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Sammanträde Socialnämnden
  
Plats och tid Riverside, lokal Dejen, kl. 8:30 tisdagen den 20 december 2022
  
Ordförande Stefan Skoglund
  
Sekreterare Anna-Lena Lundin/Carina Magnusson
 
 
 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 
I tur att justera: Merja Henning (UP) alternativt Henrik Sundström (M) 
Beräknad tid för justering: Torsdag 22 december 2022 kl. 16:00. Plats: 
Kilbäckskontoret, plan 3. 

 

2.  Avrapportering av kommunstyrelsens informationssäkerhetsarbete 
2022 
Dnr SN 2022/00231 

8.35 Mathias Karlsson, 
dataskyddsombud, 
kommunledningskontoret 

3.  Information från kommunens drogförebyggare om förekomsten av 
droger på våra skolor - punkt från ärendebalanslistan 
 

8:45 Unni Norén, 
drogförebyggande 
samordnare, 
kommunledningskontoret

4.  Införande av Bostad Först 
Dnr SN 2022/00217 

9.15 Malin Normann, 
avdelningschef, socialtjänsten

5.  Begäran om ersättning (handlingar under sekretessdelen) 
Dnr SN 2022/00226  

10:10 Lisa Svanberg, 
verksamhetsutvecklare, 
socialtjänsten och Marie 
Stjern, enhetschef, 
socialtjänsten

6.  Återrapportering internkontroll 2022 
Dnr SN 2022/00205  

10:25 Sandra Jägesten, 
verksamhetsuppföljare, 
socialtjänsten

7.  Uppföljningsplan kvalité 2023 
Dnr SN 2022/00206 

Sandra Jägesten 

8.  Internkontrollplan 2023 
Dnr SN 2022/00204 

Sandra Jägesten 

9.  Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan IK 
Oddevold och Uddevalla kommun 
Dnr SN 2022/00239 

10:45 Åsa Jarhag Håkansson, 
strateg, socialtjänsten 
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Plan för uppföljning av avtal och överenskommelser 2023 
Dnr SN 2022/00173 

Åsa Jarhag Håkansson

11.  Verksamhetsplan 2023-2025 med budget 2023 - Socialnämnden 
Dnr SN 2022/00141  

11:00 Johan Andréasson, 
controller, socialtjänsten 
Roger Granat, socialchef

12.  Lokalförsörjningsplan 2023-2033 
Dnr SN 2022/00243 

Roger Granat, socialchef

13.  Extra sammanträdesdag för socialnämnden i januari 2023 
Dnr SN 2022/00216 

 

14.  Timersättning hemtjänst 2023 (handlingar kommer senare) 
Dnr SN 2022/00241 

Roger Granat, socialchef

15.  Information från förvaltningen Roger Granat, socialchef

16.  Socialnämndens månadsrapport 2022  (handlingar kommer senare) 
Dnr SN 2022/00005 

Roger Granat, socialchef

17.  Sammanställning av inkomna synpunkter 2022 
Dnr SN 2022/00006 

 

18.  Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegationsordning 
2022 
Dnr SN 2022/00004 

 

19.  Anmälan om inkomna skrivelser 
Dnr SN 2022/00003 

 

20.  Rapport från nämnden  

21.  Socialnämndens ärendebalanslista 2022 
Dnr SN 2022/00002 

 

          SEKTRESSÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
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Handläggare 

Nämndsekreterare Anna-Lena Lundin 
E-post 
anna-lena.lundin@uddevalla.se 

 

Avrapportering av kommunstyrelsens 

informationssäkerhetsarbete 2022 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska dataskyddsombudet 

avrapportera informationssäkerhetsarbetet halvårsvis till samtliga nämnder. Rapporten 

är en avrapportering av nämndens dataskyddsarbete under 2022. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-30 

Rapport arbete med GDPR till socialnämnden daterad 2022-12-20 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna rapporteringen av socialnämndens informationssäkerhetsarbete 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Anna-Lena Lundin 

Socialchef Nämndsekreterare 

Skickas till 

Dataskyddsombudet 

Förvaltningens dataskyddshandläggare 
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Föredragande 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Rapport arbetet med Socialnämnden 

 

1. Kommunövergripande 

2. Socialnämnden 

Kommunövergripande arbete 

 

 Processkarta publicerad på GDPR sidan inblicken 

 Ny hantering begäran registerutdrag 

o Webbutvecklarna söker inte igenom e-tjänsterna längre, ansvar ligger nu på 

processförvaltarna 

 Inventering övervakningskameror 

 Revision i e-tjänsterna 

o Rensning 

o Gallring 

o Arkivering 

 Revison e-tjänstlista 

o Är uppgifterna korrekta 

 Frågor från verksamheterna, axplock 

o Personuppgifts incident rapporterad till IMY 

o Kamerabevakning 
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o Lagringsytor 

o Personuppgifter och gemensam hantering i delar av processen och tankar 

kring IT-stöd 

o Sekretess internt/externt hur ska man tänka kring ev. röjande av uppgifter 

vanlig post 

o Skyddad personuppgift 

o Förtydligande gällande registerutdrag, registrerads rättigheter och att det inte 

handlar om att lämna ut uppgifter som om allmänna handlingar alt som part i 

ärende 

 Dialog kring HR+8 lönesystem övergångsperiod 

 Möte dataskyddshandläggare arbete november och december samt tankar inför 2023 

o Informationsinsats nya informationssäkerhetspolicyn och 

informationsbestämmelserna, GDPR, Dokumenthantering 

o Revision registerförteckning 

 Uppföljning avvikelserapportering (220101–221122) 

o Antal 60 

o Nämnder som rapporterat SBN, BUN, KLK, SN 

o SN 5 

 Begäran registerutdrag (220101–221122) 

o Antal 23 
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Socialnämndens dataskyddshandläggares arbete med GDPR 

 

 Översyn registerförteckning 

 Handläggning av begäran om registerutdrag 

 Förändrat ansvar gällande e-tjänster i samband med begäran om registerutdrag 

 Inventering av verksamhetskameror och andra kameror 

 Vägledning/sortering av frågor från medarbetare 
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Handläggare 

Utredare Lisa Svanberg 

Telefon 0522-69 70 34 
lisa.svanberg@uddevalla.se 

 

Införande av Bostad Först 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har sedan många år en väl utbyggd boendetrappa för personer med 

missbruksproblematik. I de utvärderingar som gjorts har konstaterats att behov finns av 

att erbjuda mer individualiserat stöd som utgår från brukarens behov och förutsättningar 

och som leder till kvarboende och ökat välbefinnande. Bostad först koncept och 

grundprinciper överensstämmer väl med de behov som identifierats och det 

förändringsarbete som påbörjats i verksamheten. Dialog och samverkan har skett med 

nödvändiga samverkanspartners för att möjliggöra införandet av Bostad först och 

ärendet föredras socialnämnden för beslut om införande.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-05. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att införa modellen Bostad först i Uddevalla kommun samt  

 

att, under förutsättning att erforderligt beslut fattas, delegera beslut om bistånd till 

Bostad först till enhetschef, Biståndsenhet missbruk. 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Uddevalla har likt de flesta kommuner i Sverige arbetat med den sk boendetrappan 

inom missbruksvård. Modellen bygger på att den enskilde erbjuds lösningar med tak 

över huvudet, med möjlighet till en boendekarriär utifrån vissa krav och villkor för att få 

behålla bostaden. Om krav och villkor uppfylls kan bättre boendealternativ erbjudas i ett 

antal steg där egen lägenhet är det slutgiltiga målet. Modellen har för en liten grupp 

inom missbruk/psykiatriområdet visat sig vara effektlös då denna målgrupp genom 

ständiga misslyckanden att klara de krav och villkor som ställs inte kommer vidare i 

trappan och således aldrig når det slutgiltiga målet egen bostad.  

 

Bostad först är en modell som bygger på synsättet att bostad är en mänsklig rättighet. 

Målet är att hyresgästen ska kunna bo kvar i sin lägenhet på samma villkor som alla 

andra. Bostad först innefattar både möjlighet till egen bostad och stöd som är anpassad 

utifrån den enskildes behov och önskemål. För målgruppen har modellen visat hög 
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evidens där flertalet personer bor kvar i bostaden och klarar de krav som ställs utifrån 

hyreslagstiftningen.  

 

Vräkningsförebyggande och skademinimerande utifrån missbruk är den huvudsakliga 

inriktningen i stödet som är en del av konceptet. Den enskilde är själv med och skapar 

sina mål, framtidsplaner och eventuella behandlingsinsatser för missbruk eller psykisk 

ohälsa. Det ställs inga krav från verksamhetens sida på att man exempelvis ska vara fri 

från alkohol för att behålla hyreskontraktet. Det som gäller för hyresgästen inom bostad 

först är detsamma som gäller alla andra hyresgäster, att följa de krav som finns i 

hyreskontraktet. Hur stödet ska utges planeras tillsammans med den enskilde men är 

också uppsökande och motiverande i syfte att stötta den enskilde att klara sitt boende.  

Syfte och mål  

Syftet och mål med att starta upp Bostad först är att kunna erbjuda ett mer differentierat 

och en kompletterande boendeform till de olika boendeformer som redan idag erbjuds 

inom Socialtjänsten till hemlösa personer med missbruk- och/eller beroendeproblematik 

samt psykisk funktionsnedsättning. Syftet är vidare att kunna erbjuda personer där det 

inte fungerar väl med andra former av insatser en större möjlighet till förbättrad 

livskvalitet, minskat lidande och ökad trygghet. Att vi ska kunna vara behjälpliga i att 

skapa trygghet över tid som förhoppningsvis leder till förbättrat mående och högre 

stabilitet än tillfälliga boendelösningar. Målet på lång sikt är att genom insatsen 

möjliggöra för denna brukargrupp att få och behålla ett eget boende.  

Målgrupp  

Målgruppen avser personer inom missbruk och/eller socialpsykiatri som står långt från 

bostadsmarknaden, där andra boendelösningar testats men inte fungerat och som vill bo 

i en hyreslägenhet och vill ta emot stöd från Bostad först i sin lägenhet samt följa de 

åtaganden det innebär att vara hyresgäst (betala hyran, sköta sin lägenhet och inte störa 

grannar) 

 

Målgruppen innefattar inte personer  

 som inte kan godkänna att relevant information får utbytas mellan socialtjänsten, 

stödpersonalen, bostadssamordnare och fastighetsägaren.  

 Personer som i närtid har historia av kriminalitet, våld och hot som kan påverka 

grannar eller arbetsmiljön för stödpersonal och fastighetsägarens personal.  

 Personer som bedöms ha hög risk för överdos eller suicid och som kräver högre 

tillsynsnivå än Bostad först kan tillgodose. 

 Personer med omfattande kriminalitet 

Handläggning och stöd 

Handläggning ska ske genom avdelningen vuxen och funktionshinder, enheten 

biståndshandläggning missbruk. Utförande av stöd ska ske genom Fenix, utförarenhet 

missbruk.  
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Under 2022 har socialtjänstens beviljats en resursförstärkning i missbruksvården för att 

kunna arbeta med individuella behov oavsett var individen befinner sig i kommunen. 

Syfte är att minska skador till följd av missbruk och beroende, stötta till fungerande 

bostad, ekonomi, sysselsättning, sjukvårdskontakter mm (Fenix). I hög grad stämmer 

Fenix uppdrag överens med det arbetssätt som innefattas av modellen Bostad Först, 

därav kommer stöd att utgå ifrån denna befintliga arbetsgrupp. Vinsterna är ökad 

flexibilitet då Fenix är en ordinarie del av verksamheten, att arbetsgruppen består av ett 

antal medarbetare vilket gör att sårbarhet minskar tex vid frånvaro, möjliggör helg- och 

kvällsarbete, inte bedrivs i projektform osv.  

 

Socialtjänsten har under hösten 2022 ansökt om medel från Socialstyrelsen som stöd i 

att starta upp och komma igång med Bostad Först. De medel som söktes beviljades i sin 

helhet och avser 2022. Socialstyrelsen har meddelat att ny möjlighet för ansökan om 

medel kommer att utlysas för 2023 och detta blir ett sätt, jämte prioritering av befintliga 

resurser för att bevaka att utrymme finns att arbeta med de personer som blir aktuella 

för Bostad Först.  

Tillgång till bostäder 

Under hösten har ett flertal samtal ägt rum med Uddevallahem för att klargöra mål och 

syfte med bostad först. Uddevallahems styrelse fattade 221118 beslut om att Bostad 

Först ska allokeras som ett påhängsavtal till RKL avtalet. Utöver det beslutades att 

säkerställa att socialtjänsten tillsätter tillräckliga resurser innan start. RKL (Ramavtal 

kommunala lägenheter) är ett samarbete mellan kommunen och bostadsstiftelsen 

Uddevallahem avseende tillhandahållande av lägenheter för personer som av olika 

anledningar har svårt att anskaffa bostad på egen hand. Under minst 18 månader och 

upp till 24 månader har kommunen ett förstahandskontrakt och hyresgästen ett 

andrahandskontrakt. Under förutsättning att den enskilde följt de åtaganden som 

framgår av kontraktet övergår det därefter till ett förstahandskontrakt. Under tiden som 

hyresgästen har ett andrahandskontrakt görs uppföljningar i boendet. 

 

Samverkan kring behov och tillgång till bostäder kommer att hanteras inom ramen för 

RKL som kommer att anpassas för den del som avser Bostad först. Verksamheten 

planeras att börja i liten skala för att därefter växa. Rutiner för samverkan och ansvar 

tillsammans med riskbedömningar och hur ”barnsjukdomar” ska hanteras kommer att 

upprättas och behöver finnas på plats innan införandet av bostad först. Tid för 

upprättande av tilläggsavtal är bokat 230113 och fortsatt arbete kring samverkansrutiner 

kommer att äga rum 230118.  

Ekonomi och försörjning 

Samtal med AMA och försörjningsstöd har ägt rum 221027 och 221114 där man ställer 

sig positiv till införandet av Bostad först och uppger att man är positiv till samverkan 

för att möjliggöra för den enskilde att behålla sin bostad, vilket kan handla om t ex 

ekonomi och förmedlingsmedel. Rutiner för samverkan behöver upprättas och tid för 

detta är inbokat 230125.  
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Sjukvården  

Samtal med sjukvården, representanter från vårdcentraler samt chefer för 

öppenpsykiatriska mottagningen samt psykosmottagnigen har ägt rum under hösten 

2022. Inom psykiatriska mottagningar uppger man sig vara positiv till konceptet bostad 

först och uppger att man ställer sig positiv till utvidgad samverkan för målgruppen. 

Upprättande av samverkansrutiner kommer att ske inom ramen för 

närsjukvårdsgruppen.  

Delegation 

Då Bostad först är en ny insats som föreslås införas saknas delegation av beslut om 

bistånd till insatsen. Detta betyder att det är socialnämnden som är delegat. För att 

förenkla handläggningen föreslås beslutet delegeras till tjänstemannanivå. För att under 

införandet få styrning och att säkerställa att det är brukare som omfattas av målgruppen 

föreslås enhetschef Biståndsenhet missbruk vara delegat.  

Sammanfattning och bedömning 

Uddevalla är i behov av att bredda boendelösningar för personer som står långt från 

bostadsmarknaden och på så vis minska hemlöshet. Bostad först är ett koncept som 

påvisar hög evidens för kvarboende i jämförelse med de lösningar som erbjuds inom 

kommunen idag. Samtliga samverkanspartners har ställt sig positiva, även om det inom 

bostadsförmedlingen Uddevallahem förmedlas viss oro för vad detta kan komma att 

innebära. Samverkansavtal tillsammans med rutiner och riskbedömningar behöver 

upprättas för att i så hög utsträckning planera för hur arbetet ska ske och vad vi gör om 

arbetet inte blir som vi tänkt.  

 

Med stöd av ovan görs bedömningen att rekommendera socialnämnden besluta att 

införa Bostad först i Uddevalla i syfte att bredda befintliga boendelösningar och 

tillgodose ytterligare målgruppers behov av bostad.  

 

 

 

 

 

Roger Granat    Malin Normann 

Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 

Malin Normann, avdelningschef 

Shanaz Ghader, enhetschef 

Sara Backman Engblom, enhetschef 

Pia Strömsholm, avdelningschef AMA 

Mariett Lorentzon, enhetschef AMA 
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Handläggare 

Verksamhetsuppföljare Sandra Jägesten 

Telefon 0522-69 60 00 
sandra.jagesten@uddevalla.se 

 

Återrapportering internkontroll 2022 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för internkontroll har kommunstyrelsen det övergripande 

ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna 

ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen en s.k. 

internkontrollplan. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med 

utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställs 

i interkontrollplanen. En återrapport av genomförda granskningar under år 2022 lämnas 

till nämnden.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-18 

Återrapportering av internkontrollplan 2022 

Granskningsrapport externa hyresavtal  

Granskningsrapport resepolicy kommunövergripande 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisad rapportering av utförda granskningar enligt 2022 års 

internkontrollplan.  

 

 

 

 

 

Roger Granat Sandra Jägesten 

Socialchef Verksamhetsuppföljare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Socialtjänstens ledningsgrupp 

Socialtjänstens ekonomer 

Socialtjänstens verksamhetsutvecklare  
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Handläggare 

Verksamhetsuppföljare Sandra Jägesten  

Telefon 0522-69 70 33 

sandra.jagesten@uddevalla.se  Dnr: SN 2022/205 

Socialtjänsten 

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 45130  UDDEVALLA Kilbäckskontoret Kilbäcksgatan 32 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post socialtjansten@uddevalla.se 

 

Återrapportering av internkontrollplanen 2022 
 

Socialnämnden fastställde 2021-12-14, §184 Internkontrollplan för år 2022 

En återrapport av genomförda granskningar skall lämnas till nämnden. 

Redovisning av punkterna i internkontrollplanen: 

 

1. Tecknande av externa hyresavtal – följs styrdokument och 

delegationsordningar (centralt framtagen kontrollpunkt) 

De i detta sammanhang viktigaste styrdokumenten är de av kommunfullmäktige 

beslutade reglementena för nämnderna samt de av nämnderna beslutade 

delegationsordningarna. Kontrollen har omfattat kontroll av externa hyresavtal 

som har tecknats de senaste 3 åren, dvs 2019–2021.  

De brister arbetsgruppen har uppmärksammat när det gäller tecknande av externa 

hyresavtal bedöms i hög grad bero på otydligheter och brister i samordning mellan 

reglementen och delegationsordningar. Detta leder till en osäkerhet om vad som 

gäller och till en ökad risk för att fel begås. En översyn av nämndernas 

reglementen när det gäller extern förhyrning rekommenderas. Likaså bör 

nämndernas delegationsordningar ges en översyn så att de står i samklang med de 

av fullmäktige beslutade reglementen.  

För fler rekommendationer och rapporten i sin helt hänvisas till bilaga.  

2.  Efterlevnad resepolicy (centralt framtagen kontrollpunkt)   

Uddevalla kommunfullmäktige antog 2020-01-08 en ny resepolicy. Resepolicyn 

tydliggör vilka färdsätt som får användas för resor i tjänsten. Till exempel finns 

bestämmelser om bil- och flygresor. Syftet med kontrollen är att utröna 

efterlevnaden av dessa bestämmelser. Kontrollperioden är januari till och med 

augusti 2022. 

Flygresor 

Total för alla förvaltningar hade ett tiotal flygresor beställts. Samtliga från barn- 

och utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret.  Destinationerna var 

Norra Sverige, Belgien, Italien, Spanien och Portugal. Avståndsmässigt följer 

resorna således resepolicyn. 

Bilresor 

Utbetald ersättning för hela kommunen januari-augusti var knappt 600 tkr. I denna 

summa ingår även icke anställda som inte ingår i kontrollen samt ersättning som 

avser resor gjorda innan januari.  Uppskattningsvis uppgår ersättningen till 

anställda under perioden till under 500 tkr. 
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Socialförvaltningen 

I stort sett alla inkomna svar på varför man använder egen bil i tjänsten, istället för 

att använda sig av annat färdmedel, är i desamma: Det har antingen inte varit 

möjligt med allmänna kommunikationer eller så har tidsvinsten varit större att ta 

sin egen bil istället för att boka poolbil. 

Några exempel är avlösare inom LSS som arbetar i hem utanför tätorten och på 

kvällar och helger. Det tycks vara så att timanställda inte kan nyttja kommunens 

bilar. 

Socialtjänsten utgår inte ifrån Stadshuset där de flesta poolbilarna finns placerade. 

Två poolbilar finns vid Kulturskolan i centrala Uddevalla. De personer som har 

granskats har uppgett att tidsvinsten i att inte boka en poolbil har varit 

överhängande. Personer som arbetar kvällar/helger har inte haft tillgång till 

poolbilarna och inte heller har allmänna kommunikationer funnits till de 

ytterområden i kommunen där de utfört sitt arbete.  

 

Granskningen för kommunen i stort visar att det finns vad som skulle kunna 

betraktas som avvikelser vad gäller resor med egen bil. Kostnaden för resorna, 

uppskattningsvis under 500 tkr, för perioden får troligen bedömas som relativt låg 

i förhållande till antal anställda i kommunen. Rekommendationer har tagits fram 

och dessa kan, tillsammans med rapporten i sin helhet, läsas som bilaga.  

3. Köp av plats för bostad med särskild service inom socialpsykiatrin 

och köp av plats för bostad med särskild service (vuxna) enligt LSS 

Uppföljningen var planerad till att genomföras i oktober/november 2022 men till 

följd av sjukdom har den inte kunnat genomföras. Punkten kommer därför att 

följa med till internkontrollen 2023.  

 

4. Användning av sårvårdsapp inom hälso- och sjukvård   

Man använder inom avdelningen för hälo- och sjukvård en sårvårdsapp för att 

metodiskt och strukturerat arbeta med sårvård. Sjuksköterskan får genom appen 

stöd i hur ett sår ska behandlas och vilka material som kan användas. 

Sårvårdsmetoden och appen används strukturerat och är en hjälp för att få såren 

att läka snabbare.  

Statistiken visar att antal omläggningar per sår nu är 2,1 per vecka. När 

sårvårdsappen började användas låg antal omläggningar per sår och vecka på 4,0. 

Här får man dock ha med i beräkningen att sårens svårighetsgrad varierar över tid.   

Sjuksköterskornas upplevelse är att de får en bra hjälp till att välja rätt 

sårvårdsmaterialet utifrån varje unikt sår och att såren läker snabbare. Det innebär 

att sårvårdsappen bidrar till minskat lidande för patienter, minskar kostnader för 

sårvård och sparar tid. 
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Utifrån att det anställs nya sjuksköterskor, då det är en rörlighet i arbetsgruppen, 

och att det kommer nytt sårvårdsmaterial så kommer ny sårvårdutbildning att 

hållas i slutet på året. Utbildning är en förutsättning för att metoden ska användas, 

så att alla sjuksköterskor har kompetens kring sårvård. 

I samarbetet med vårdcentraler så bidrar kommunens sjuksköterskor med sin 

kunskap kring sårvård. 

 

5. Följa upp planering, uppföljning och utvärdering av individuella 

omsorgsinsatser genom uppföljning av rutin för teamträffar inom 

vård- och omsorgsboenden.  

Uppföljning har skett av följsamhet till rutinen för teamträffar inom vård- och 

omsorgsboenden. Uppföljningen har skett genom intervjuer med enhetschefer i 

samband med månadsuppföljning med respektive avdelningschef.  

 

Det framkommer att det finns brister i följsamheten då samtliga professioner inte 

deltagit vid teamträffarna. Planeringen för teamträffarna ska ligga en termin 

framåt i tiden och detta ska samordnas av enhetschef vilket ibland brustit varför 

inga teamträffar blivit av. Det ser väldigt olika ut på de olika boendena vilket nu 

synliggjorts och man påbörjar en större kartläggning och ett omtag kring detta.  

 

Planerade åtgärder:  

- Lyfta till samtliga enhetschefer att ansvaret för att sammankalla till 

teamträff ska ske i samråd med sjuksköterska och ske med god 

tidsmarginal. 

- Tydliggöra för både SoL och HSL personal vikten av att alla deltagare 

kommer på planerade möten.  

- Om någon profession uteblir från träffen ska en avvikelse skrivas i 

Lifecare avvikelser och flödas till avdelningschef för utredning. 

- Ett omtag kring brukardelaktighet på mötena, samtycke samt om 

representant från biståndsavdelningen ska vara med behöver arbetas vidare 

med.  

- Uppdatering av rutinen krävs.   

 

6. Inventering, uppföljning och genomlysning av kvalitetsregister 

 

Kontroll/genomgång hur verksamheten arbetar med kvalitetsregistren 

 BPSD  

 Senior Alert 

 Palliativa registret 
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Uppföljning och genomlysning av kvalitetsregister har genomförts. Socialtjänsten 

arbetar mot tre olika kvalitetsregister: Svenska palliativregistret, BPSD-registret 

samt Senior Alert. Det framkom av genomlysningen att Senior Alert blivit ett 

bortglömt förebyggande register varför ett omtag tas under hösten 2022. Där 

samtliga vård- och omsorgsboenden kommer att kopplas på under hösten och 

därefter inom hemtjänsten och LOV-företagen. En ny rutin för hantering och 

ansvarsfördelning ska skapas under hösten 2022. Det kommer också att skapas en 

planering för de tekniska delarna såsom att tilldela personal behörighet i systemet 

då detta inte finns uppbyggt.  

 

Vad gäller Svenska palliativregistret och BPSD-registret finns det väl uppbyggda 

rutiner och fördelningen av arbetsuppgifter är klar. Man behöver arbeta mer med 

analysen av samtliga kvalitetsregister och detta är förhoppningen att de 

nyanställda utvecklarna inom hälso- och sjukvårdsorganisationen och 

äldreomsorgen ska kunna bidra med i sitt uppdrag.  

 

7. När verksamheten visar en stor budgetavvikelse skall en fördjupad 

redovisning göras till Socialnämnden  

 

Årsprognosen för 2022 bedömdes i delårsbokslutet per augusti till +14,0 mkr. 

Bedöms nu öka till +18,0 mkr. 

 

Orsaken till ökningen beror bland annat på ytterligare statsbidrag som inte tidigare 

räknats med som ett överskott i prognosen. Det gäller ett sent utlyst statsbidrag för 

”Bostad först” (ca 0,5 mkr). Även ett delprojekt inom den så kallade 

återhämtningsbonusen som handlar om att minska antalet delade turer inom 

äldreomsorgen visar sig generera ett överskott. På grund av svårigheter att 

rekrytera personal så har inte kostnaderna varit så höga som planerat. Detta 

förbättrar prognosen med 3,0 mkr. 

 

Tillkommande underlag (Rotviksbro) samt översyn avseende momsåtersökning 

har medfört att momsersättningen ökat. Förbättrar prognosen med 1,5 mkr. 

Övriga mindre förändringar i verksamheternas prognoser (+ och -) står för 

resterande del av prognosförändringen.  
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Kontrollpunkt: följsamhet resepolicy, 

kommunövergripande rapport 

1. Bakgrund 

Uddevalla kommunfullmäktige antog 2020-01-08 en ny resepolicy. Resepolicyn 

tydliggör vilka färdsätt som får användas för resor i tjänsten. Till exempel finns 

bestämmelser om bil- och flygresor.  

 

I policyn står bland annat att 

 

 resor inom kommunen sker enligt följande prioriteringar:  

 

1. Gå, cykla eller använd el-cykel om möjligt  

2. Åk kollektivt  

3. Låna en av kommunens miljöbilar via bilpoolen  

4. Egen bil.  

 

 Resor utanför kommunen sker enligt följande prioriteringar:  

 

Resor upp till 50 mil sker med kollektivtrafik eller bil från kommunens bilpool utifrån 

vad som är praktiskt och lämpligt beroende på resmål.  

Resor längre än 55 mil sker i första hand med buss eller tåg, i sista hand 

med klimatkompenseratflyg. 

 

Den som godkänner att en resa görs måste ha kunskap om policyn samt försäkra 

sig om att önskat färdsätt stämmer överens med policyn. Varje attestant måste ha 

kännedom om resepolicyn, samt kontrollera reseräkningarna. 

 

Syftet med kontrollen är att utröna efterlevnaden av dessa bestämmelser.  

2. Avgränsningar och metod  

Kontrollen har genomförts vid alla förvaltningar av medarbetare utsedda av 

respektive förvaltningsledning. Dessa medarbetare har tillsammans, med 

samordning från kommunledningskontoret, utarbetat kontrollfrågor och metod. En 

rapport har upprättats per förvaltning.  

 

Alla flygresor har kontrollerats. Vad gäller resor med egen bil har samtliga 

verifikationer över ett visst belopp kontrollerats. Beloppet har valts utifrån 

möjligheten att erhålla ett tillräckligt, alternativt hanterbart antal verifikationer att 

kontrollera och varierar därför mellan förvaltningarna.   
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Kontrollperioden är januari till och med augusti 2022. 

 

Nedanstående frågor tillsammans med resepolicy och information om 

granskningen skickats de chefer som attesterat de utvalda medarbetarnas resor.  

 

- Varför har inte något av de i resepolicyn högre rangordnade färdsätten valts vad gäller 

de korta resorna?  

- Varför har inte något av de i resepolicyn anvisade färdsätten valts vad gäller de längre 

resorna? 

- Vilka överväganden har du som chef gjort avseende val av färdsätt för resenären? 

- Hur och när har du som chef informerat om resepolicyn och dess innehåll? 

Svaren har analyserats och en redogörelse återfinns nedan.  

 

Svarsfrekvensen är hög. Vid kultur- och fritidsförvaltningen fanns attestanter som 

slutat varför vissa frågor ställdes till de medarbetare som gjort resorna. 

Socialtjänsten hade ett visst bortfall i svaren. 

3. Resultat 

Flygresor 

Total för alla förvaltningar hade ett tiotal flygresor beställts. Samtliga från barn- 

och utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret.  Destinationerna var 

Norra Sverige, Belgien, Italien, Spanien och Portugal. Avståndsmässigt följer 

resorna således resepolicyn. 

 

Bilresor 

Utbetald ersättning för hela kommunen januari-augusti var knappt 600 tkr. I denna summa 

ingår även icke anställda som inte ingår i kontrollen samt ersättning som avser resor gjorda 

innan januari.  Uppskattningsvis uppgår ersättningen till anställda under perioden till under 

500 tkr.  

Kontrollen genomfördes med följande förutsättningar och sammanfattande resultat nedan 

redovisat per förvaltning: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

De reseersättningar som har granskats har en ersättningsnivå på mellan ca 1500–10 000 kr för 

perioden. Resornas längd och antal har en stor variation under perioden (mellan 10–150 resor) 

och avser både resor inom och utanför kommunen. 8 chefer har tillfrågats om medarbetares 

resor och samtliga har svarat. 
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Orsakerna till avvikelserna är av många olika slag men relativt genomgående handlar de flesta 

om att använda medarbetarens tid så effektivt som möjligt och att merkostnaderna för 

alternativ skulle vara höga.  

Vissa tjänsters utformning, lokalisering och begränsningar i kollektivtrafiken 

påverkar även möjligheten att följa resepolicyn. 

 

Några exempel är resor i samband med besök på arbetsplatser inom 

yrkesutbildning som ofta ligger otillgängligt för kollektivtrafik och över hela 

regionen, vaktmästare som arbetar på två skolor och behöver förflytta sig och 

material och specialister som verkar över hela kommunens skolor och som måste 

anpassa resorna efter när rektorer/pedagoger har möjlighet att träffas. 

 

Attestanter uppger att det skulle ta för lång tid att ta sig från arbetsstället till stadshuset för 

hämta/lämna bil och att denna sträcka inte sällan är längre än själva tjänsteresan. 

Miljöpåverkan blir då mindre med egen bil. 

Resepolicyn uppges vara kommunicerad vid APT med olika frekvens, vid medarbetarsamtal 

och vid nyanställning. 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Förvaltningen har valt att granska de fall som erhållit minst 500 kr i ersättning 

under perioden, vilket var åtta medarbetares resor. Utgångspunkten har varit att 

enkätens frågor skulle besvarats av närmaste chef, men pga att flertal chefer har 

slutat vid förvaltningen togs beslut att enkäten skulle skickas till dem som lämnat 

in körjournalen. Respondenterna består därför av en chef och sju personer som ej 

är i chefsbefattning. Sju personer av åtta har fått ersättning för resor inom 

kommunen. Antalet resor per person varierar mellan 7 st resor och 35 st. 

Avståndet per resa varierade mellan 4 km -50,4 km. 

 

Svaren visar att motiveringarna till resorna handlar om t ex tidsbrist, besvärlig 

logistik eller samtliga bilar vid tidpunkten var bokade. Andra svar handlar om att 

kollektivtrafik tar längre tid (eller att avgångarna inte passade) än egen bil, en 

respondent hade utrustning som måste med i bilen och därav även i detta fall svårt 

med kollektivtrafik.    

 

Två av respondenterna hade sin arbetsplats på minst två enheter, i vissa fall 

morgonmöte på en enhet och själva arbetet under dagen utfördes på den andra 

enheten. 

 

En annan respondent menar att bilpoolen är för avsides jämfört med egna 

arbetsplatsen och det är tidskrävande att hämta/lämna på bilpoolen. 
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Den enda Respondenten som är i chefsbefattning uppger sig ha informerat sin 

personal om resepolicyn. Nytt ställningstagande görs inför varje resa om hur de 

kan lösa det på bästa sätt, med hänsyn till resepolicy och arbetsmiljö.  

 

Av de övriga sju respondenterna uppger en att denne hade fått information om 

resepolicyn, övriga hade ej fått detta vad de kunde minnas. Ett fåtal kände till eller 

hade hört om resepolicyn på andra sätt än att närmaste chef hade informerat om 

detta. 

 

Socialförvaltningen 

Urvalet för socialtjänsten har skett genom att de som fått mer än 3000kr utbetalt 

har granskats närmre/tagits ut för stickprov. Antalet resor per medarbetare varier 

mellan 21 och 88. Sju svar har inkommit.  

 

I stort sett alla inkomna svar på varför man använder egen bil i tjänsten, istället för 

att använda sig av annat färdmedel, är i stort sett detsamma: Det har antingen inte 

varit möjligt med allmänna kommunikationer eller så har tidsvinsten varit större 

att ta sin egen bil istället för att boka poolbil. 

 

Några exempel är avlösare inom LSS som arbetar i hem utanför tätorten och på 

kvällar och helger. Det tycks vara så att timanställda inte kan nyttja kommunens 

bilar. 

 

Socialtjänsten utgår inte ifrån Stadshuset där de flesta poolbilarna finns placerade. 

Två poolbilar finns vid Kulturskolan i centrala Uddevalla. De personer som har 

granskats har uppgett att tidsvinsten i att inte boka en poolbil har varit 

överhängande. Att ta sig kulturskolan kan vara möjligt, men att ta sig till 

Stadshuset för att där hämta en bil för att göra sitt besök har inte varit rimlig i 

förhållande till att ta sin egen bil. Personer som arbetar kvällar/helger har inte haft 

tillgång till poolbilarna och inte heller har allmänna kommunikationer funnits till 

de ytterområden i kommunen där de utfört sitt arbete 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Medarbetare med utbetalningar över 500 kronor valdes ut. Sex sådana fanns. 

Resor inom kommunen fanns mellan 4 och 92, medan utanför kommunen mellan 

2 och 36. 

 

I något fall där många resor gjorts inom kommunen har det angetts som skäl att på 

grund av pandemin har det varken varit möjligt eller tidseffektivt, då man utgått 

från hemarbetsplatsen, med någon annan lösning än att köra med egen bil. I andra 

fall har angetts att där man vid akuta fall behövt åka ut i verksamheterna har det 

inte funnits poolbilar tillgängliga eller lediga. 
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I de fall där många och längre resor utanför kommungränsen förekommit har det 

funnits samarbetsavtal för verksamhet mellan flera kommuner där andra alternativ 

än att resa med egen bil varken varit tidseffektivt eller miljövänligt. 

 

Alla har informerats om eller känner till resepolicyn. 

 

Kommunledningskontoret 

9 medarbetare hade fått ersättning överstigande 397 kronor under perioden. Det 

förekommer resor både inom kommunen och rörde sig då om mellan 35 och 80 

resor per medarbetare och bland resorna utanför kommunen 1 till 20. 

Resandemönstret skiljer sig kraftigt åt mellan dessa medarbetare vilka kan 

kategoriseras i två grupper: 

 

Grupp 1: medarbetare som gjort en eller ett fåtal resor under perioder. Det är 

typiskt en bilresa till Göteborg, Stockholm, Borås, dvs lite längre resor av 

engångskaraktär.  

 

Grupp 2: medarbetare som reser ofta i tjänsten och oftast korta resor inom 

kommunen eller resor till en grannkommun. Det handlar om fyra medarbetare vid 

två avdelningar som reser ofta (flera gånger i veckan till olika externa och interna 

arbetsplatser och företag i Uddevalla kommun. Det handlar om från några 

kilometer till några mil tur och retur.  

 

Exempel är en medarbetare som utfört uppdrag under en längre tid i en 

grannkommun och där restiden blir lång med kollektivt färdsätt samtidigt som 

material behövde transporteras.  

 

En attestant svarar att enheten endast har tillgång till två kommunbilar som delas 

med ytterligare två enheter. Yrkeskategorin har ofta möten med kort 

framförhållning och kan befinna sig på flera adresser per dag. Ibland startar dagen 

på annan adress och då blir det naturligt att använda egen bil.  

 

En annan attestant motiverar resandet med att det flera dagar i veckan har ingått i 

att ta sig till och från två olika arbetsplatser i Uddevalla under en och samma dag 

och det skulle ta för mycket av arbetstid i anspråk att gå eller åka kollektivt 

 

Resepolicyn är känd av flertalet tillfrågade, dock inte alla. 

4. Slutsatser och rekommendationer 

Granskningen visar att det finns vad som skulle kunna betraktas som avvikelser 

vad gäller resor med egen bil. För flygresor finns inga avvikelser.  
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Följande är de vanligaste motiveringarna till att egen bil valts 

 

 Det tar för lång tid att ta sig med annat färdsätt än bil, 

 

 Det tar för lång tid att utnyttja poolbil då den ska lämnas och hämtas på ett 

annat ställe än den dagliga arbetsplatsen, 

 

 Det fanns ingen/inte tillräckligt bra kollektivtrafik för resan, 

 

 Det är enklare att ta egen bil, 

 

 Det fanns ingen poolbil att boka, 

 

 Motiv exempelvis som att transportera utrustning, snabbt påkallade resor, 

för få kommunbilar vid den aktuella verksamheten, utgått från hemmet 

pga pandemin har också uppgivits. 

 

 Det finns i materialet ganska många som har att transportera sig mellan 

olika arbetsställen under en arbetsdag, t.ex. chefer med verksamhet på 

flera platser, funktioner som gör praktikbesök, löpande uppdrag i annan 

kommun etc. 

 

Kostnaden för resorna, uppskattningsvis under 500 tkr, för perioden får troligen 

bedömas som relativt låg i förhållande till antal anställda i kommunen.  

 

Rekommendationer 
 

 Det kan noteras med något undantag att det i kommentarerna inte framgår 

om det övervägts möjligheterna för avdelningar med många resor att 

skaffa en fast (miljö-)bil till verksamheten. (det fanns heller ingen specifik 

fråga om detta) En rekommendation till berörda verksamheter kan vara att 

utreda saken. 

 

 Det framgår av flera svar att poolbil inte gått att tillgå vid tillfället. Vid 

kontakt med fordonsenheten framkommer att poolbilarna har haft låg 

nyttjandegrad. Två bilar har därför överförts till hemtjänsten. Två bilar har 

också placerats i centrala Uddevalla för att öka tillgängligheten. I svaren 

framgår att den senare åtgärden inte är känd av alla. Fordonsenheten 

rekommenderas att göra en informationsinsats om möjligheten att det går 

att utgå med poolbil från centrum samt utvärdera åtgärden med 

”utlokaliserade” bilar. Kanske kan fler utplaceringar prövas? 
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 Kännedomen om resepolicyn är enligt de lämnade svaret relativt hög. 

Vissa respondenter kände dock inte till policyn varför en 

informationsinsats kan övervägas. 

 

 Resepolicyn tillåter, enligt arbetsgruppen, inga resor med egen bil utanför 

kommunen. Finns ingen poolbil att tillgå går det alltså inte att utföra en 

bilresa i tjänsten utan att frångå policyn. Från svaren finns bland 

”sällanresenärer” motiv som tycks rimliga för att frångå policyn. Det 

skulle möjligen övervägas en lättnad i denna bestämmelse.  

 

 Bland verifikationerna finns ibland angivet varför egen bil valdes. Det är 

dock inte obligatoriskt att ange detta som motiv. Ett tvingande steg vid den 

digitala registreringen skulle möjligen kunna få fler att reflektera över 

färdsätt samt underlätta uppföljning.  

 

 Verksamheterna rekommenderas slutligen att kontinuerligt försöka 

förändra sina val av resa med egen bil genom förändrade arbetssätt och 

arbetsformer, samt att mer frekvent informera om och följa upp 

resepolicyn för att få ett bättre efterföljande. 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Hurtig 

Utredare 

Kommunledningskontoret 
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Tecknande av externa hyresavtal, följs styrdokument och 

delegationsordningar? 

1. Bakgrund 

 

När kommunen tecknar hyresavtal med externa parter binds kommunen upp i 

förpliktelser som kan omfatta många år. Sammantaget kan detta innebära ett 

ineffektivt utnyttjande av resurser, vilket i sin tur kan leda till ekonomiska 

förluster. Kunskap och erfarenhet i fastighetsrättsliga frågor utgör 

grundförutsättningar för att de hyresavtal som tecknas inte missgynnar 

kommunen. Kommunen har mot denna bakgrund i styrdokument - det vill säga i 

nämndernas reglementen och delegationsordningar - uttryckt hur dessa frågor ska 

hanteras.  

 

Kontroll av att styrdokument följs när det gäller tecknande av externa hyresavtal 

ska ses i ljuset av hushållande med kommunens resurser samt säkerställandet att 

kommunen har en effektiv styrning och ledning. 

 

Internkontrollfrågan: Kommunen hyr lokaler och bostäder av externa 

parter. Följs styrdokument och delegationsordningar? 

 

De i detta sammanhang viktigaste styrdokumenten är: 

 

 de av kommunfullmäktige beslutade reglementena för nämnderna 

 de av nämnderna beslutade delegationsordningarna.  

 

Enligt kommunens Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i 

Uddevalla kommun anges att det i samhällsbyggnadsnämndens uppgifter ingår 

att ha det övergripande ansvaret för kommunens samtliga lokaler genom att 

bland annat vara part vad gäller alla frågor som rör hyresförhållanden och stå 

som hyresgäst avseende externt förhyrda lokaler. Dock ej extern förhyrning av 

bostäder där vård- och omsorgsverksamhet bedrivs. 

Det finns även upptaget i ”Riktlinjer för lokalförsörjning” under punkt 7. 

Inhyrning av externa lokaler ” Vid nya externt förhyrda lokaler är tekniska 

kontoret förstahandshyresgäst och hyr  

sedan ut i andra hand enligt riktlinjer för internhyra. Ansvaret omfattar inte 

förhyrning av bostäder i byggnader där vård och omsorg bedrivs.” 

 

 

 

 

 



 

 

 
  2 (5) 

 Dnr:   

 

 

 

 

 

 

Tolkning:   

 

1. Samhällsbyggnadsnämnden har det kommunövergripande ansvaret för 

externt förhyrda lokaler. 

2. Socialnämnden har ansvar för extern förhyrning av bostäder där vård- och 

omsorgsverksamhet bedrivs. OBS, detta är en tolkning. Detta är inte 

angivet i socialnämndens reglemente.  

2. Avgränsningar/metod 

 

Kontrollen har omfattat 

 

 Kontroll av externa hyresavtal som har tecknats de senaste 3 åren, dvs 

2019–2021 

 De nämnder som ingår i kontrollen är kommunstyrelsen, kultur och 

fritidsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden. 

Samhällsbyggnadsnämnden ingår inte eftersom denna nämnd enligt 

reglementet har rätt att teckna externa hyresavtal. 

 Hyresavtal med externa motparter (inkluderande koncernföretag som 

exempelvis bostadsstiftelsen Uddevallahem) 

 Hyresavtal där de bokförda hyreskostnaderna har överstigit 50 tkr/år per 

hyresobjekt 

 

3. Resultat och iakttagelser 

 

Socialnämnden 

 

Socialnämndens reglemente saknar uppgift om extern förhyrning  

Eftersom ”extern förhyrning av bostäder där vård- och omsorgsverksamhet 

bedrivs” är undantagen bland uppgifterna i samhällsbyggnadsnämndens 

reglemente borde denna uppgift finnas med i socialnämndens reglemente. Det gör 

den inte.   

Otydligheter i socialtjänstens delegationsordning 

I socialtjänstens delegationsordning står det under punkt 15.9: 

 

Förhyrning/uppsägning av lokal i mindre omfattning – upp till sex basbelopp får tecknas 

av Förvaltningschef. (I annat fall beslutar socialnämnd med firmateckning av nämndens 

ordförande (SNO) och förvaltningschef i förening). 
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Vi har hittat fyra externa avtal som tecknats 2019 hos Socialtjänsten. 

Dessa är klassade för ändamål som vård och omsorgsboende/LSS boende. I de 

avtal som har sökts fram hos Socialtjänsten har årshyran i tre av avtal överstigit 

sex basbelopp och har då beslutats av socialnämnd med firmateckning av 

nämndens ordförande (SNO) och förvaltningschef i förening. Ett av avtalen 

understeg årshyran gränsen för sex basbelopp. Alla fyra avtalen har övergått till 

samhällsbyggnadsnämnden from 2020. 

 

Begreppet firmateckning: Kommunrättsligt existerar inte detta begrepp. Därför 

bör det enligt kommunens jurist inte användas i kommunens 

delegationsordningar. 

 

 

Kultur- och Fritidsnämnden 

 

Kultur och Fritid har redovisat att två avtal är tecknade av den egna förvaltningen 

2019. Båda avtalen är uppsagda och omförhandlade. F r o m 2022-07-01 har 

Samhällsbyggnad tecknat kontrakt med Uddevallahem. 

 

 

Noteras: Det finns inget angivet i Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 

att förvaltningen får teckna hyresavtal. 

 

 

 

Barn och utbildningsnämnden 

 

Hos Barn och utbildningsförvaltningen har vi inte hittat några avtal som tecknats 

under den givna perioden av den egna förvaltningen.  

 

Det finns dock angivet i Barn och utbildnings delegationsordning punkt 27.12 

förvaltningschef får ingå hyresavtal. Detta trots att det inte anges i nämndens 

reglemente att detta ligger i nämndens uppgifter.  
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Kommunstyrelsen 

 

Hos kommunstyrelsen hittades ett avtal som var tecknat av Kommunfullmäktiges 

ordförande under 2019 för hyra hos Bohusläns museum. Detta avtal går ut 2022-

12-31. 

 

Det finns inget i kommunstyrelsens reglemente eller i kommunstyrelsens 

delegationsordning som styrker rätten att teckna externa hyresavtal. 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattande iakttagelser rörande nämndernas delegationsordningar 

  

Vi ser att det i varje förvaltnings delegationsordning står lite olika. 

 

I barn- och utbildningsförvaltningens delegationsordning står det under ekonomi, 

punkt 27:12 att förvaltningen kan ingå hyresavtal. Detta rimmar illa med 

nämndens reglemente, som inte innehåller något om att förhyrning/tecknande av 

externa hyresavtal ingår bland nämndens uppgifter. 

 

I Socialtjänstens delegationsordning står det under punkten 15.9: Att 

förhyrning/uppsägning av lokal i mindre omfattning – upp till sex basbelopp får 

skrivas av Förvaltningschef. Finns inget i nämndens reglemente om att detta ingår 

i nämndens uppgifter.  

 

I Kultur o fritid samt kommunstyrelsens delegationsordningar finns inget angivet 

om hyresavtal. Trots det fanns det tecknade externa hyresavtal. 

 

När det gäller delegationsordningen för samhällsbyggnadsförvaltningen finns 

inget angivet vem där som har fått delegation på att teckna externa hyresavtal.  
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4. Rekommendationer rörande förhyrning och tecknande av externa hyresavtal 

 

Slutsatser 

 

De brister vi har kunnat se när det gäller tecknande av externa hyresavtal bedömer 

vi i hög grad beror på otydligheter och brist samordning mellan reglementen och 

delegationsordningar. Detta leder till en osäkerhet om vad som gäller och till en 

ökad risk för att fel begås. En översyn av nämndernas reglementen när det gäller 

extern förhyrning rekommenderas. Likaså bör nämndernas delegationsordningar 

ges en översyn så att de står i samklang med de av fullmäktige beslutade 

reglementen.  

 

 

Rekommendationer 

 

Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglementen bör omgående 

förtydligas vad som gäller vid tecknande av externa hyresavtal. Det måste råda 

full klarhet vilka uppgifter som åvilar respektive nämnd. Särskilt gäller detta 

socialnämndens reglemente, där det alls inte framgår att nämnden har rätt att 

teckna avtal om extern förhyrning av bostäder där vård- och omsorgsverksamhet 

bedrivs. 

 

Samtliga nämnders delegationsordningar bör ges en översyn så att de står i 

samklang med vad som är angivet i nämndernas reglementen. Om det endast är 

samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden som bland sina uppgifter har att 

teckna externa hyresavtal är det rimligtvis endast i dessa nämnders 

delegationsordningar som det ska förekomma delegationer som har med extern 

förhyrning att göra. Det är anmärkningsvärt att nämnder i delegationsordningar 

har delegerat uppgifter till förvaltningen, uppgifter som nämnderna själva inte har 

tilldelats av kommunfullmäktige.     

 

Det har noterats att begreppet ”firmateckning” i sammanhanget förhyrning 

används i en nämnds delegationsordning. Kommunrättsligt existerar inte detta 

begrepp. Därför bör det inte användas i kommunens delegationsordningar.  

 

 
Annette Bergholtz 

Ekonom 

Kommunledningskontoret 
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Handläggare 

Verksamhetsuppföljare Sandra Jägesten 

Telefon 0522-69 70 33 
sandra.jagesten@uddevalla.se 

 

Uppföljningsplan kvalité 2023 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har tagit fram en plan för uppföljning av kvalitet för 2023. Den beskriver 

den övergripande uppföljningen inom förvaltningen. Uppföljningarna ska fånga olika 

aspekter i verksamheten och syftar till att stärka kvaliteten i verksamheterna.  

Avdelningarna har ett eget ansvar för att utföra egenkontroll. Uppföljningarna ska fånga 

olika aspekter i verksamheten och syftar till att stärka kvaliteten i verksamheterna.  

 

Utöver verksamheternas egenkontroller och förvaltningens uppföljningsplan för kvalitet 

finns också kommunens internkontrollplan. De kommunövergripande punkterna i 

internkontrollplanen beslutas av kommunstyrelsen och socialnämnden beslutar om 

socialtjänstens egna punkter för granskning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-09 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att anta socialtjänstens uppföljningsplan kvalitet för 2023.   

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Uppföljning av kvalitet 

Uppföljningsplan kvalitet tas fram i syfte att belysa de områden som 

kvalitetsuppföljningen för förvaltningen ska ha fokus på under 2023.  

 

Områdena är identifierade utifrån föregående års genomförda kvalitetsarbete.  

Uppföljningsplan kvalitet är tänkt som en övergripande planering där det finns utrymme 

för specifika uppföljningar och tillägg utifrån verksamheternas egna behov och de 

behov som förvaltningen ser under året.  

 

Återrapportering av genomförda kvalitetsuppföljningar sker löpande till berörda 

verksamheter samt vid några tillfällen per år till socialtjänstens ledningsgrupp och 

socialnämnden. Det genomförda kvalitetsarbetet kring verksamhetsuppföljningen 

sammanfattas i en årlig kvalitetsberättelse.  
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Uppföljningsområden 

Socialtjänstens uppföljningsarbete under 2023 kommer att hanteras inom följande 

områden: 

 

Gemensamma uppföljningar socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Verksamhetsuppföljare kommer gemensamt med MAS att genomföra 

verksamhetsbesök inom socialtjänstens olika områden. Verksamhetsbesöken kommer 

att förläggas både inom den egna verksamheten som inom de privata utförarna. 

Uppföljningarna syftar till att gemensamt med enhetschef och medarbetare titta på 

verksamhetens sammantagna kvalitet utifrån givna indikatorer.  

 

Påkallade uppföljningar utifrån verksamheternas behov 

Verksamheterna själva kan påkalla behov av uppföljning inom sina områden. Dessa blir 

till konkreta uppdrag som går via förvaltningsledning/administrativ chef för vidare 

uppföljningsarbete. Uppdrag kan också inkomma från förvaltningsledning där ärendet 

även initieras. Även här blir det formulerat som uppdrag till avdelningen för 

administration att hantera under året. 

 

Uppföljning utifrån avvikelsehantering och inkomna synpunkter 

Verksamhetsuppföljare sammanställer varje månad statistik kring avvikelsehanteringen 

som skickas ut till respektive chef att hantera. Utifrån statistiken kan områden ses som 

behöver följas upp.  

Inkomna synpunkter från t.ex. anhöriga, IVO eller andra ligger också till grund för 

riktade uppföljningar. Syftet är då att följa upp, att se eventuella brister och gemensamt 

hitta de lösningar som behövs för att åtgärda bristerna.  

Genom de uppföljningar som genomförs utifrån avvikelsehantering följer alltid en 

uppföljning av den sociala dokumentationen och tillhörande genomförandeplan.  

 

Uppföljning med tema: Rättssäkerhet  

Verksamhetsuppföljare och verksamhetsutvecklare från Individ- och familjeomsorgen 

kommer gemensamt under året att genomföra uppföljning gällande fattade beslut av 

myndighet. Besluten som ska granskas ska komma från samtliga enheter där beslut 

gällande brukare fattas, t.ex. barn och unga, äldreomsorg, LSS m.fl. Uppföljningen 

syftar till att tillse så att beslutet möter ansökan och att beslutet är formulerat på ett 

sådant sätt att den enskilde förstår vad som beviljats/avslagits samt att beslutet håller 

den nivå som krävs utifrån rättssäkerhetssynpunkt.  
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Roger Granat Sandra Jägesten 

Socialchef Verksamhetsuppföljare 

Skickas till 

Socialtjänstens ledningsgrupp 

Socialtjänstens verksamhetsutvecklare  

MAS 
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Handläggare 

Verksamhetsuppföljare Sandra Jägesten 

Telefon 0522-69 70 33 
sandra.jagesten@uddevalla.se 

 

Internkontrollplan 2023 

Sammanfattning 

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande 

ansvaret att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.  

Nämnderna ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen 

en s.k. internkontrollplan.  

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 

antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställs i 

internkontrollplanen.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-09 

Socialtjänstens förslag till internkontroll 2023 

Risk- och konsekvensanalys till internkontrollpunkterna individ och familjeomsorg 

2022-11-25. 

Risk- och konsekvensanalys till internkontrollpunkterna för vuxen och funktionshinder 

samt barn och unga 2022-10-20 

Risk- och konsekvensanalys till internkontrollpunkterna förebyggande samt hälso- och 

sjukvård 2022-10-26 

Risk- och konsekvensanalys till internkontrollpunkterna för boende LSS 2022-11-07 

Risk- och konsekvensanalys till internkontrollpunkterna för vård- och omsorgsboende 

samt hemtjänst 2022-10-27 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att anta socialtjänstens förslag till internkontrollplan för 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Sandra Jägesten 

Socialchef Verksamhetsuppföljare 
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Skickas till 

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen  

Socialtjänstens ledningsgrupp 

Socialtjänstens ekonomer 

Socialtjänstens verksamhetsutvecklare  



SOCIALNÄMNDENS 
INTERNKONTROLLPLAN 2023, SN 2022/204                                                      Fastställd SN 20 dec 2022 

 

 
Process/rutin 

 
Kontrollansvarig 

 
Kontrollmoment 

 
Kontrollmetod 

 
Frekvens 

 
Rapporteras till  
 

 

Centralt framtagen 
kontrollpunkt 

 

     

Kontroll av efterlevnad 

av delegationsordningar i 

den del som avser 

anmälan till nämnd. 

 

Kommunsekreterare och 

nämndsekreterare 

1. I vilken omfattning sker 

anmälan av 

delegationsbeslut till 

nämnd? 

 

2. Anmäls 

delegationsbesluten till 

nämnd inom skälig tid?  

 

3. Har rätt delegat fattat 

beslut? 

 

4. Om det finns delegationer 

i delegationsordningarna 

där det överhuvudtaget 

inte anmäls beslut till 

nämnd, vad beror detta 

på?  

 

 

Fråga 1-3: Genomgång av 

anmälda delegations-

beslut under 2022. 

 

Fråga 4: Stickprov, 

intervjuer med berörda 

delegater 

- Kommunstyrelsens 

decembermöte 2023 

(senast 



 

Socialnämndens 
egna kontrollpunkter 
 

     

 
Process/rutin 

 
Kontrollansvarig 

 
Kontrollmoment 

 
Kontrollmetod 

 
Frekvens 

 
Rapporteras till 

Köp av plats för bostad 

med särskild service 

inom socialpsykiatrin 

enligt SoL och köp av 

plats för bostad med 

särskild service inom 

LFSS (vuxna) enligt LSS 

9:9 
 

SC sektion Vuxen och 

funktionshinder. EC för 

LSS och socialpsykiatri, 

processtödjare samt 

ekonom. 

Granskning genom kontroll 

om upprättad rutin följs. 

Rutinbeskrivningen togs fram 

vid internkontroll 2020. 

Endast en placering följdes 

upp enligt den föreslagna 

rutinen och uppföljning bör 

därför göras även 2022 

Stickprov, slumpmässigt 

urval av ärenden från 

Procapita, antal 5 social-

psykiatri samt 5 LSS 

Januari 2023 Enhetschef ansvarar 

för att 

återrapportering till 

1:e social-

sekreterare görs. 

Rapport till diariet. 

Sektionschef äger 

resultatet och 

ansvarar för att det 

återförs till 

verksamheten för 

kvalitets och 

kunskapsutveckling 

Köp av externa HVB 

genererar höga kostnader 

och det är av vikt att 

framtagen rutin följs.  
 

Verksamhetsutvecklare 

utför granskningen med 

stöd av ekonom genom 

aktgranskning samt 

kontroll av aktuella 

underlag. Granskningen 

utförs på resp. kontor 

 

Granskning av om upprättad 

rutin för köp av externa HVB 

följs; ramavtal, pris, avtal, 

tillstånd. 
 

Stickprov, slumpmässigt 

urval av ärenden från 

Lifecare, antal 5 per 

verksamhetsområde.  
 

November 2023 Avdelningschef, 

Förvaltningschef och 

Socialnämnd.  
 



Köp av plats för bostad 

med särskild service 

(vuxna) enligt LSS 9:9 

Enhetschef 

boendekoordinering LSS. 

Granskning av att upprättad 

rutin följs. 

Stickprov, slumpmässigt 

urval av 5 ärenden från 

Lifecare. 

Oktober 2023 Enhetschef 

boendekoordinering 

LSS återrapporterar 

till Avdelningschef 

boende LSS 

 

Socialnämnden 

Upprättande av 

genomförandeplan. 

Avdelningschef för vård- 

och omsorgsboende 

centrum och ytterområde 

samt  

Avdelningschef för 

Hemtjänst 

 

Inom alla tre avdelningar 

kontrollera omfattningen av 

genomförandeplaner som är 

upprättade inom rätt tid. Dvs. 

från att beslut verkställs till att 

genomförandeplanen har 

påbörjats och upprättats 

Slumpmässiga stickprov 

av två 

genomförandeplaner per 

enhetschef för nya brukare 

inom Hemtjänst och Vård- 

och Omsorgsboende med 

beslut som verkställts 

under 2022.  

 

Våren 2023 

 

Avdelningschef, 

Förvaltningschef och 

Socialnämnd.  

Hur har säkerhet och 

kvalitet förändrats genom 

användande av 

medicingivare jämfört 

med manuell 

läkemedelsanteringhanter

ing? 

 

 

Enhetschefer 

Hälso-och sjukvård 

MAS 

 

Kontroll/genomgång hur  

säkerheten och kvaliteten har 

ökat genom användande av 

medicingivare 

 

Sammanställning av 

avvikelser 

 

Kontrollen utförs 

under 2023 

Förvaltningschef 

Avdelningschef - 

Hälso-och sjukvård 

Administrativ chef 

Socialnämnden 

 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (2) 

Datum: 2022-10-26 Dnr: 2022/204 

Process/rutin: 

Kontrollpunkt i Socialtjänstens interkontroll plan 2023,  

Hur har säkerhet och kvalitet förändrats genom användande 

av medicingivare jämfört med manuell hantering? 

Avdelning: Avdelning Hälso- och sjukvård och Förebyggande 

Uppgiftslämnare: Enhetschefer inom Hälso- och sjukvård 

Syfte 

Under 2021 och 2022 har över 35 medicingivare använts av patienter med 

läkemedelsövertag. Det innebär ökad självständighet för patienten och minskar 

personalens manuella hantering av läkemedel. I manuell läkemedelshantering 

förekommer brister som registreras som avvikelser. Syfte är att undersöka om 

användande av medicingivare minskar läkemedelsavvikelser.  

Syfte är att jämföra antalet givna doser och uppkomna läkemedelsavvikelser med 

medicingivare i förhållande till antalet givna doser och läkemedelavvikelser utfört enligt 

manuell läkemedelshantering, jämfört med motsvarande andel slumpmässigt utvalda 

patienter. 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Vid påfyllnad av medicingivare fyller omvårdnadspersonal på dosrulle med läkemedel. 

Patienten får ett röstmeddelande om när det är dags att ta medicin, trycker på en knapp 

och dospåse med medicin matas ut ur medicingivaren. Röstmeddelandet upprepas om 

patienten inte tar sin medicin, och om medicinen fortfarande inte tas hamnar den i en 

låst låda och larm går till omvårdnadspersonalen. 

 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

2-4. Konsekvensen om patienten inte får sin medicin kan bli allt från lindrig till allvarlig 

beroende på hur viktig medicinen är för att patienten ska må bra. 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Här beskriver du hur stor sannolikheten är att fel skulle inträffa, sannolikhetsanalysen 

görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. Välj en siffra och motivera ditt 

val. 



 

 

 

 
 

 
Risk- och väsentlighetsanslys 2 (2) 

 Dnr: 2022/204 

 

 

      

     

    

  

2. Genom att använda medicingivare minskar risken att fel och avvikelser uppstår 

jämfört med manuell läkemedelshantering. 

Åtgärd. 

Kontroll och genomgång av hur säkerheten och kvaliteten har ökat genom användande av 

medicingivare tas med i Internkontrollplan 2023. 

 

 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (1) 

Datum: 2022-11-07          Dnr:  2022/204 

 

Process/rutin: Köp av plats vuxna enligt LSS 9:9 

Avdelning: Boende LSS 

Uppgiftslämnare: Hanna Klingsander, Anders Paulin 

Syfte 

Rutinen ”Köp av plats med särskild service inom Socialpsykiatrin enlig SoL och köp av 

plats för bostad med särskild service inom LFSS (vuxna) enligt LSS 9:9” togs fram 

2020. Vid internkontroll 2021 följdes endast en placering upp, vilket innebar att rutinen 

inte efterlevs och därför togs beslut om att rutinen ska följas upp på nytt 2022. 

 

På grund av omorganisation 220915, har köp av plats för bostad med särskild service, 

LSS 9:9, övergått från myndighet till verkställighet. Utifrån detta föreligger behov av att 

revidera befintlig rutin för anpassning till den förändrade organisationen. 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Behov av att ta fram en rutin som är anpassad utifrån köp av plats av bostad med 

särskild service enligt LSS 9:9 (vuxna) är nödvändig. Befintlig rutin är inte tillämplig då 

den dels riktar sig gentemot beslut fattade enligt två lagstiftningar (Socialtjänstlagen och 

LSS)  och det finns flera felaktigheter utifrån nuvarande organisations perspektiv.  

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

En tydlig rutinbeskrivning är en kvalitetsgaranti för att berörda parter vet sin roll och 

sitt ansvar i processen. Därmed blir konsekvensen allvarlig om inte rutin upprättas. 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Utifrån resonemanget ovan är risken sannolik att fel inträffar. Olika lagstiftningar och 

otydlighet i var ansvaret hamnar i den nya organisationen bidrar till detta.  

Genom att lägga ansvaret för följsamheten av rutinen på verkställigheten och dess 

boendekoordinatorer bör följsamheten till rutinen bli bättre och sannolikheten att fel 

inträffar bli mindre.  

Åtgärd 

Ny rutin upprättas och följs upp i internkontroll i oktober 2023. 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (2) 

Datum: 2022-10-27    Dnr: 2022/204 

 

Process/rutin:  
Upprättande av genomförandeplan 

Avdelning:  

Avdelning för Vård- och omsorgsboende centrum 

Avdelning för Vård- och omsorgsboende ytterområde 

Avdelning för Hemtjänst 

Uppgiftslämnare:  

Avdelningschef Susanne Engemoen 

Avdelningschef Jessica Eriksson 

Avdelningschef Edina Cehic 

Verksamhetsutvecklare Malin Alexandersson 

Verksamhetsutvecklare Helena Ekeroth 

Syfte 

Under 2022 så har samtliga avdelningar arbetat med processen avseende upprättande av 

genomförandeplan som en del av egenkontroll. Avdelningarna har i samband med 

egenkontrollen undersökt huruvida det finns en genomförandeplan, på den enskildes 

delaktighet samt om det finns journalanteckningar. I samband med denna egenkontroll 

har man sett indikationer som påvisar att genomförandeplan eventuellt inte är upprättad 

inom rätt tid.  

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer skall en genomförandeplan vara påbörjad två 

veckor från det att ett uppdrag har påbörjats och slutförd inom fyra veckor (se. 

Riktlinjer och vägledning gällande dokumentation och genomförandeplan p. 2.4)  

 

Genomförandeplanerna är samtliga avdelningars främsta verktyg för att kunna arbeta 

effektivt och med hög kvalitet. Upprättandet av en genomförandeplan är nödvändigt för 

att försäkra sig om att den enskilde brukaren får det stöd som är avsett. Att 

genomförandeplanen blir upprättad inom rätt tid är nödvändigt för att kunna försäkra sig 

om att brukaren får det stöd den skall ha, på rätt sätt inom en rimlig tidsram. Utan 

genomförandeplan är det så gott som omöjligt att skriva avvikelser som en del av det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det kan även innebära risker för brukarens inflytande i sin 

livssituation och risker att brukaren inte får den hjälp som den behöver och har rätt till i 

rätt tid. Detta kan medföra brister i både rättssäkerhet, kvalitet och brukarens känsla av 

trygghet i omsorgsprocessen.  

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Konsekvenserna för att en genomförandeplan inte upprättas inom rätt tid bedöms kunna 

graderas som allvarliga. Primärt handlar konsekvenserna om kvalitet utifrån ett 
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brukarperspektiv där rättssäkerhet och trygghet kan komma att påverkas på ett negativt 

sätt. Man kan även se att en genomförandeplan som är upprättad inom rätt tid ökar 

sannolikheten för att rätt insats utförs.  

 

Om detta inte efterlevs kan det även medföra ekonomiska konsekvenser som kan 

bedömas som kännbara, både på kort och lång sikt. Det finns en kostnadseffektiv aspekt 

i att rätt insatser utförs i rätt tid och på rätt sätt. Den brist på trygghet, inflytande och 

rättssäkerhet som utifrån ett brukarperspektiv kan bli en konsekvens av brister i rutinen, 

kan även på sikt medföra en ekonomisk konsekvens då exempelvis mer kostsamma 

insatser eller åtgärder kan komma att bli aktuella som följd.  

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Sannolikheten att fel i processen skulle uppstå idag bedöms som 4. Sannolik utifrån en 

4-gradig skala. Detta då det finns frågetecken kring både innehåll i rutin, tillgänglighet 

av rutin och kännedom om rutin. Det finns även aspekter avseende verksamheternas 

möjlighet att upprätta genomförandeplanen inom rätt tid som påverkar sannolikheten att 

fel skulle inträffa.  

Åtgärd 

Utifrån risk- och väsentlighetsanalys inför Intern kontroll så kommer innehåll i rutin, 

kännedom om rutin och tillgänglighet av rutin att ses över och påminnas om som en 

direkt åtgärd. I förlängningen kommer avdelningarna även påminnas om att arbeta med 

att registrera avvikelser i de fall då genomförandeplan inte är upprättad inom rätt tid. 

Området kommer även att lyftas som en del av Intern kontroll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Intern kontroll 

Risk- och väsentlighetsanalys 

1 (2) 

Datum: 2022-10-20 Dnr:  2022/204 

 

Process/rutin: Internkontroll – Uddevallas rutinbeskrivningar; 

Placering HVB-hem vuxna, punkt 4 samt placering HVB-hem 

barn och unga, punkt 7.  

Avdelning: Avdelningen för vuxen och funktionshinder samt avdelningen för 

barn och unga 

Uppgiftslämnare: Verksamhetsutvecklare utför granskningen med stöd av 

ekonom genom aktgranskning samt kontroll av aktuella underlag. 

Granskningen utförs på resp. kontor 

Syfte 

Granskning av om upprättad rutin för köp av externa HVB följs; ramavtal, pris, avtal, 

tillstånd. Köp av externa HVB genererar höga kostnader och det är av vikt att framtagen 

rutin följs.  

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

De kritiska moment som identifierats i rutinen är: 

 Att beslut inte är tidsbegränsade 

 Att HVB med ramavtal inte används i första hand och att när köp sker utanför 

ramavtal kan det ej motiveras. 

 Att felaktigt placeringsavtal används, vilket kan innebära att avtal med oskäliga 

villkor skrivs på. 

 Att skriftligt uppdrag utifrån vårdplan ej skickas till HVB 

 Att vuxna som har ekonomiskt utrymme ej betalar egenavgift eller att föräldrar 

ej fullgör sin försörjningsskyldighet.  

 Att kontroll av att institutionen har tillstånd av IVO (ej ramavtal), F-skattsedel 

(ej ramavtal) samt att inhämtande av referenser ej sker. 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Här analyserar du de kritiska faktorerna och beskriver vad konsekvensen blir om 

processen/rutinen/systemet inte fungerar.  

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

 

Konsekvens: 3 generellt och sammantaget.  

 

Avseende några punkter såsom tidsbegränsade beslut, uppdrag, tillståndskontroll och 

vilket avtal som används bedöms konsekvensen vara 3. Att konsekvensen bedöms vara 

kännbar avseende några områden grundar sig på att det kan ge konsekvenser för den 

enskilde brukaren om ett HVB saknar tillstånd eller om uppdraget är otydligt då det kan 
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innebära att den vård som ges ej är av god kvalitet eller när ett beslut är felaktigt blir det 

rättsosäkert för den enskilde. Används fel avtal kan det innebära att vi undertecknar 

placeringsavtal med oskäliga villkor som kan bli kostsamma för kommunen.  I övrigt 

bedöms konsekvenserna vara lindriga då de inte är allvarliga för en brukare eller ur 

ekonomiskt hänseende då beloppen i regel är låga.   

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Här beskriver du hur stor sannolikheten är att fel skulle inträffa, sannolikhetsanalysen 

görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. Välj en siffra och motivera ditt 

val. 

 

Sannolikhet: 3 Bedömningen grundar sig på att det varit personalomsättning i båda 

verksamheterna och med flera nya medarbetare föreligger det alltid en risk att framtagna 

rutiner ej följs eller är kända av samtliga medarbetare.  

Åtgärd 

Stickprov, slumpmässigt urval av ärenden från Lifecare, antal 5 per 

verksamhetsområde.  

 

Punkten kommer vara en stående punkt i avdelningarnas egenkontrollplan. 



  

 

    

 

                                            Intern kontroll 

                                            Risk- och väsentlighetsanalys 

 
                                                     2021-11-25                                         Dnr:SN2022/204 

Process/rutin: Rutin för köp av plats för bostad med särskild service, 

bostad med särskild service 

Avdelning: Individ- och familjeomsorg  

Uppgiftslämnare: Lisa Svanberg, verksamhetsutvecklare 

Syfte 

Rutin för köp av plats för bostad med särskild service, bostad med särskild service, 

inom socialpsykiatrin och köpa av plats bostad med särskild service inom LSS har 

saknats och därför togs dessa fram under 2020. Då det framkom brister i följsamheten 

av rutiner vid första uppföljningen 2021, bedömdes det som viktigt att följa upp igen 

under 2022. 

Kritiska faktorer/moment i processen/rutinen/systemet 

Rutinen följer flödet i handläggningsprocessen för att säkra att den sker rättssäkert 

och att administrativa rutiner följs. Rättssäkerheten är viktig gentemot den enskilde, 

det gäller kommunicering, egenavgifter, att platsen som köps är från ett 

kvalitetssäkrat företag, att beslut är korrekt fattade, avtal korrekta osv. Att beslut 

följer delegationsordning och att den institution som utför uppdraget å socialtjänstens 

vägnar är kvalitetssäkrad enligt framtagen checklista är också mycket viktigt för 

socialtjänsten som myndighet och beställare av tjänst till enskild. 

Vad blir konsekvensen om processen/rutinen/systemet inte fungerar 

Konsekvensanalysen görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Försumbar, 2. Lindrig, 3. Kännbar, 4. Allvarlig. 

Välj en siffra och motivera ditt val. 

 
4 - allvarlig, att som enskild bo på en institution är att vara i en utsatt position, därför är 

det synnerligen viktigt att socialtjänsten noggrant kontrollerar de institutioner som vi 

överväger att ingå avtal med. Rättssäkerhet i handläggning och korrekt administrativ 

hantering kan också få såväl allvarliga som kännbara konsekvenser. 

Hur stor är sannolikheten att fel skulle inträffa 

Här beskriver du hur stor sannolikheten är att fel skulle inträffa, sannolikhetsanalysen 

görs utifrån en 4-gradig skala: 

1. Osannolik, 2. Mindre sannolik, 3. Möjlig, 4. Sannolik. Välj en siffra och 

motivera ditt val. 

 
3 - Brister i följsamhet riskerar att uppkomma, främst vid hög personalomsättning och 

brister i ledning och styrning
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Åtgärd 

Framtagna checklistor/rutiner är framtagna som stöd för handläggarna. För att ha koll på 

följsamheten till dessa görs årlig internkontroll som därefter blir en del av verksamhetens 

förbättringsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(2) 

2022-12-06 Dnr SN 2022/00239 

  

 

Handläggare 

Strateg Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

IK Oddevold och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

IK Oddevold Grunden har inkommit med ett initiativ om samverkan genom ett idéburet 

offentligt partnerskap kring ledarstödd fotbollsverksamhet för personer med 

funktionsnedsättning. Dialog mellan socialtjänsten och föreningen har genomförts under 

hösten. Ett förslag till överenskommelse är framtaget och föreslås börja gälla från 

årsskiftet. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-06 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan IK Oddevold och 

Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med IK Oddevold 

gällande ledarstödd fotbollsverksamhet för personer med funktionsnedsättning för 

perioden 2023-01-01 till och med 2024-12-31. 

 

Ärendebeskrivning 

IK Oddevold Grunden har inkommit med ett initiativ om samverkan genom ett idéburet 

offentligt partnerskap, IOP, kring ledarstödd fotbollsverksamhet för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

IK Oddevold Grunden har de senaste åren haft avtal med socialnämnden om att utföra 

generell ledsagning i samband med tävlingar, träningar och läger för att möjliggöra 

deltagande i fotbollsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.  

 

Inför 2023 föreslås en annan form av samarbete, ett IOP, kring målgruppen. Det 

övergripande målet för IOP:n är att främja hälsa och välmående för målgruppen samt 

skapa gemensanskap och mening i tillvaron. Det finns ett mervärde i samarbetet kring 

målgruppen genom att socialtjänstens verksamheter kompletteras med fler aktiviteter.  

 

Föreningens åtagande omfattar i huvudsak ledarstödd fotbollsverksamhet, det vill säga; 

träningar, tävlingar och sociala aktiviteter. Socialnämndens åtagande omfattar 
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ekonomiskt stöd med 3 prisbasbelopp per år under överenskommen tid samt att sprida 

information om verksamheten. Föreslagen period för överenskommelsen är 2 år med 

start 2023-01-01.  

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Strateg 

Skickas till 

IK Oddevold 

Annikki Norén 

Anders Paulin 

Processledare ÖK Idé 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 

Åsa Jarhag Håkansson 
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Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 

mellan IK Oddevold och Uddevalla kommun gällande 

ledarstödd fotbollsverksamhet för personer med 

funktionsnedsättning 
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1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen 
Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt hållbart Uddevalla genom att stärka 

samspelet mellan den idéburna och offentliga sektorn. 
 
Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som 

innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret 

sätt än vad bidragen ger utrymme får, men som inte bygger på marknads mekanismer och 

kommersiella kontrakt. 

 

Ett IOP-avtal kan ingås när: 

 

 Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen. 

 Verksamheten är ett led i att förverkliga ett politiskt program eller plan, där de 

idéburna organisationerna särskilt nämns. 

 Verksamheten inte kan ses som en del av det normerade föreningsbidraget 

 Det inte finns en marknad eller en konkurrenssituation att vårda. 

 Bägge parter är med och finansierar verksamheten (pengar eller andra insatser). 

 Verksamheten inte detaljregleras från kommunens sida. 

2. Värdegrund 
Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet och dialog 

som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Också långsiktighet, 

transparens och acceptans för kritik är centralt. Överenskommelsen vilar på varsam och 

respektfull hantering av de offentliga medel som möjliggör verksamheten. Parternas 

samarbete ska kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet och gemensamt lärande i syfte att 

kontinuerligt utveckla verksamheten och dess arbetsmetoder. 

3. Parter i överenskommelsen 
Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Socialnämnden, Varvsvägen l, Postadress: Uddevalla 

kommun, 451 81 Uddevalla 

Organisationsnummer: 212000-1397 

 

Idéburen sektor: IK Oddevold, Grunden, Fossums Kvarnväg 4, 451 34 Uddevalla 

Organisationsnummer: 858500-1517 

4. Bakgrund till gemensam överenskommelse 
Grunden startade sin verksamhet som Dalabergs änglar 1996 i samarbete med FUB. Sedan 

2002 är Grunden en del av IK Oddevold. IK Oddevold uttrycker i sin målsättning både stort 

samhällsengagemang och erbjudande om utvecklande verksamhet för personer med 

funktionsvariation. Grunden är ett av föreningens utskott med ansvar för parafotbollen och 

dess verksamhet. Syftet med att bedriva parafotbollboll är att utveckla och engagera spelare 

med funktionsvariation och integrera dessa i övriga föreningen. Förutom träningar varje vecka 

genomförs seriespel, deltagande på SM och cuper samt sociala sammankomster.  

IK Oddevold Grunden har de senaste åren haft avtal med socialnämnden om att utföra 

generell ledsagning i samband med tävlingar, träningar och läger för att möjliggöra deltagande 

i fotbollsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Syftet har varit att de ungdomar 



och vuxna som har behov av stöd och hjälp i samband med aktiviteter kopplade till fotbollen 

ska få det genom personer som anlitas av Grunden.  

Målgruppen har ingen möjlighet att på egen hand genomföra vare sig träning eller tävling utan 

extra ledarstöd. Ledarna behöver kompetens inom fotboll och funktionsnedsättning samt 

erfarenhet av målgruppen. 

En ledarstödd fotbollsverksamhet för personer med funktionsnedsättning ger deltagarna fysisk 

aktivitet, social träning och gemenskap. Den stärker den fysiska hälsan, är identitetsskapande 

och skapar möjlighet till utveckling av egen självständighet. Verksamheten motverkar också 

social inaktivitet, ensamhet och psykisk ohälsa. Därutöver skapas naturliga vänskapsrelationer 

mellan deltagarna. Det finns även ett mervärde i samarbetet kring målgruppen genom att 

socialtjänstens verksamheter kompletteras med fler aktiviteter. 

5. Mål med verksamheten 
Det övergripande målet är att främja hälsa och välmående för målgruppen samt skapa 

gemenskap och mening i tillvaron. 

  

Ett långsiktigt mål är att utveckla en riktad verksamhet för barn/unga med 

funktionsnedsättning. 

 

5.1. Målgrupp 
 
Målgruppen är personer med funktionsnedsättning. 

6. Överenskommen verksamhet 
IK Oddevold Grunden ska bedriva ledarstödd fotbollsverksamhet för målgruppen. 

Verksamheten omfattar träningar, tävlingar och sociala aktiviteter.  

 

Träningsverksamheten ska omfatta ledarstödda träningar under cirka 40 veckor per år och 

fördelat på 3 grupper/lag med 2 olika träningsdagar. Träningen kan bedrivas både inom- och 

utomhus.  

 

Tävlingsverksamheten ska omfatta cirka 10 ledarstödda cuper eller motsvarande per år. 

 

IK Oddevold Grunden ska marknadsföra verksamheten via för målgruppen lämpliga kanaler. 

 

IK Oddevold Grunden ska bistå med tränare med kompetens inom fotboll och 

funktionsnedsättning samt erfarenhet av målgruppen för att kunna genomföra överenskommen 

verksamhet. 

 

Socialnämnden ska bidra ekonomiskt till den ledarstödda fotbollsverksamheten samt vara 

behjälplig med att sprida information om verksamheten. 

7. Organisation för partnerskapet 

7.1. Styrgrupp för ledning av verksamheten 
Ansvarig huvudman är IK Oddevold.  

 



Verksamheten leds av en styrgrupp där båda parter är representerade med företrädare som har 

mandat att fatta beslut av strategisk karaktär. IK Oddevold representeras av föreningens 

ordförande och ordförande i Grundenutskottet. Socialnämnden representeras av 

socialtjänstens avdelningschef för stöd och service. Socialtjänsten är sammankallade av 

styrgruppen och ansvarig för dokumentation från styrgruppens möten.  

 

Styrgruppen ansvarar för att målsättning och syfte följs. Styrgruppen träffas vid behov och 

minst 2 gånger per år. Mötestillfällena fastställs i en årsplan. Styrgruppens möten syftar till att 

följa upp verksamheten på strategisk nivå och tillse att de förutsättningar och villkor som 

finns i överenskommelsen uppfylls. Styrgruppen diskuterar tillsammans 

verksamhetsutveckling. 

 

Samarbetet och kommunikationen mellan parterna ska präglas av öppenhet och prestigelöshet. 

Mellan styrgruppsmötena kan parterna kommunicera, i för verksamheten praktiska frågor. 

 

Styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av gemensamt lärande i syfte att nå avsedda mål i 

överenskommelsen. Därför blir formerna för hur uppföljning av verksamheten sker, samt hur 

de korrigeringar som eventuellt behöver göras går till, extra viktiga att fokusera på. 

 

7.2. Arbetsgrupp för samverkan och samordning 
Arbetsgruppen består av representanter från IK Oddevold Grunden och Uddevalla kommuns 

socialtjänst. IK Oddevold Grunden är sammankallande av arbetsgruppen och ansvarig för 

dokumentation från arbetsgruppen möten. Arbetsgruppen träffas vid behov och minst 2 

gånger per år. Mötestillfällena fastställs i en årsplan. 

 

Arbetsgruppen ska tillsammans identifiera behov och utmaningar utifrån överenskommen 

verksamhet. Arbetsgruppens syfte är att genom dialog skapa bästa möjliga samarbete och 

goda förutsättningar för överenskommen verksamhet. 

 

7.3. Ansvarsfördelning 
IK Oddevold har arbetsgivaransvar för de personer som är anställda för de syften och mål som 

finns i överenskommelsen gällande ledarstöd fotbollsverksamhet för personer med 

funktionsnedsättning.  

8. Uppföljning 
Utöver styrgruppsmötena följs verksamheten upp genom en skriftlig verksamhetsrapport. 

Verksamhetsrapporten ska innehålla beskrivning av verksamhet och aktiviteter, med koppling 

till överenskommen verksamhet. Rapporten gäller för året innan. IK Oddevold Grunden ska 

inkomma med verksamhetsrapporten till socialnämnden i Uddevalla senast sista januari. 

 

Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om väsentliga 

avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte 

för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart 

via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal. 

9. Ekonomi 
Socialnämnden bidrar med 3 prisbasbelopp per år under överenskommen tid.  

IK Oddevold fakturerar Uddevalla kommun 1 gång per år, varefter utbetalning sker. 



10. Period för överenskommelsen samt uppsägningstid 
Överenskommelsen gäller 2023-01-01 – 2024-12-31 med möjlighet till förlängning med ett 

(1) år. Om part vill säga upp överenskommelsen i förtid gäller tre (3) månaders 

uppsägningstid. Besked om uppsägning i förtid ska meddelas skriftligen till den andra parten. 

11. Avvikelser, ändringar och tillägg 
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om 

väsentliga avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla 

till styrgruppsmöte för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska 

alltså inte meddelas enbart via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via 

samtal.  

 

Alla ändringar och tillägg till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att 

vara giltiga, vara skriftligen och undertecknade av båda parter. 

12. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 

dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat. 

 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna 

överenskommelse. Vid väsentligt förändrade förhållanden ska parterna, innan förändringarna 

genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för godkännande av eventuella ändringar.  

 

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden samt 

att inte rättelse sker utan dröjsmål. 

 

Vid händelse av att överenskommelsen hävs, får huvudmännen reglera verksamheten 

så att båda parter går skadeslösa ur överenskommelsen.   

13. Återbetalningsskyldighet 
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har 

kommunen rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas. 

14. Kontaktpersoner 
Kontaktperson för Uddevalla kommun, socialnämnden: Annikki Norén, avdelningschef stöd 

och service 

Kontaktperson för IK Oddevold Grunden: Christer Larsson, ordförande i Grundenutskottet 

 

 

 

 

  



Underskrifter 
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

 

 
Part      Part 

Uddevalla kommun    IK Oddevold 

 
Ort och datum     Ort och datum 

Uddevalla     Uddevalla 

 
Underskrift     Underskrift 

 

 

 

 

 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 
Roger Granat     Peter Bjurström 
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Handläggare 

Strateg Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Plan för uppföljning av avtal och överenskommelser 2023 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har tagit fram en plan för uppföljning av avtal och andra 

överenskommelser för år 2023. Planen beskriver hur uppföljningen av avtal och 

överenskommelser inom olika driftsformer ska göras inom förvaltningen. 

Återrapportering av genomförda uppföljningar sker till berörda verksamheter, 

förvaltningsledningen och vid behov till socialnämnden. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-24 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna plan för uppföljning av avtal och överenskommelser för år 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialtjänsten har tagit fram en plan för uppföljning av avtal och andra 

överenskommelser för år 2023. Planerad uppföljning har sin utgångspunkt i 

kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare.  

 

Socialnämnden har att säkerställa att privata utförare bedriver verksamheten i enlighet 

med gällande lagar, förordningar och föreskrifter. Socialnämnden ska också säkerställa 

uppföljning och insyn samt reglera avtalsuppföljning och hur allmänheten ska ges 

möjlighet till insyn. Detta säkerställs genom avtal med privata utförare liksom rätten till 

meddelarfrihet för privata utförares medarbetare.  

 

Avtalsuppföljning av privata utförare genomförs i huvudsak med fyra syften: 

 

• Säkra leverans och kvalitet utifrån gällande avtal 

• Som underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete 

• För att identifiera avvikelser från avtal 

• Möjliggöra allmänhetens insyn 

 

Socialtjänstens uppföljningsplan av avtal och överenskommelse har fokus på dessa 

ovanstående punkter. 
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Aktuella driftsformer för uppföljning 

Den planerade uppföljningen omfattar; valfrihetssystem inom hemtjänst och boendestöd 

(LOV), idéburet offentligt partnerskap (IOP), intraprenad och andra samarbetspartners. 

 

Den planerade uppföljningen utgår från respektive driftsform och anger vad som ska 

följas upp, hur, när och av vem. Uppföljningen har ett utvecklingsperspektiv med fokus 

på förbättring. Återkoppling sker till berörd avtalspart och socialnämnd utifrån behov 

och resultat.  

 

LOV-avtal 

Avtalsuppföljningen sker under första halvåret av 2023. Den omfattar ställda krav. 

Utöver uppföljning av kraven begärs olika uppgifter in från avtalsparterna kring 

exempelvis personalredovisning, underleverantörer, tilläggstjänster, kvalitetsberättelse, 

patientsäkerhetsberättelse, självskattningsenkät (avseende kvalitetskraven), avvikelser, 

synpunkter samt andra relevanta underlag/händelser. 

 

Uppföljningen görs genom att uppgifter begärs in och/eller kontrolleras av 

socialtjänsten. Avtalsparterna får också inkomma med beskrivningar och göra egna 

självskattningar. 

 

En sammantagen bedömning görs av utifrån varje enskilds punkts bedömning. Flera 

perspektiv beaktas. Bedömningen ska leda fram till om avtalspartnern uppfyller avtalet 

eller ej. Till bedömningen görs en beskrivning av eventuella brister/förbättringsområden 

samt krav på åtgärder som behöver vidtas. 

 

Uppföljningen genomförs av förvaltningsledningen. Återrapportering sker till 

avtalspart, förvaltningsledning och socialnämnd. 

 

IOP-överenskommelser 

Uppföljning av IOP-överenskommelser sker löpande och årligen. 

 

Varje IOP-överenskommelse beskriver hur och när uppföljning ska ske. Uppföljningen 

kan ske både via dokumentation från styr- och arbetsgruppsmöten, verksamhetens 

beskrivning av genomfört arbete, fysiska uppföljningsmöten och inför översyn och 

utveckling av respektive IOP-avtal. De flesta IOP:er är organiserade med en styr- och 

arbetsgrupp. Socialtjänsten har utsedda representanter i dessa grupper för de IOP:er som 

socialnämnden har tecknat. Representanterna är från berörd verksamhet.  

 

Uppföljningsarbetet kring IOP:er samordnas och genomförs av förvaltningsledningen 

tillsammans med berörda parter. Återrapportering sker vid behov till socialnämnd. 
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Intraprenader 

Uppföljning av intraprenader sker löpande och årligen. Överenskommelsen om 

intraprenad beskriver hur uppföljningen ska hanteras. Uppföljningen genomföras 

tillsammans med intraprenaden och berörd avdelning. 

Återrapportering sker till förvaltningsledning och socialnämnd. 

 

Andra samarbetspartner/avtal 

Uppföljningar av övriga samarbetspartner samordnas av förvaltningsledningen 

tillsammans med berörda avdelningar eller förvaltningar samt avtalspart. 

 

Återrapportering av genomförda uppföljningar sker till avtalspart och vid behov till  

förvaltningsledning och socialnämnd. 

 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Strateg 

Skickas till 

Socialtjänstens förvaltningsledning 
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Handläggare 

Strateg Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Verksamhetsplan 2023–2025 med budget 2023 - 

Socialnämnden 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har upprättat förslag till verksamhetsplan för 2023–2025 med budget för 

2023. Verksamhetsplanen är förenklad med hänsyn till ny mandatperiod och frånvaro 

och strategisk plan och styrkort. En uppdaterad verksamhetsplan ska antas i juni 2023 

efter att ny strategisk plan antagits av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-07 

Verksamhetsplan 2023–2025 med budget 2023 – Socialnämnden  

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att fastställa verksamhetsplan och budget (verksamhetsplan del 1), samt 

 

att som information notera beskrivningen för hur förvaltningen ska arbeta utifrån 

internbudget 2023–2025 (verksamhetsplan del 2) 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Strateg 

Skickas till 

Kommunledningskontorets Ekonomirapportering 

Socialtjänstens avdelningschefer 

Johan Andréasson 

Emma Rydberg Åkerblom 

Åsa Jarhag Håkansson 



 

Verksamhets-
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Socialtjänsten 
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1 Del 1 

1.1 Verksamhetsbeskrivning och organisation 

Socialnämndens verksamhetsområde fastställs av kommunfullmäktige i ett 

reglemente för socialnämnden. Enligt reglementet ska socialnämnden fullgöra 

kommunens uppgifter avseende; 

 

 Socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd förutom 

försörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet,  

 den kommunala hälso- och sjukvården,  

 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade förutom 

korttidstillsyn för skolungdom över 12 år,  

 mottagande av minderåriga asylsökande barn utan vårdnadshavare,  

 färdtjänst och riksfärdtjänst,  

 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 lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare,  

 tillsyn över försäljning av tobaksfria nikotinprodukter enligt lag om 

tobaksfria nikotinprodukter,  

 yttranden enligt automatspelslagen,  

 kommunal lantmäterimyndighet, samt  

 borgensåtagande för hyreskontrakt. 

 

Socialnämnden är en myndighet som utreder och fattar beslut enligt gällande 

lagstiftning. 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. 
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Socialtjänsten är organiserad i nio avdelningar. Organisationen är ny sedan juni 

2022. Varje avdelnings verksamhetsbeskrivning framgår i del 2. 

 

 

 

 

 

1.2 Politiska uppdrag  

Politiska uppdrag 

 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. 

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

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 6) (ersätts från och med 2023-01-01 med, "samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2023–2025 fått i uppdrag att arbeta med heltidsanställningar") 

 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 4) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 
trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått i uppdrag att i samverkan 
med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF ÖS 6) Socialnämnden har 2022-11-09 beslutat att överlämna ärendet till 
kommunfullmäktige för godkännande och avslut. 

     Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att utveckla en förvaltningsövergripande samverkan för unga i 
riskzon för socialt utanförskap (KF ÖS 3) 

     Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: arbete och studier) 2021-
06-10 (Dnr KS 2021/00174) fått i uppdrag att arbeta med jämlikt föräldrastöd (KF ÖS 3) 
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Politiska uppdrag 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

   Socialnämnden har utifrån Plan Integration 2030, (Område: demokrati) 2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) fått i uppdrag att arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck (KF ÖS 3) 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och 
unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

  Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2023–2025 fått i uppdrag att gemensamt arbeta med förebyggandeverksamheten. 
Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete. (KF ÖS 5) 

    Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023–2025 fått i 
uppdrag att arbeta med barn med särskilda behov. (KF ÖS 5) 

 Förvaltningen ska anpassa daglig verksamhet och personlig assistans utifrån tilldelad budgetram 

      Kommunstyrelsen och socialnämnden har utifrån flerårsplan 2023–2025 fått i uppdrag 
att gemensamt arbeta med att motverka våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete. (KF ÖS 3) 

 

1.3 Ekonomisk översikt 

1.3.1 Socialnämnden 

Kommunbidrag och investeringar 

Mkr 
Budget 

2022 
Budget fast 

pris 2023 
Budget löpande 

pris 2023 
Plan 
2024 

Plan 
2025 

Kommunbidrag 1476,5 1470,3 1576,3 1485,0 1501,2 

Investeringar 8,0 4,5 4,5 14,5 41,8 

 

Socialnämnden har fått både minskat kommunbidrag och tillskott. Nedan 

redovisas en övergripande sammanställning av de delar som påverkar 

kommunbidraget. Under respektive avdelning i avsnitt 2.2 framgår de ekonomiska 

förändringar som påverkar verksamheten utöver de delar som redovisas i denna 

sammanställning.  

 

Sveriges Kommuner och Regioners bedömningar av rikets och kommunsektorns 

ekonomi framöver är fortsatt osäker. Främst på grund av inflations- och 

räntesituationen men även Rysslands invasion av Ukraina. Kommunfullmäktiges 

beslut om flerårsplanen 2023–2025 i juni 2022 revideras på grund av 

inflationstrycket på kommunens verksamheter. Övriga kommunbidragsjusteringar 

för 2023 kommer att omhändertas i den sammanställda budgeten. 

Osäkerheten kring inflationens konsekvenser för kommunen är stor. Kommunens 

verksamheter kommer dock att bli påverkade. Det kommer att bli mer eller 

mindre kännbart beroende på i vilken omfattning kostnaderna är 

inflationspåverkade.  
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Riksdagen beslutar om de övergripande utgiftsramarna den 13 december. Arbetet 

med riksdagsbehandlingen fortsätter sedan med att fördela pengarna inom 

respektive utgiftsområde, fram till dagarna före jul då riksdagens beslut 

överlämnas till regeringen.  

Ytterligare förslag till justeringar i kommunbidraget finns inför kommunstyrelsens 

kommande sammanträde och beloppen i tabellerna är exkluderade de 

tillkommande besluten.  

 

Socialnämndens minskade kommunbidrag 

I kommunbidraget är återbetalningen medräknad, enligt reviderad plan till den 

sociala investeringsfonden.  

 

I syfte att minska de negativa effekterna av covid-19 för näringslivet nedsattes den 

fasta och rörliga avgiften för serveringstillstånd år 2022 till noll kronor. För 

socialnämndens del kompenserades budgetramen tillfälligt år 2022 med 0,5 mkr 

för intäktsbortfallet. Det var en engångsinsats och beloppet återtas i budgetramen 

år 2023.  

 

Statsbidraget god vård och omsorg om äldre är omklassificerat, vilket medför att 

kommunbidraget minskar med 23,2 mkr och intäkterna ökar med samma belopp. 

 

Socialnämndens tillskott i kommunbidrag 

Inflationstrycket bedöms vara cirka 50 mkr inom kommunens verksamheter. 

Störst påverkan bedöms socialnämnden ha och kommunbidraget ökar därför med 

29,0 mkr. Kostnader prognostiseras att öka främst inom färdtjänst, familjehem, 

HVB, hyror, måltidskostnader samt köp av varor och tjänster. Några av dessa 

kostnader hanteras av samhällsbyggnadsnämnden som fakturerar vidare till 

socialnämnden. Omfördelningen medför att de verkliga kostnaderna hamnar på 

rätt verksamhet och därför är det socialnämnden som får kompensation för de 

kostnaderna.  

 

Kompensationen till förvaltningarna medför att ekonomisk hushållning inte 

kommer att uppnås, då kommunen inte kan uppfylla två finansiella mål. Det avser 

de finansiella målen om en nettokostnadsandel med 99 procent inom kommunen 

och en ökad soliditet. Nämndernas inflationspåverkan, kostnadsförändringar och 

avvikelser kommer följas upp mer ingående vid ordinarie uppföljningstillfällen. 

 

I kommunbidraget som är redovisat i verksamhetsplanen för 2023 har 

socialnämnden fått uppräkning för arvode avseende familjehem inom vuxen och 

funktionshinder, personaldel i institutioner samt löneökning inom personlig 

assistans enligt SFB och uppräkning för de 20 första timmarna. Utöver det har 

socialnämnden fått uppräkning för övriga kostnader samt intäkter med 

konsumentprisindex (KPI) 2,5 procent. Medel tilldelas även för internt ökade 

kostnader avseende lokalvård och internhyra, både för personalkostnader och 

övriga ökade kostnader. Budgetram tilldelas för helårseffekt av uppräknad 

löneökning, enligt löneavtal för personalkostnader.  
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Kommunbidraget ökar genom att en höjning av internräntan sker från 1,00 

procent till 1,25 procent, i enlighet med rekommendation från Sveriges 

Kommuner och Regioner. Bedömningen är att kommunens räntekostnad för 2023 

kommer att vara på en högre nivå, med hänsyn till nuvarande utveckling av 

externa räntor. PO-pålägget blir högre och därmed kommunbidraget med 26,5 

mkr, ökning sker från 39,75 procent till 42,75 procent för personal och 

förtroendevalda.  

 

Utifrån den demografiska utvecklingen för äldre ges ett tillskott med 12,0 mkr. 

Den demografiska utvecklingen för äldreomsorgen innebär ett ökat antal personer 

i samtliga ålderskategorier 65–79 år (”yngre äldre”), 80–84 år (”äldre”) och 85-w 

år (”äldre äldre”). Det är framför allt kategorin ”äldre” som ökar de närmaste åren.  

 

Nämndens kommunbidrag utökas med 5,0 mkr för 2023–2025 fördelat med 3,0 

mkr för LSS insatser, 1,0 mkr för individ- och familjeomsorg riktat till barn och 

unga, 0,5 mkr för insatser inom SoL samt 0,5 mkr för insatser inom 

missbruksvården. 

 

Utöver tilldelat kommunbidrag tillkommer statsbidrag utifrån de fattade beslut 

som sker i riksdagen för utgiftsområdena i december. Några tidigare bidrag 

kommer att upphöra enligt budgetpropositionen samt höständringsbudgetens 

förslag och andra tillkommer. Socialnämnden rekvirerar löpande under året de 

statsbidrag som Uddevalla kommun blir tilldelad för nämndens verksamheter.  

 

Några av de statsbidrag som finns beslutade sedan tidigare om inte förändring 

sker är bland annat: 

 

 Att äldreomsorgslyftet bibehålls år 2023 med cirka 9,9 mkr. Regeringen 

aviserar dock att det är sista året som det finns beslut om dessa medel. 

 God vård och omsorg av äldre med cirka 23 mkr. Riktat och permanent 

statsbidrag, utan krav på bemanning eller liknande. 

 Stimulansmedel för daglig verksamhet avseende habiliteringsersättning 

med cirka 2,5 mkr. 

 Statsbidrag för subventioner av familjehemsplaceringar finns med sista 

året 2023 med cirka 0,8 mkr, något lägre än tidigare. 

 En förlängning görs 2022 och 2023 av de riktade prestationsbaserade 

statsbidragen för att minska timanställda i äldreomsorgen och öka antalet 

sjuksköterskor på särskilda boenden. Utbetalningar i denna satsning sker 

2022–2024 med sammantaget 3,0 miljarder per år som fördelas ut. 

 Uddevalla kommun fick under året 2022 bidrag för modellen bostad först 

med 0,4 mkr. Det är en evidensbaserad metod för att hjälpa personer med 

en sammansatt social problematik ut ur en långvarig hemlöshet. 

Regeringen föreslår att detta stöd ska öka med 40 mkr per år 2023–2025, 

utöver tidigare avsatta 30 mkr. 
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 Statsbidrag för 2022 för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och 

omsorg (återhämtningsbonusen) kommer enligt förslag att finnas för 

rekvirering även år 2023.  

 

Några av de tidigare tilldelade statsbidragen upphör år 2023, vilket bland annat är 

projektet modellkommun med 1,5 mkr, där Uddevalla kommun var en av 10 

utvalda kommuner. Utöver det så upphör tillhörande bidrag enligt 

överenskommelsen om teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus med 

cirka 1,0 mkr. Motverka ensamhet bland äldre och förbättrad demensvård inom 

äldreomsorgen upphör med cirka 3,5 mkr. Satsning görs fortfarande för att 

motverka ensamhet inom äldreomsorgen med ett nytt bidrag, med 50 mkr per år 

2023–2025 samt en satsning att motverka ensamhet hos äldre som ej har insatser, 

med 145 mkr 2023, 100 mkr 2024 och 2025. D tilldelas både kommuner och 

regioner medel. Dock är det totalt sett ett lägre belopp än det tidigare bidraget. 

 

Kommande justeringar i kommunbidraget 

Det generella bidraget föräldrastödsprogram som infördes under året 2022 

kommer att återtas i kommunbidraget under början av året 2023, efter att 

erforderliga beslut har fattats i kommunstyrelsen. Bidraget med 1,1 mkr i 

helårseffekt år 2023 kommer troligen istället att kunna rekvireras som ett bidrag 

och blir då en intäkt. 

 

Övriga förändringar 

Interna omfördelningar har skett i budgetramen mellan avdelningarna efter 

förändringar i samband med den genomförda omorganiseringen som trädde i kraft 

under året 2022.  

 

Internt inom socialnämnden har 2,0 mkr i budgeten varit fördelat ut till 

avdelningarna för utbildningsinsatser under året samt 4,0 mkr fördelade till inköp. 

Dessa utfördelningar återtas i början av året 2023 för att om möjligt fördelas ut på 

nytt under året.  

 

Utöver budgetramen och beräknade statsbidrag fick nämnderna, i samband med 

kommunfullmäktiges beslut om flerårsplanen i november, uppdraget att inarbeta 

ett överskottsmål om lägst en procent i sin budget. Budgetramarna för 

förvaltningarna ska inte ändras men för socialnämndens del så innebär det ett mål 

med 15,8 mkr i överskott vid årets slut. Uppföljningen kommer att göras vid 

ordinarie rapporttillfällen då även en årsprognos lämnas. 

 

Investeringsbudget 

Socialnämnden har fått 4,5 mkr beviljade i investeringsbudget, varav hela 

beloppet förvaltas inom nämnden. Den tilldelade investeringsbudgeten för 2023 är 

fördelad med 2,5 mkr till inventarier inom befintliga verksamheter, 1,5 mkr för 

inventarier till nybyggnationer och 0,5 mkr för återinvesteringar i 

ombyggnationer. 
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Budget per avdelning 

Mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Avdelningen för administration 50,9 183,8 132,9 

Avdelningen för barn och unga 12,1 188,9 176,8 

Avdelningen för vuxen och funktionshinder 36,2 366,0 329,8 

Avdelningen för vård- och omsorgsboende 
centrum 

29,0 215,1 186,1 

Avdelningen för vård- och omsorgsboende 
ytterområden 

34,9 243,7 208,8 

Avdelningen för hemtjänst 4,8 19,5 14,7 

Avdelningen för boende LSS 22,4 263,0 240,6 

Avdelningen för stöd och service LSS 60,3 159,1 98,8 

Avdelningen för hälso- och sjukvård och 
förebyggande 

3,8 191,6 187,8 

Summa 254,4 1 830,7 1 576,3 
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2 Del 2 

2.1 Övergripande omvärldsanalys och utmaningar 

2.1.1 Välfärdsutmaningen 

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, släpper regelbundet ekonomirapporter. 

Den senaste släpptes i maj i år. En ny förväntas i december, något senare än 

vanligt på grund av valåret. 

 

Förra hösten rådde optimism och SKR:s ekonomirapport gav slutsatsen om att 

ekonomin hade återhämtat sig och var stark i kommuner och regioner. Det 

förväntades ge kommuner och regioner stora möjligheter att öka förutsättningarna 

för en bra framtida välfärd.  

 

Men redan i vårens ekonomirapport konstaterades att yttre faktorer, kriget i 

Ukraina med dess konsekvenser, begränsat kommunernas möjligheter att hantera 

pandemins konsekvenser och möta den demografiska utmaningen. Sedan dess har 

energibristen ökat i Europa, räntorna och inflationen stigit med bland annat ökade 

priser för drivmedel, livsmedel och energi samt personalbristen har blivit tydlig. 

 

Demografiutmaningen, eller välfärdsutmaningen, innebär att antalet personer i 

behov av välfärdstjänster ökar snabbare än antalet invånare i arbetsför ålder. 

Demografiutmaningen kvarstår och ökar för varje år. Den arbetsföra 

befolkningen, som minskar, ska svara för såväl finansiering som bemanning av 

välfärden. Framför allt är det äldreomsorgen som har stort tryck med ökande 

behov.  

 

Det är i grunden positivt att människor blir allt äldre och kan leva med fler och 

svårare sjukdomar. Dock ställs högre krav på att hantera välfärdsutmaningen 

avseende personal och ekonomi. Välfärdsutmaningen ser olika ut i Sverige men 

avspeglas även i Uddevalla. För att klara att möta den krävs flera åtgärder. 

Socialtjänsten står fortfarande inför ekonomiska utmaningar och fler invånare i de 

grupper som har behov av nämndens välfärdstjänster.  
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Tabell: Folkmängd efter åldersklasser 2021–2031. Faktisk befolkning 2021. 

Prognosvärden för 2022–2031.  
Ålder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 638 634 629 624 617 623 629 636 644 653 654 

1-5 3 388 3 370 3 334 3 329 3 319 3 327 3 317 3 316 3 326 3 346 3 381 

6-9 2 818 2 814 2 837 2 835 2 848 2 810 2 782 2 784 2 779 2 794 2 783 

10-12 2 206 2 251 2 230 2 200 2 174 2 182 2 213 2 220 2 210 2 162 2 167 

13-15 2 044 2 090 2 158 2 255 2 299 2 280 2 253 2 228 2 236 2 266 2 274 

16-18 1 958 1 958 2 006 2 057 2 101 2 166 2 251 2 289 2 273 2 250 2 228 

19 614 667 654 620 667 693 670 702 743 744 740 

20-64 31 114 31 129 31 232 31 312 31 426 31 550 31 645 31 740 31 808 31 881 31 979 

65-79 8 810 8 902 8 927 8 947 8 928 8 923 9 020 9 042 9 162 9 318 9 448 

80-w 3 532 3 602 3 700 3 817 3 961 4 090 4 167 4 293 4 375 4 444 4 511 

Totalt 57 122 57 417 57 706 57 995 58 340 58 643 58 947 59 251 59 555 59 859 60 163 

Källa: Befolkningsprognos Uddevalla 2022 

 

Tabell: Folkmängdsutveckling, ackumulerad 2021–2031. För startåret 2021 

redovisas antalet folkbokförda invånare. För 2022–2031 visas ackumulerad 

befolkningsförändring. 

Ålder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

0 638 -4 -9 -14 -21 -15 -9 -2 6 15 16 

1-5 3 388 -18 -54 -59 -69 -61 -71 -72 -62 -42 -7 

6-9 2 818 -4 19 17 30 -8 -36 -34 -39 -24 -35 

10-12 2 206 45 24 -6 -32 -24 7 14 4 -44 -39 

13-15 2 044 46 114 211 255 236 209 184 192 222 230 

16-18 1 958 0 48 99 143 208 293 331 315 292 270 

19 614 53 40 6 53 79 56 88 129 130 126 

20-64 31 114 15 118 198 312 436 531 626 694 767 865 

65-79 8 810 92 117 137 118 113 210 232 352 508 638 

80-w 3 532 70 168 285 429 558 635 761 843 912 979 

Totalt 57 122 295 584 873 1 218 1 521 1 825 2 129 2 433 2 737 3 041 

Källa: Befolkningsprognos Uddevalla 2022 

 

Det faktiska utfallet till och med november 2022 visar att åldersgruppen 20–64 år 

inte når upp till prognosen och gruppen 80 år och äldre ökar mer än ovanstående 

prognos. En stor del av befolkningsökningen i Uddevalla är i åldersgruppen 80 år 

och äldre. Befolkningsutvecklingen i Uddevalla är positiv men kommer också 

innebära att fler barn, ungdomar och äldre, jämfört med 2022. 

2.1.2 Personalförsörjning 

En stor utmaning är personalbristen. Befolkningsprognosen pekar mot att det 

kommer bli allt svårare att hitta arbetskraft och med rätt kompetens. Behovet av 

medarbetare ökar. Antalet invånare i yrkesför ålder bedöms dock öka i Uddevalla 

men inte i samma takt som behovet av medarbetare.  

  

SCB:s befolkningsprognos från 2022 visar att antalet invånare i yrkesför ålder i 

Fyrbodal kommer minska fram till 2032. Detta kommer att öka konkurrensen om 

medarbetarna kommande år i vår region. Under den kommande 10-årsperioden 
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beräknas befolkningen 20–64 år att minska med cirka 1 800 personer och 

åldersgruppen 80 + att öka med cirka 7 800 personer. 

 

Inom socialtjänsten väntas också ökande pensionsavgångar de kommande åren. 

Fram till 2031 väntas omkring 491 pensionsavgångar. Störst pensionsavgångar 

väntas inom perioden inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten. 

 

Bild: Pensionsavgångar inom socialtjänsten 2022–2031 

 
Källa: Beslutsstöd 

 

De nationella prognoserna som visar på stora behov av resurstillskott grundas på 

antaganden om att arbetssätten är de samma och att vi jobbar på samma sätt. Om 

vi arbetar på samma sätt som idag skulle ytterligare cirka 500 medarbetare 

behövas den kommande 10-årsperioden. För att möta personalbehovet behöver 

nya tekniska lösningar nyttjas för att utveckla arbetssätten. Även stödet till 

individer behöver utvecklas så att individer kan leva ett självständigt liv och 

individers behov kan tillgodoses. 

 

2.1.3 Förvaltningens strategier 

Utifrån utmaningarna kring välfärd och personalförsörjning kommer 

förvaltningen att arbeta med tre strategier för att kunna tillgodose ökande behov 

inom tilldelad budgetram: 

 

Möta personalbristen och kompetensutmaningen 

Socialtjänsten vill vara en attraktiv arbetsgivare, hittar nya lösningar och 

arbetssätt samt satsar på ett hållbart arbetsliv (låg sjukfrånvaro). Det innebär att 

medarbetare och kompetens finns och används på effektivt sätt. Syftet med 

strategin är att säkra personal- och kompetensförsörjningen på kort och lång sikt. 
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Möta demografiutmaningen   

Socialtjänsten ska erbjuda ett differentierat utbud av insatser utifrån 

målgruppernas behov. Det innebär att socialtjänstens alla insatser erbjuds på rätt 

nivå och motsvarar brukarnas behov. Syftet med strategin är att säkerställa att alla 

typer av insatser (biståndsbedömda och förebyggande) finns för att motsvara 

brukarnas behov.  

 

Utveckla samverkan 

Socialtjänsten har värdeskapande och meningsfull samverkan/samarbeten. Det 

innebär att socialtjänsten aktivt samarbetar över organisatoriska och geografiska 

gränser. Syftet är att tillsammans våga tänka och testa nytt för att utveckla 

verksamheten och möta medborgares/brukares behov av välfärd. 

 

2.1.4 Förvaltningens mål att sträva mot 

För att följa resultatet kring förvaltningens strategier kommer ett antal mål att 

följas i förvaltningsledning och via månadsrapporterna till socialnämnden. Målen 

kan komma att bytas ut eller förändras över tid. 

 

Mål Målsättning 

Medarbetarundersökningen Öka jämfört med 2022 

Brukarundersökningen  Öka jämfört med 2022 

Andel heltid 90 % 

Sjukskrivning 9 % 

Externa placeringar 20 

Andel serviceboenden LSS 40 % 

Digitalisering genom nya arbetssätt  100 årsarbetare 

 

 

2.2 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 

2.2.1 Avdelningen för administration 

Ekonomisk sammanställning 

Mkr Budget 2022 
Budget löpande 
pris 2023 

Intäkter 49,7 50,9 

Kostnader 169,8 183,8 

Netto 120,2 132,9 
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Verksamhetens tilldelade budget 

Minskning i budgetramen 

Avdelningen får en minskning i budgetramen med 3,3 mkr. 

 2,0 mkr minskas budgeten internt avseende lokalanpassningar. Under år 

2021–2022 har större insatser genomförts vad gäller lokalanpassningar för 

verksamheterna och budget har tillfälligt reserverats för dessa insatser.  

 1,3 mkr i minskning för app-utvecklingskostnad år 2023 och budgeten 

inom avdelningen minskas med motsvarande belopp.  

 

Tillskott i budgetramen 

Avdelningen får ett tillskott med 1,2 mkr i budgetramen efter omfördelning inom 

socialnämndens budgetram. 

 0,6 mkr till satsningen kring heltidsresan då beslutad utökning från 2,0 

schemaläggare inom bemanningsenheten till 3,0 schemaläggare. 

 0,7 mkr till informationssäkerhetshandläggare med syfte att stärka 

kompentensen och arbetssätten kring informationssäkerhet i förvaltningen. 

 

Under avdelningen för administration redovisas även central budget som ännu inte 

är utfördelad till verksamheterna.  

Verksamhetsbeskrivning 

Under avdelningen för administration arbetar flertalet anställda direkt under 

avdelningschef. Uppdraget för dessa medarbetare innefattar bland annat följande 

områden; ekonomi, nämndsadministration, avgiftshandläggning, lokalplanering, 

webb, kommunikation, uppföljning, avvikelsehantering och arbetsmiljö på en 

övergripande nivå. I avdelningen ingår också bemanningsenheten och enheten för 

IT-utveckling och IT-stöd. Dessa enheter har avdelningschefen delegerat uppdrag 

till enhetschefer att leda och fördela arbetet för.   

 

Det övergripande uppdraget för hela avdelningen är att ge stöd och service till 

förvaltningen inom de områdena som avdelningen har ansvar för. Inom vissa 

områden finns all kompetens och resurser inom avdelningen, t ex ekonomi och 

lokalplanering, medan inom andra områden är avdelningens arbete 

förvaltningsövergripande, då övriga avdelningar också har medarbetare inom 

området, t ex webb, utveckling och kvalitet. 

 

Bemanningsenhetens uppdrag är rekrytering och bemanning. 

Bemanningsenheten ska vara en väg in för all rekrytering av timavlönad 

baspersonal inom socialtjänsten och förskolan samt enheter inom kultur och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Bemanningsenheten har 

i uppdrag att lösa de bemanningsbehov av korttidsvikariat som verksamheterna 

efterfrågar. Bemanningsenheten tillsätter vikariebehov upp till 14 dagar förutom 

på sommaren då vikarien anställs på semestervikariat under längre tid. 

Bemanningsenheten arbetar även inom socialtjänsten med:   
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 Hanterar och tillsätter vakanser med personal utifrån företrädesrätt och 

konvertering 

 Information och introduktion till baspersonal 

 Schemaläggning i ”Heltidsresan” 

 

Uppdraget utförs av enhetschefer, centralt placerade samordnare, schemaläggare 

och undersköterskor inom bemanningspoolerna. 

 

Sedan hösten 2022 ligger även arbetet på fortsatt implementering av Heltidsresan 

på en av enhetscheferna på bemanningsenheten.  

 

Uppdraget som enheten för IT-stöd och IT-utveckling har innefattar stöd vid 

införande, hantering och service av den digitala tekniken som förvaltningen infört 

och kommer införa. I uppdraget ingår; behörighetsbeställningar, beställningar av 

IT-utrustning (datorer, telefoner och tillhörande utrustning), montering av 

välfärdsteknik (larm, lås, fjärrtillsyn), leverantörskontakter, uppdateringar av 

system, samverkan med kommunens IT-avdelning (api:er, RPA, app:ar etc), skapa 

beslutsunderlag och processkartor, stöd vid loggkontroller med mera.  

 

Enheten finns som stöd för att övriga verksamheter inom förvaltningen ska kunna 

utföra sina uppdrag och vara ett stöd i deras digitala utveckling.  

 

Framtida utmaningar 

Framtida utmaningar för avdelningen är desamma som för övriga avdelningar 

inom socialtjänsten om än med något mer internt fokus. Att hitta arbetssätt och 

strategier för att kunna vara ett stöd till förvaltningen i de prioriterade områdena: 

 

 Möta kompetensutmaningen 

 Möta demografiutmaningen 

 Utveckla samverkan 

 

Vi behöver hitta arbetssätt och strategier för att fortsätta utveckla oss själva inom 

avdelningen och mäta kvaliteten på vårt arbete och hur vi möter verksamheternas 

olika förväntningar. Hur kan vi ge det bästa stödet och servicen utifrån våra 

resurser inom avdelningen. 

 

En utmaning är att hitta gränsdragningen mellan avdelningen för administration 

och övriga avdelningar, att utveckla den interna samverkan. Att skapa en samsyn 

kring vad som kan förväntas av avdelningen och vad som ligger på övriga 

avdelningarnas egna verksamheter att arbeta med t ex inom utveckling och 

kvalitet. Kommunens övergripande arbete med ny styr- och ledningsmodell, där 

grunduppdrag har en viktig roll ser vi som en bra start på detta. 

 

Digitaliseringen behöver öka, både i omfattning och nya sätt, för att möta 

demografiutmaningen och kompetensutmaningen. 
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Dessa områden är särskilt utmanande både för bemanningsenheten och IT-enheten 

när man ser till det minskade underlaget av sökande till våra jobb och den ökade 

andelen av äldre befolkning.  

 

Till detta kommer nya regler inom arbetsrätten under 2022, som kommer att visa 

effekter under 2023 som bemanningsenheten aktivt behöver följa och följa upp. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Avdelningen kommer att arbeta med att tydliggöra administrationens uppdrag och 

förväntningar i förhållande till övriga verksamhetsavdelningar. 

 

2.2.2 Avdelningen för barn och unga 

Ekonomisk sammanställning 

Mkr Budget 2022 
Budget löpande 
pris 2023 

Intäkter 11,8 12,1 

Kostnader 172,9 188,9 

Netto 161,1 176,8 

 

Verksamhetens tilldelade budget 

 

Minskning i budgetramen 

Avdelningen får en minskning i budgetramen med 1,3 mkr. 

 0,2 mkr för det generella bidraget riktat mot ungdomsövervakning som 

tilldelades år 2021, då bidraget upphör från år 2023.  

 0,6 mkr som tilldelades för del av året 2022 avseende det generella 

bidraget till föräldrastödsprogram. Enligt tidigare beslut i regeringen 

skulle det generella bidraget fortsätta år 2023 med 1,1 mkr. Enligt senaste 

direktiv ska bidraget troligen rekvireras som ett statsbidrag av 

socialnämnden, därav justeringen i budgetramen.  

 0,5 mkr för det tillfälliga beslutet om nedsättning av avgifter för 

serveringstillstånd med budgettillskott år 2022 motsvarande 

intäktsbortfallet för verksamheten.  

 

Tillskott i budgetramen 

Avdelningen får ett tillskott med 14,1 mkr i budgetramen efter omfördelning inom 

socialnämndens budgetram. 

 2,7 mkr till personalkostnader för 4,0 befintliga årsarbetare avseende 

socialsekreterare inom utredningsgruppen barn och unga. 
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 1,4 mkr till befintliga personalkostnader för 2,0 årsarbetare avseende 

familjehems- och barnsocialsekreterare. 

 4,0 mkr till befintliga kostnader som inte täcks inom budgetram inom 

familjehemsplaceringar för barn och unga.  

 6,0 mkr tilldelas efter de nya rekommendationerna från SKR om 

ersättningen 2023 till familjehem för barn och unga. De nya 

rekommendationerna innebär en ökning med cirka 30 procent i jämförelse 

med tidigare arvodesnivåer.  

 

Verksamhetsbeskrivning 

Avdelningen för barn och unga har som uppdrag att inom socialtjänstens 

ansvarsområde ansvara för myndighetsutövning och huvudsakligen ges beslut 

med stöd av SoL, LVU, alkohollagen och tobakslagen. Avdelningen ansvarar 

även för information, råd och stöd i sociala frågor, förebyggande socialt arbete 

samt utförande av verksamhet med insatser som riktar sig främst till barn, unga 

och deras familjer.    

 

Avdelningen för barn och unga ansvarar för att ta emot ansökningar och 

orosanmälningar, göra bedömning om utredning ska inledas, därefter utreda, 

bedöma och besluta om behovet av insatser eller andra åtgärder samt följa upp 

beviljade insatser. Insatser som ges enligt SoL ska ge den enskilde skälig 

levnadsnivå. Målgrupper är främst barn och unga som far illa samt personer som 

är utsatta för våld i nära relation.  

 

Arbetet ska inriktas mot förebyggande arbete, tidiga insatser, riktade insatser samt 

insatser i närmiljön. Insatser ska syfta till att barn, ungdomar och vuxna ges 

förutsättningar att leva ett tryggt, jämlikt och självständigt liv. Insatser som ges är 

individuellt utformade och anpassade till den enskildes önskemål, behov och 

resurser. Insatserna utformas så att de stärker, utvecklar och frigör den enskildes 

egna resurser. Socialnämnden ska aktivt samverka såväl internt som externt i syfte 

att brukarnas behov av stöd, hjälp och insatser ska tillgodoses.  

 

Inom avdelningen finns såväl förebyggande verksamheter som biståndsbedömda 

insatser som vänder sig till barn, unga och deras familjer och personer utsatta för 

våld i nära relation. Inom avdelningen finns tillståndsenheten som ansvarar för 

serveringstillstånd, samt tillsyn avseende spel och försäljning av tobak, 

tobaksliknande produkter, läkemedel och folköl.  

 

Framtida utmaningar 

Senaste befolkningsprognosen visar på det demografiska trycket, dvs det blir fler 

barn och unga, fler äldre och färre i arbetsför ålder, framför allt unga 16–19 år och 

äldre över 80 år ökar. De demografiska förändringarna innebär ökade behov och 

utmaningar inom avdelningen. Dels ökar antalet barn som är i behov av våra 

insatser, dels blir rekryteringsläget ännu svårare. 
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Utöver demografin visar utvecklingen i samhället de senaste åren att allt fler barn 

och unga lever i socialt utsatta situationer. Antal orosanmälningar har mer än 

fördubblats sedan 2015 och trenden, som är nationell, är att ökningen fortsätter. 

Antalet orosanmälningar har åter ökat till höga nivåer efter en tillfällig marginell 

nedgång under 2021. Andel barn och unga i Uddevalla som är föremål för en 

orosanmälan har ökat från ca 6 % 2018 till över 9 % 2021. Prognosen för 2022 

visar att 10,2 % av Uddevallas cirka 14 400 barn och unga kommer att vara 

föremål för en orosanmälan. Den stadiga uppgången ställer stora krav på våra 

verksamheter för att kunna möta behoven. Social utsatthet t.ex. att man inte har ett 

arbete och kan försörja sig, att man lever i ett utsatt område, att man är utsatt för 

våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, kriminalitet samt att andra 

huvudmän har svårt att klara sina uppdrag gör att det blir fortsatt stort behov av 

stöd från socialtjänsten. Det fortsatt höga inflödet medför behov av motsvarande 

personalresurser både gällande myndighetsutövning och insatser.  

 

Insatser för barn och unga  

Målet är att rätt barn ska ha rätt insats i rätt tid och vård på hemmaplan alltid ska 

vara första alternativet. Institutionsvård sker huvudsakligen genom Statens 

institutionsstyrelse, SIS, då problematiken är av den omfattning att den inte kan 

mötas upp med hemmaplanslösningar eller vård i familjehem. Unga kriminella, 

som är en av de grupper unga som placeras på SIS, är en stor utmaning för 

samhället och socialtjänsten. De insatser som finns leder tyvärr inte heller alltid 

till det resultat som skulle önskas. Under sommaren 2022 ökade antalet 

SiS/externa HVB-placeringar inom avdelningen till en nivå vi inte legat på under 

flera år. Placeringsorsaken har främst varit kraftigt missbruk i låga åldrar, 

relationsproblematik i familjen med kraftiga inslag av våld samt våld- och 

hedersproblematik.  

 

Ytterligare utmaning är att dygnskostnaderna för såväl institutionsvården som 

familjehemsvården har ökat kraftigt under de senaste åren, där har vi dock nått ett 

trendbrott med marginellt minskade kostnader under 2021. Prognosen för 2022 är 

att bruttokostnaden per vårddygn för såväl institutionsvård som familjehemsvård 

fortsätter minska, däremot ökar vårddygnen för institutionsvården och den totala 

kostnaden väntas därför bli högre. Gällande familjehem väntas bruttokostnaden 

för familjehem totalt öka något men i lägre takt än den årliga ökningen av 

arvodesnivåerna. 

 

Allt fler barn behöver familjehemsvård, och behovet ser inte ut att minska under 

kommande år. Det är stor konkurrens om familjehemmen, då behovet ökar i hela 

landet och detta driver även upp kostnaderna. Vi har idag ett arbetssätt där vi så 

långt det är möjligt placerar i familjehem istället för på SiS/HVB, vilket gör att vi 

sedan ett par år bakåt sett en positiv kostnadsförskjutning från SiS/ HVB till 

familjehem. 

 

För att fortsätta bromsa kostnadsutvecklingen inom familjehemsvården har vi som 

mål att minska behovet av s.k. konsulentstödda (köpta av externa aktörer) 

familjehem, dvs. andelen egna familjehem ska öka. Dock har SKR kommit med 
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nya rekommendationer för ersättning till familjehem och särskild förordnade 

vårdnadshavare. Det innebär en prognostiserad kostnadsökning på ca 5,5 mkr per 

år baserat på nuvarande placeringar, vilket kommer påverka kostnadsutvecklingen 

negativt. Om de externa aktörerna följer med i arvodessökningen kommer vi se en 

betydligt högre kostnadsökning på den totala kostnaden för familjehemsvården.  

 

För att möta upp det ökade trycket, bromsa utvecklingen och undvika placeringar 

behöver vi utveckla och förstärka det förebyggande arbetet och arbetet med tidiga, 

riktade och mer omfattande insatser på hemmaplan. Inom det förebyggande 

arbetet är det bland annat TSI (tidiga samordnade insatser) som på sikt väntas ge 

resultat i form av bromsat behov av mer ingripande och kostsamma insatser. För 

att förstärka arbetet med att aktivera de privata nätverken har även nätverksarbetet 

flyttats till det förebyggande arbetet som en del av det utvecklingsarbetet. BIM 

(Barnahusets insatsmodell) är ett exempel på en del av det långsiktiga arbetet 

inom avdelningen för barn och unga.  

 

Avdelningens fokusområden 2022 och fortsatt 2023 är att så många barn som 

möjligt skall få sina behov tillgodosedda i sina befintliga nätverk, att avdelningens 

arbete är grundat i gemensam kunskapsbas och arbetssätt samt att vi utvecklar 

hemmaplansarbetet genom samtänk runt nyttandet av avdelningens gemensamma 

resurser. Ett medel för att veta att vi gör rätt saker och därmed optimerar 

nyttjandet av våra resurser är systematisk uppföljning. Under 2022 har vi 

utvecklat metoder för insamling av data och under 2023 kommer vi fokusera på 

att bli bra på att använda dessa för analys och utveckling av verksamheterna. 

 
Tabell: Årlig folkmängdsförändring, 0–19 år, prognos för 2022–2030 

Källa: Befolkningsprognos Uddevalla 2022 

 

Framtagen befolkningsprognos anger att antalet barn och unga i ålder 0–19 år 

kommer att öka med ca 415 barn och unga fram till och med 2026, vilket också 

ger ökat behov av socialtjänstens insatser på olika nivåer.   
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En utgångspunkt är att ungefär 3 % av alla barn och unga är i behov av 

specialistinsatser eller omfattande insatser och 20–30% behöver särskilt stöd av 

första linjens hälso- och sjukvård, elevhälsa och socialtjänst.  

 

Tabell: Antal anmälningar barn 0–20 år, 2015–2021, prognos 2022 

Källa: Uppgifter från verksamhetssystemet Lifecare  
 

Om man utgår från prognosen för 2022 så kommer antalet anmälningar att ha ökat 

med 48 % senaste 5-årsperioden, dvs från 2017. Ett barn kan ha blivit anmält vid 

flera tillfällen. Vi såg en tillfällig inbromsning och nedgång under 2021 men där 

kurvan vänt under 2022 för att nu åter ligga i nivå med de senaste åren.  

 

Tabell: Procentuell andel av barn och unga 0–20 år i befolkningen som anmäls, 

2016–2021, prognos 2022 

 
Källa: Uppgifter från verksamhetssystemet Lifecare samt befolkningsprognos 2022.   

 

Andelen olika barn och unga som är föremål för en orosanmälan till socialtjänsten 

ökar, vilket är en oroväckande utveckling. Utvecklingen är inte bara kopplad till 

befolkningsökningen utan en spegling av samhällsutvecklingen.  
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Ny lagstiftning – större förändringar  

Ny lag ”Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende”, väntas träda i kraft 

under sommaren 2023. Det innebär bl.a. att insatsen skyddat boende regleras i 

socialtjänstlagen som en ny placeringsform och barn i skyddat boende ska 

omfattas av samma regelverk som andra placerade barn. Denna föreslagna 

lagändring kommer definitivt att innebära ökade krav på handläggning och 

därmed ökade behov av handläggarresurser för socialsekreterare. I förslaget 

menade man initialt att detta är kostnadsneutralt varvid inga extra statliga bidrag 

skall utgå. Nu pratas om en viss ersättning enligt fördelningsprincipen men är 

fortsatt ovisst. 

 

SOU – förslag till ny socialtjänstlag har presenterats som en fortsatt ramlag. 

Förslaget innehåller förändringar som t.ex. att socialtjänsten ska vara mer 

lättillgänglig och arbeta mer förebyggande, en förflyttning från 

myndighetsbeslut/utredning till mer fokus på lättillgängliga stödinsatser. Det ger 

möjlighet att arbeta mer med tidiga insatser som kan erbjudas utan biståndsbeslut, 

dvs som service. Områden som detta föreslås omfatta är t.ex. föräldrastöd och 

stöd till personer med missbruk och beroende. Detta kan innebära mindre 

belastning på den myndighetsutövande delen och ge mer utrymme till uppföljning 

samt förebyggande och tidiga insatser. Om processen blir snabb kan lagen träda i 

kraft tidigast 2023.  

 

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och en negativ effekt av en viss 

samhällelig förändring blir i slutändan många gånger en fråga för socialtjänsten. 

För att kunna möta dagens och framtidens behov i befolkningen, anser SKR att 

socialtjänsten måste förändras. 

 

”Det krävs kunskapsbaserade arbetssätt som följs upp och utvärderas. Det krävs 

även tidiga förebyggande insatser för att i mer flexibla former möta människor 

och bygga tillit. En sådan omställning kommer att bli en utmaning för landets 

socialtjänster.”  

 

Förvaltningens uppdrag 

De strategier avdelningen kommer att arbeta efter under kommande år är:  

 

 Socialtjänsten ska ha ett förebyggande förhållningssätt som ska 

fördröja/undanröja behov av omfattande insatser och 

myndighetsutövningen ska, utan avkall på rättssäkerhet, arbeta för att den 

enskilde prövar lägre insatsnivåer innan denne går vidare i insatstrappan.  

 Vi ska fokusera på att förbättra vårt interna samarbete samt på förbättrad 

samverkan med andra myndigheter, organisationer och civilsamhället. 

Insatser som ges ska vara samordnade och ha brukaren i fokus.   
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Omvärldsbevakning  

Om våra kostnader är högre än jämförbara kommuner kan vi genom jämförelse 

finna sätt att utveckla och förändra arbetssätt, som både kan förbättra kvalitet och 

effektivisera. Här pågår ett jämförelseprojekt med Trollhättan i form av 

närliggande kommun och även Karlstad i form av jämförbar kommun. 

 

Insatser på hemmaplan ska vara första alternativ  

För att använda de resurser vi har på bästa sätt är det av största vikt att 

myndighetsutövning och utförarverksamheter inom avdelningen har en gemensam 

syn på hur hemmaplanslösningar ska utformas och användas. För att ha samsyn 

krävs en gemensam kunskapsbas och arbetssätt i samverkan inom avdelningen. 

Avdelningen arbetar strukturerat och målinriktat med detta sedan ett antal år 

tillbaka och det har gett positiva effekter på kostnaderna för HVB-vården. Dock är 

det ett ständigt pågående arbete som dessutom påverkas av hur 

samhällsutvecklingen ser ut. Med tanke på både den nationella och globala 

samhällsutvecklingen står vi inför stora utmaningar kommande år som dessutom 

riskerar att bli kostsamma. 

 

Systematisk uppföljning av verksamheterna 

För kvalitets- och verksamhetsutveckling, dvs. att det vi gör ska ske på det bästa 

och mest effektiva sättet, är systematisk uppföljning av verksamheterna en viktig 

nyckel. Samtliga utförarverksamheter och flera av myndighetsenheterna inom 

avdelningen Barn och unga följer upp sina insatser som en självklar del i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Återstår nu att använda uppgifterna till analys och 

utveckling av insatser för att säkerställa att vi använder våra resurser där de gör 

mest nytta. Avdelningen är aktiv i den Fyrbodals gemensamma uppföljningen av 

placerade barn och unga inom myndighetsutövningen, även denna ger ett viktigt 

material för analys av arbetssätt.  

 

Personalförsörjning  

Personalförsörjning är en av avdelningens mest prioriterade frågor och ett av de 

viktigaste uppdragen för våra chefer. Vi behöver kontinuerligt arbeta med 

uppgiften att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på en god arbetsmiljö, 

introduktion, kompetensutveckling, ledarskap och arbetsledning samt sänka 

sjukfrånvaron.   

 

Rekryteringsläget inom myndighetsutövningen är i år kärvare än någonsin. Dels 

utifrån hög personalomsättning, dels utifrån att dispensen från behörighetskraven 

för personal inom myndighetsutövning barn och unga upphörde i juli 2022, vilket 

minskar marknaden och ökar konkurrensen mellan kommunerna ytterligare. För 

att säkra rättssäkerhet, kvalitet och inte minst arbetsmiljö ser vi nu över om ett par 

tjänster inom myndighetsutövningen kan konverteras till socialadministratörer för 

att optimera tiden för personal med behörighetskrav till rätt saker.  
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Digitalisering och välfärdsteknologi  

Vi ser ständigt över våra administrativa processer för att se vad som kan 

digitaliseras för att frigöra tid och resurser till det sociala arbetet. Ex är att 

förhandlingar i domstol numera som regel sker digitalt, vi har infört digital 

reception, e- tjänst för orosanmälningar och ansökningar, digitaliserat viss 

dokumentationsöverföring i akter. Flertalet möten och kompetensutveckling sker 

idag digitalt, och denna utveckling kommer att fortsätta.  

 

Avdelningen kommer dessutom arbeta med uppdragen;  

 

 Identifiera och aktivera privata nätverk 

 Gemensam kunskapsbas och arbetssätt 

 Utveckla hemmaplansarbetet 

 

2.2.3 Avdelningen för vuxen och funktionshinder 

Ekonomisk sammanställning 

Mkr Budget 2022 
Budget löpande 
pris 2023 

Intäkter 34,6 36,2 

Kostnader 348,3 366,0 

Netto 313,7 329,8 

 

Verksamhetens tilldelade budget 

Minskning i budgetramen 

Avdelningen får en minskning i budgetramen. 

 0,8 mkr är det beräknat att intäkterna kommer att öka för avgifter avseende 

social omsorg, bostadshyror samt matabonnemag utöver uppräkningen 

med 2,5 procent enligt KPI, vilket minskar den totala budgetramen med 

motsvarande belopp. 

 

Tillskott i budgetramen 

Avdelningen får ett tillskott med 8,3 mkr i budgetramen efter omfördelning inom 

socialnämndens budgetram. 

 1,8 mkr utöver tidigare tilldelade 1,9 mkr för det generella bidraget fast 

omsorgskontakt som infördes år 2022. Helårseffekt år 2023 är 3,7 mkr.  

 Befintliga personalkostnader fördelat enligt: 

o 1,3 mkr till 2,0 årsarbetare för biståndshandläggare SoL äldre.  

o 1,3 mkr till 2,0 årsarbetare för biståndshandläggare inom LSS,  

o 0,6 mkr till 1,0 årsarbetare biståndshandläggare SoL/socialpsykiatri 
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o 0,3 mkr till 0,5 årsarbetare för socialsekreterare riktade mot 

verksamheten missbruksproblematik.  

 2,0 mkr till ökade kostnader inom färdtjänst i och med inflationen.  

 0,5 mkr till insatser för boendestöd inom SoL riktade mot LSS. 

 0,5 mkr till kostnader för externa placeringar inom missbruksvården. 

Verksamhetsbeskrivning 

Avdelningen för vuxen och funktionshinder har som uppdrag att inom 

socialtjänstens ansvarsområde ansvara för myndighetsutövning och huvudsakligen 

ges beslut med stöd av SoL, LSS, och LVM. Avdelningen ansvarar även för 

information, råd och stöd i sociala frågor samt utförande av verksamhet med 

insatser som riktar sig till vuxna med missbruks- och/eller beroendeproblematik 

eller psykisk funktionsnedsättning.  

 

Avdelningen för vuxen och funktionshinder ansvarar för att ta emot ansökningar 

och orosanmälningar, göra bedömning om utredning ska inledas, därefter utreda, 

bedöma och besluta om behovet av insatser eller andra åtgärder samt följa upp 

beviljade insatser. Insatser som ges enligt SoL ska ge den enskilde skälig 

levnadsnivå och goda levnadsvillkor om de ges med stöd av LSS. Målgrupper är 

främst äldre personer, personer med funktionsnedsättning och personer med 

missbruks- och/eller beroendeproblematik. 

  

Arbetet ska inriktas att ha ett förebyggande förhållningssätt för att försena eller 

undanröja behov av mer omfattande insatser och de insatser som ges ska i första 

hand vara på hemmaplan och i närmiljön. Insatser ska syfta till att barn, ungdomar 

och vuxna ges förutsättningar att leva ett tryggt, jämlikt och självständigt liv. 

Insatser som ges är individuellt utformade och anpassade till den enskildes 

önskemål, behov och resurser. Insatserna utformas så att de stärker, utvecklar och 

frigör den enskildes egna resurser. Socialnämnden ska aktivt samverka såväl 

internt som externt i syfte att brukarnas behov av stöd, hjälp och insatser ska 

tillgodoses. 

 

Inom avdelningen finns biståndsbedömda insatser som vänder sig till vuxna med 

missbruks- och/eller beroendeproblematik eller psykisk funktionsnedsättning. 

Övriga ansvarsområden är färdtjänst/riksfärdtjänst samt platssamordning för vård- 

och omsorgsboende inklusive korttidsplatser. 

 

Framtida utmaningar 

Senaste befolkningsprognosen visar på att det demografiska trycket, dvs det blir 

fler barn och unga, fler äldre och färre i arbetsför ålder, framför allt unga 16–19 år 

och äldre över 80 år ökar. De demografiska förändringarna innebär ökade 

behov/utmaningar inom avdelningen. Dels ökar antalet brukare som är i behov av 

våra insatser, dels blir rekryteringsläget ännu svårare. 
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Tabell: Uddevalla kommuns befolkningsprognos för 2021–2031. 

 
Källa: Befolkningsprognos Uddevalla 2022 

 

Förutom att andelen äldre ökar ser vi en generell trend att personer med mer 

komplex problematik ökar, till exempel äldre med intellektuell 

funktionsnedsättning eller personer med både missbruk och utåtagerande 

beteenden. Målgruppen anhöriga ökar i takt med fler brukare, där barn, syskon, 

föräldrar, närstående och sambo/gifta behöver stöd för att orka vara anhöriga när 

en närstående blir sjuk eller har en funktionsnedsättning. 

 

Tabell: Inkomna anmälningar och ansökningar vuxna 20 år och äldre samt 

inledda utredningar SoL och LVM avseende personer med missbruk och beroende 

2017–2021 samt prognos 2022 

 
Källa:  Statistik ur verksamhetssystemet Lifecare 2017–2022 
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Nära vård är en omställning som pågår och innebär ett nytt sätt att arbeta med 

hälsa, vård och omsorg. Ett samskapande ska ske med invånare och fokus flyttas 

till att arbeta mera personcentrerat, sammanhållet, proaktivt och hälsofrämjande. 

Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården 

– samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. En mer 

tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att 

resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. 

Omställningen kommer att öka trycket på primärvården och allt färre vårddygn i 

slutenvården ska äga rum. Omställningen innebär att fler behov ska tillgodoses på 

hemmaplan, både inom ordinärt och särskilt boende. Det behöver finnas utrymme 

för att planera och samordna insatser på hemmaplan och troligen ökar trycket på 

socialtjänsten, både avseende myndighetsutövning och utförare i och med 

omställningen.  

 

Ny lagstiftning – större förändringar 

Nytt lagförslag finns nu som bygger på SOU:2021, Stärkt rätt till personlig 

assistans. Huvudförslagen innebär rätt till personlig assistans för fler 

grundläggande behov, fler barn ska få rätt till personlig assistans, sjukvårdande 

insatser ska kunna räknas in i assistanstiden, egenvården ska regleras. Enligt 

utredningens förslag ska kostnaderna för kommunerna minskas samtidigt som de 

ökar för regionerna. SKR anser att den miljard som kostnaderna för kommunerna 

beräknas minska snarare ska ses som en återställning då kommunerna beräknas ha 

tagit över ärenden från staten för ca 2 miljarder. Omkring 2000 fler personer, 

varav cirka 800 barn, bedöms bli berättigade till personlig assistans om 

utredningens förslag genomförs. För Uddevallas del beräknas detta innebära cirka 

10 personer. För avdelningen kommer den nya lagen innebära fler ärenden att 

handlägga, högre kostnad för kommunen i avvaktan på lagförslag om ansvaret för 

personlig assistans ev flyttas till annan huvudman. Regeringen har tillsatt en 

utredning avseende huvudmannaskapet för personlig assistans som eventuellt kan 

leda till att personlig assistans blir ett statligt ansvar. Utredningen ska redovisas i 

mars 2023.  

 

SOU – förslag till ny socialtjänstlag har presenterats som en fortsatt ramlag. 

Förslaget innehåller förändringar som t.ex. att socialtjänsten ska vara mer 

lättillgänglig och arbeta mer förebyggande, en förflyttning från 

myndighetsbeslut/utredning till mer fokus på lättillgängliga stödinsatser. Det ger 

möjlighet att arbeta mer med tidiga insatser som kan erbjudas utan biståndsbeslut, 

dvs som service. Områden som detta föreslås omfatta är t.ex. föräldrastöd och 

stöd till personer med missbruk och beroende. Detta kan innebära mindre 

belastning på den myndighetsutövande delen och ge mer utrymme till uppföljning 

samt förebyggande och tidiga insatser. Om processen blir snabb kan lagen träda i 

kraft tidigast 2023. Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och en negativ 

effekt av en viss samhällelig förändring blir i slutändan många gånger en fråga för 

socialtjänsten. För att kunna möta dagens och framtidens behov i befolkningen, 

anser SKR att socialtjänsten måste förändras. ”Det krävs kunskapsbaserade 

arbetssätt som följs upp och utvärderas. Det krävs även tidiga förebyggande 
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insatser för att i mer flexibla former möta människor och bygga tillit. En sådan 

omställning kommer att bli en utmaning för landets socialtjänster”. 

 

Ny lag avseende sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation föreslås träda i 

kraft 1 januari 2023. Förslaget innebär att patientdatalagens (2008:355) 

bestämmelser om sammanhållen journalföring överförs till den nya lagen och 

bestämmelser införs rörande de delar av socialtjänstens verksamheter som avser 

omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det innebär att 

vård- och omsorgsgivare, genom direktåtkomst eller annat elektroniskt 

utlämnande, får tillgång till personuppgifter hos andra vård- och omsorgsgivare. I 

lagen införs integritetsstärkande åtgärder samt uttryckliga bestämmelser om barns 

samtycke till behandling av personuppgifter. För avdelningen kommer detta 

innebära att informationsflödet kan gå snabbare men tid behöver avsättas för att 

lära och förstå hur det nya regelverket ska tillämpas beroende på hur 

socialtjänsten planerar att arbeta med lagen.  

 

Ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete föreslås träda i kraft 

1 januari 2023. I utredningen som ligger till grund för lagförslaget framgår att ett 

effektivt brottsförebyggande arbete karakteriseras av att det är rätt åtgärder som 

vidtas i förhållande till de problem som finns och att arbetet bedrivs 

kunskapsbaserat och samordnat. Förslaget innebär att kommunen ska ta ett utökat 

ansvar för de brottsförebyggande frågorna på ett sätt som främjar effektivitet i 

samhällets samlade brottsförebyggande arbete, inte bara att vidta vissa specifika 

brottsförebyggande åtgärder som vanligen sker idag. Lagförslaget innebär för 

avdelningen ett utökat ansvar i arbetet kring brottsförebyggande åtgärder, 

kompetens behöver utvecklas och personal avsättas för att arbeta med frågorna 

mer intensivt än vad som sker idag.  

 

Samsjuklighetsutredningen innebär bl.a. förändrad LVM-lagstiftning samt 

förändrat ansvar för vård och behandling i missbruksvården. Om förslagen i 

utredningen går igenom innebär det för avdelningen ett förändrat ansvar i frågorna 

avseende missbruk och beroende i förhållande till hälso- och sjukvårdens ansvar. 

Regeringen har beslutat om ett tilläggsdirektiv till utredningen som innebär att 

utredningen ska lämna förslag på en gemensam lagstiftning för personer som 

vårdas utan samtycke enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller 

lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Utredningen ska lämna sin 

slutredovisning senast den 31 januari 2023. I det s.k. Tidöavtalet framgår att 

förslaget är att regionerna ska få ansvaret för personer med beroendesjukdom och 

missbruksproblematik. Datum för när beslut avseende samsjuklighetsutredningen 

ska fattas har ej meddelats ännu.  

 

Särskild visstidsanställning – ny tidsbegränsningsgrund i 5 § LAS, förkortar antal 

dagar innan företräde och konvertering. Påverkar främst utförarverksamheter i 

behov av vikarier. Lättare för vikarier att konverteras till en tillsvidareanställning.  
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Insatser 

Målet är att rätt person ska ha rätt insats i rätt tid och vård på hemmaplan alltid 

ska vara första alternativet.  

 

För att möta upp det ökade trycket, bromsa utvecklingen och undvika placeringar 

behöver vi utveckla och förstärka det förebyggande arbetet och arbetet med tidiga, 

riktade och mer omfattande insatser på hemmaplan där boende många gånger 

behöver vara en del av insatsen. Boenden behöver vara differentierande för olika 

behov och målgrupper.  

 

Förutom det förebyggande arbete som genomförs inom avdelningen barn och 

unga så pågår förebyggande arbete till viss del även inom avdelningen för vuxen 

och funktionshinder. Rent förebyggande arbete genomförs vid Kompassens 

öppenvårdsmottagning som riktar sig bland annat till personer som har ett risk- 

eller missbruk, där bruket ännu inte fått så allvarliga konsekvenser att personen är 

i behov av andra insatser från socialtjänsten.  

 

Dock åsidosätts ofta det förebyggande arbetet till förmån för mer omfattande 

behov och insatser. På Kompassen får personer över 25 år utan hemmavarande 

barn prioriteras ned framför andra grupper. Detta innebär att det allt som oftast är 

svårt att erbjuda stöd i ett tidigt skede, med risk för att problematiken förvärras 

och att tyngre insatser blir nödvändiga.  

 

Tabell: Statistik Kompassen 2019–2022 

 2019 2020 2021 
2022                  

t om kvartal 2 

Genomsnittligt antal pågående 
ärenden per månad  

104 87 80 94 

Aktuell kö, personer över 25 år 29 (1/4) 84 (1/4) 29 (31/12) 54 (12/10) 

Andel 25 år och yngre Ca 50 % 47 % 49,5 % 39 % 

Andel män  56 % 57 % 57 % 55 % 

Andel kvinnor 44 % 49 % 43 % 45 % 

Källa: Statistik Kompassen 2019–2022 

 

Vidare behövs förebyggande arbete inom fler områden, uppsökande verksamhet i 

olika former, t.ex. vid psykisk sjukdom eller demens för att förebygga och försena 

tyngre insatsformer. Inom äldreomsorgen skulle t.ex. generella erbjudanden om 

hembesök kunna ske för att informera om möjlighet att söka stöd. Detta för att 

möjliggöra kvarboende i ordinärt boende så länge som möjligt genom att erbjuda 

stöd i ett tidigare skede.  

 

Övriga insatser inom avdelningen syftar till att förebygga mer omfattande och 

tyngre vårdinsatser i form av boende eller extern placering på HVB. En 

omfattande förändring avseende stöd på hemmaplan med möjlighet till tidiga 

insatser har genomförts inom missbruksvården i och med uppstart av Fenix som 

ska erbjuda psykosociala behandlingsinsatser där stödet kan innefatta både 
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tidigare och mer omfattande insatser. VOSS (vård- och stödsamordning), insatser 

i form av boendestöd, stöd i boendet (för målgruppen LSS) och hemtjänst är andra 

exempel på psykosociala insatser som kan intensifieras och reduceras utifrån 

behovet. 

 

För att tillgodose behovet av boende för akut bostadslösa inom missbruksområdet 

finns olika akutboenden att tillgå, moduler Kasen och Alhagen samt Noras hus 

utifrån IOP-avtal. Omfattande skadegörelse medför att modulerna är under 

reparation regelbundet, vilket innebär renoveringskostnader samt bostadsbrist. 

Modulerna tenderar att användas mer som långsiktiga boendelösningar då 

personerna som bor där står långt från bostadsmarknaden. Funktionen akutboende 

blir i och med det utarmad. Därför behöver vi framåt titta på möjligheten att 

diversifiera boendena. Alhagen t.ex. för möjlighet till längre (om än korta beslut) 

och Kasen för kortare, en natt i taget. Detta skulle innebära behov av högre 

tillgänglighet av personal när personer ska lämna boendet varje dag, städ osv. 

Behov finns att undersöka andra kommuners organisation kring upplägget. Vidare 

används alla akutboenden maximalt, med konstant full beläggning och det finns 

behov av att utöka med fler akutboenden inom området.  

 

Melodivägens psykiatriboende är insprängt bland trygghetsboende för äldre. 

Målgruppen är svår att samplacera med trygghetsboende. Melodivägen har i 

perioder haft lediga platser men på grund av lokaliseringen, kan inte vissa beslut 

verkställas utan att riskera brukarna på trygghetsboendets välbefinnande, vilket 

har lett till att vi istället behövt köpa en plats, trots att vårdbehovet hade kunnat 

tillgodoses på hemmaplan om verksamheten haft mer ändamålsenliga och 

anpassade lokaler. Det är ytterligare sårbart utifrån att det är det enda boendet med 

korttidsplatser med risk för att inte kunna verkställa beslut om korttidsplats vid 

utskrivning från slutenvården.  

 

Nytt socialpsykiatriskt boende planeras och kommer förhoppningsvis stå klart för 

inflyttning under 2024. Dock finns behov redan nu. Förutom platsbrist finns idag 

komplicerade brukare som vi inte kan ta emot inom befintligt boendebestånd idag. 

Boendet behöver anpassad inredning för minskad möjlighet/risk för skadegörelse.  

 

Svårigheter kring bostadsförsörjning rör de målgrupper vi arbetar med som har 

skulder eller annan form av sociala problem som medför att Uddevallahem inte 

accepterar dessa personer som förstahandshyresgäster. Det leder till att flödet i 

samtliga boenden stannar upp. Det medför också att vi behöver arbeta med andra 

former av sociala bostadskontrakt, ex utslussnings-lägenheter, som inte utgår ifrån 

brukarens behov utan som är en anpassning för att lösa bosättningsproblem. 

Periodvis har Uddevallahem sagt nej till dessa lösningar varpå flödet helt stannat 

av.  

 

Det planeras för modellen Bostad först inom området, vilket skulle kunna möta 

behov av boende med stöd för ett fåtal personer med mycket omfattande 

problematik. Kan vara svar på några ärenden där vi tidigare inte lyckats fullt ut. 
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Beslut om Uddevalla kommun ska arbeta med modellen förväntas under vintern 

2022.  

 

Inom LSS har de senaste åren pågått ett förändringsarbete där Uddevalla bl a 

studerat Karlstads arbetsmodell för att differentiera stödet för målgruppen och 

minska behov av tyngre vårdformer. Arbete med att starta upp boendestöd för 

målgruppen har kommit igång och under september var det 8 aktuella ärenden i 

boendestödet med insatsen.  

 

Inom biståndsenheten pågår ett arbete med att se över flöde från sjukhus till 

korttids och beviljade vård- och omsorgsboenden. Ett flertal intervjuer planeras att 

genomföras tillsammans med granskning av olika beslutsunderlag för att kunna ta 

fram förslag och åtgärder för att i högre grad arbeta med att förebygga tyngre 

vårdformer. Motsvarande arbete har skett i grannkommuner där insatser i form av 

vård- och omsorgsboenden minskat under de senaste åren som ett resultat av 

arbetet.  

 

Förvaltningens uppdrag 

De strategier avdelningen kommer att arbeta efter under kommande år är:  

 

 Socialtjänsten ska ha ett förebyggande förhållningssätt som ska 

fördröja/undanröja behov av omfattande insatser och 

myndighetsutövningen ska, utan avkall på rättssäkerhet, arbeta för att den 

enskilde prövar lägre insatsnivåer innan denne går vidare i insatstrappan.  

 Vi ska fokusera på att förbättra vårt interna samarbete samt på förbättrad 

samverkan med andra myndigheter, organisationer och civilsamhället. 

Insatser som ges ska vara samordnade och ha brukaren i fokus.   

 
Omvärldsbevakning  

Om våra kostnader är högre än jämförbara kommuner kan vi genom jämförelse 

finna sätt att utveckla och förändra arbetssätt, som både kan förbättra kvalitet och 

effektivisera. Här pågår kontinuerligt jämförelse med Trollhättan och Vänersborg 

i form av närliggande kommuner och även Karlstad i form av jämförbar kommun.    

 
Insatser på hemmaplan ska vara första alternativ  

För att använda de resurser vi har på bästa sätt är det av största vikt att 

myndighetsutövning och utförarverksamheter inom avdelningen har en gemensam 

syn på hur hemmaplanslösningar ska utformas och användas. För att ha samsyn 

krävs en gemensam kunskapsbas och arbetssätt i samverkan inom avdelningen. 

Socialtjänstens organisation har omorganiserats tillsammans med att det inom 

avdelningens nuvarande enheter har varit en hög omsättning av medarbetare och 

chefer. Vi kan på olika sätt se att detta har gett negativa effekter på samverkan och 

samsyn i vad och hur stöd ska tillhandahållas och utformas. Arbetet har på nytt 

startats upp med syfte att skapa stabilitet och kontinuitet för att i högre grad 
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tillvarata resurser och erbjuda stöd för skälig levnadsnivå på hemmaplan, både för 

att minska extern placering såväl som tyngre insatser i form av boende.  

 

Systematisk uppföljning  

För kvalitets- och verksamhetsutveckling, dvs. att det vi gör ska ske på det bästa 

och mest effektiva sättet, är systematisk uppföljning av verksamheterna en viktig 

nyckel. Avdelningen behöver utveckla detta arbetssätt och implementera det som 

en ordinarie del av verksamheten för att använda uppgifterna till analys och 

utveckling av insatser för att säkerställa att vi använder våra resurser där de gör 

mest nytta. Detta arbete kommer att starta upp under hösten.  

 

Personalförsörjning  

Personalförsörjning är en av avdelningens mest prioriterade frågor och ett av de 

viktigaste uppdragen för våra chefer. Vi behöver kontinuerligt arbeta med 

uppgiften att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på en god arbetsmiljö, 

introduktion, kompetensutveckling, ledarskap och arbetsledning samt sänka 

sjukfrånvaron.   

 

Rekryteringsläget inom avdelningen är i år kärvare än någonsin. Vid 

kompetenskrav på högskoleutbildning ser vi färre sökanden och färre med 

behörighet. Än svårare blir detta när vi kräver spetskompetens tex i form av förste 

socialsekreterare.  

 

På utförarsidan, dvs boende och boendestöd ser vi en markant nedgång av 

sökande med svårigheter att tillsätta framför allt tillfälliga vakanser men överlag 

är det svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Överanställningar har skett 

i verksamheterna för att möta vissa behov och vi ser att dessa nyttjas tillfullo och 

inte belastar verksamheten.  

 

Digitalisering och välfärdsteknologi  

Vi ser ständigt över våra administrativa processer för att se vad som kan 

digitaliseras för att frigöra tid och resurser till det sociala arbetet. Ex är att 

förhandlingar i domstol numera som regel sker digitalt. Under hösten 2022 inför 

vi en digital reception. Vi har e- tjänst för orosanmälningar och vi har infört E-

FAX, för inkommande handlingar såsom intyg, anmälningar från olika aktörer, 

egenvårdsremiss osv 

 

Flertalet möten och kompetensutveckling sker idag digitalt, och denna utveckling 

kommer att fortsätta. Tillsammans med utförare arbetar vi för att digitala 

lösningar ska kunna användas till förmån för handräckning och fysiska besök, tex 

digital tillsyn nattetid samt medicingivare.  
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2.2.4 Avdelningarna för vård- och omsorgsboende centrum och 

ytterområden 

Ekonomisk sammanställning centrum 

Mkr Budget 2022 
Budget löpande 
pris 2023 

Intäkter 27,6 29,0 

Kostnader 202,9 215,1 

Netto 175,3 186,1 

 

Verksamhetens tilldelade budget centrum 

Minskning i budgetramen 

 0,7 mkr är det beräknat att intäkterna kommer att öka för avgifter avseende 

bostadshyror samt matabonnemag utöver uppräkningen med 2,5 procent 

enligt KPI, vilket minskar den totala budgetramen med motsvarande 

belopp. 

 

Tillskott i budgetramen 

Avdelningen får tillskott i budgetramen med 5,9 mkr efter omfördelning inom 

socialnämndens budgetram. 

 1,2 mkr till Norrtulls vård- och omsorgsboende som tidigare har haft 10 

lediga lägenheter, som man successivt har öppnat upp under år 2022. 

Verksamheten kompenseras för helårseffekt av kostnader då alla 

lägenheterna är öppna år 2023. 

 4,7 mkr till boendet på Västanvinden som omvandlats till ett vård- och 

omsorgsboende från för ett gruppboende för vuxna enligt LSS. Renovering 

av boendet har pågått under år 2022 och verksamheten får ersättning för 

kostnader kopplade till de 8 lägenheter som från år 2023 kommer att 

användas som ett vård- och omsorgsboende.   

 

Ekonomisk sammanställning ytterområden 

Mkr Budget 2022 
Budget löpande 
pris 2023 

Intäkter 33,2 34,9 

Kostnader 232,5 243,7 

Netto 199,2 208,8 
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Verksamhetens tilldelade budget ytterområden 

Minskning i budgetramen 

 0,8 mkr är det beräknat att intäkterna kommer att öka för avgifter avseende 

bostadshyror samt matabonnemang utöver uppräkningen med 2,5 procent 

enligt KPI, vilket minskar den totala budgetramen med motsvarande 

belopp. 

 

Tillskott i budgetramen 

Avdelningen får ett tillskott med 3,0 mkr i budgetramen efter omfördelning inom 

socialnämndens budgetram. 

 1,3 mkr till de fem lägenheter på Skogslyckans vård- och omsorgsboende 

som har varit stängda och som har öppnats igen, till följd av de långa 

köerna för att få en vård- och omsorgsplats.  

 0,9 mkr tillförs för utökning med en enhetschef till Rotviksbros vård- och 

omsorgsboende. Även om tillbyggnaden inte är färdigställd så kommer 

fler vård- och omsorgsplatser att behövas och troligen iordningställas i 

andra lokaler.  

 0,8 mkr till Rotviksbros vård- och omsorgsboende då kvoten för 

personaltätheten har utökats från 0,67 till 0,7. Budget tillförs för de ökade 

personalkostnaderna.  

 

Verksamhetsbeskrivning  

Avdelningarna för vård- och omsorgsboende centrum och ytterområden utför 

insatser beslutade enligt socialtjänstlagen (SoL). 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. Inom ramen för 

verksamheterna utförs även delegerade insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. 

 

Verksamheten bedrivs dygnet runt inom vård- och omsorgsboenden. Insatsen är 

biståndsbedömd och syftar till att ge individer med omfattande behov av vård och 

omsorg individuellt anpassat stöd under hela dygnet.  

 

Avdelningen för vård- och omsorgsboende centrum består av totalt 256 

boendeplatser. Dessa är fördelat på 226 boendeplatser med inriktning mot 

personer med demenssjukdom och 30 boendeplatser med inriktning mot personer 

med somatiska sjukdomar. Avdelningen har 7 boendeplatser för personer med 

BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) som har behov av 

särskilt stöd och omsorg utifrån sin sjukdomsbild. Inom avdelningen arbetar totalt 

371 medarbetare.  

 

Avdelningen för vård- och omsorgsboende ytterområden består av totalt 298 

boendeplatser. Platserna har inriktning mot personer med demenssjukdom och 

boendeplatser med inriktning mot personer med somatiska sjukdomar.  

Inom avdelningen arbetar ca 350 medarbetare.  
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Den största yrkesgruppen inom avdelningarna är undersköterskor. Inom 

avdelningarna finns även vårdbiträden, enhetschefer, aktivitetssamordnare, 

specialistundersköterskor, administratörer och kvalitetsutvecklare. 

 

Framtida utmaningar 

I nutid kan vi utifrån genomförda kvalitetsundersökningar (Öppna jämförelser, 

KKIK och brukarundersökningar) konstatera att verksamheterna inom 

avdelningarna presterar mindre bra inom flera områden. Över tid kan man se att 

resultaten visar på sämre resultat jämfört med tidigare år, vilket föranleder ett 

behov av vidare analys av resultaten. Exempelvis kan man se upplevda 

kvalitetsbrister inom områden såsom brukares möjlighet till aktivitet, miljö, mat 

och måltid, förtroende för personal och bemötande. Man kan också utläsa att 

resultaten skiljer sig mellan olika verksamheter men att vissa gemensamma 

nämnare kan identifieras på avdelningsövergripande. Båda avdelningar behöver 

således arbeta med vidare analys för att identifiera vilka kvalitetsområden som är 

att anses som prioriterade och som kan ge störst effekt på den totala upplevelsen 

av kvalitet.  

 

Vidare kan man se att förvaltningen har en omfattande efterfrågan på vård- och 

omsorgsboende och att ett omfattande antal individer inväntar en placering inom 

våra verksamheter. Uppfattningen är dock att avdelningarna inte kan arbeta på ett 

annat sätt än vi gör idag för att korta väntetiden ytterligare. Avdelningarna anser 

dock att det är av största vikt att bevaka utvecklingen över tid för att öka 

möjligheten att möta behoven på sikt.  

 

Inom avdelningarna kan man, likt inom hela socialtjänsten, se en fortsatt hög 

sjukfrånvaro samt en fortsatt hög omsättning av personal. Detta påverkar i sin tur 

den totala kvaliteten inom våra verksamheter, vilket föranleder behov av ett 

fortsatt aktivt arbete genom analys och åtgärd i syfte att minska både lång- och 

korttidsfrånvaro i samverkan med representanter från hela förvaltningen.  

 

Den demografiska utvecklingen medför att behovet av välfärdsinsatser förväntas 

öka för de flesta kommuner, vilket förväntas påverka kommunens ekonomi 

kraftigt då kostnaderna förväntas att bli betydligt större än intäktsökningarna. 

Inom avdelningarna kommer detta, liksom för övriga delar av socialtjänsten, att 

medföra en ökad efterfrågan på välfärdsinsatser i relation till minskade medel. Det 

ställer stora krav på effektivisering och att hitta nya arbetssätt och innovativa 

lösningar för att tillgodose framtidens behov utan att riskera att kvalitet inom 

verksamheterna blir lidande. 

 

Förutom att andelen äldre ökar ser vi även en generell trend att de personer som 

blir aktuella i våra verksamheter har en mer komplex problematik. Som ett 

exempel ser vi en ökning av antalet personer med demenssjukdom, individer med 

komplexa sjukdomsbilder som föranleder omfattande omvårdnadsinsatser, äldre 

med psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning, missbruksproblematik 
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eller utåtagerande beteenden. Inte sällan möter våra verksamheter individer med 

en eller flera komplexa behovsområden som skall tillgodoses inom ramen för ett 

vård- och omsorgsboende. Utöver detta så förekommer det en ansträngd situation 

inom den regionala slutenvården som leder till snabbare utskrivningar efter 

sjukhusvård, något som i sin tur föranleder en ökad vårdtyngd som skyndsamt 

behöver bemötas inom ramen för de kommunala omvårdnadsinsatserna. Ökad 

komplexitet och behovsvariation ställer höga krav på våra verksamheter då vi 

genom anpassning, kompetenssäkring och ett effektivt användande av våra 

resurser behöver kvalitetssäkra vårt arbete utifrån målgruppens alla behov.  

 

En konsekvens av fler antal brukare och färre personer i arbetsför ålder är att det 

blir svårare att rekrytera medarbetare och chefer med rätt kompetens. En 

långsiktigt hållbar kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för 

avdelningarna framöver. Det är av största vikt att öka kompetensen hos 

medarbetare i ett läge där uppdraget blir alltmer komplext, men lika viktigt är det 

att skapa rimliga förutsättningar för enhetschefer att kunna utföra sitt ledarskap. 

Det är också av största vikt att arbeta aktivt för att den kompetenssatsning som 

avdelningarna gör översätts till reell kunskap och integreras i våra verksamheter 

med målsättningen att kunskapen blir organisationsförankrad. 

 

De senaste åren har det pågått ett antal statliga utredningar som skapar nya 

möjligheter att möta målgruppernas behov. En ny socialtjänstlag förväntas träda i 

kraft inom en snar framtid och en ny äldreomsorgslag utreds som ett led i en 

kvalitetsökning och även om det idag är oklart när och på vilket sätt 

lagförändringar kan komma att träda i kraft så är det av största vikt att 

avdelningarna bevakar och håller sig uppdaterad inom området.  

 

De stora utmaningarna att tillmötesgå fler brukare med en mer komplex och 

varierande behovsbild, framtida kompetensförsörjning samt en ekonomi i balans 

leder fram till krav på nya lösningar. Traditionella arbetssätt behöver utmanas och 

effektiviseras och tekniken behöver användas som en del i genomförandet. 

Teknikutveckling och digitalisering är en stark förändringskraft för 

effektiviseringar, för att vara en attraktiv arbetsgivare samt för att öka brukares 

möjlighet till delaktighet, självständighet och inflytande. Även inom vård- och 

omsorgsboende ser vi ett behov av att bevaka utvecklingen och använda 

teknikutvecklingen som ett led i att möta framtidens utmaningar.  

 

Ytterligare en förutsättning för att klara framtidens utmaningar är ett utökat och 

fungerande samarbete över traditionella gränser. Samverkan, goda nätverk och 

god dialog både internt och externt lyfts fram som framgångsfaktorer för att 

lyckas med omställningsuppdraget. Intern samverkan mellan avdelningar inom 

den egna förvaltningen samt extern samverkan med exempelvis ideella 

organisationer och regionen skapar nya möjligheter att möta framtidens 

utmaningar. 

 

Sammanfattningsvis är den viktigaste utmaning att klara större volymer brukare 

utan att antalet anställda ökar i samma takt och utan att det ska leda till sämre 
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kvalitet för brukarna eller försämrad arbetsmiljö för medarbetare och 

enhetschefer.  

 

Förvaltningens uppdrag 

Optimera heltidsresan 

I syfte att möta brukarnas behov med begränsade resurser så behöver båda 

avdelningar fullfölja arbetet med heltidsresan. Målsättningen är att uppnå 90% 

heltidsanställda inom perioden 2023–2026. Avdelningarna skall fortsätta arbeta 

med heltidsresan och alla delprocesser för att optimera personalresurser och 

schemalägga utifrån verksamhetens behov samt nyttja rörligheten inom 

personalgrupperna.  

 

Säkra kompetensförsörjningen  

I syfte att säkra kompetensförsörjningen behöver båda avdelningarna öka antalet 

utbildade undersköterskor. Målsättningen är att andelen utbildade undersköterskor 

ska öka till 80%. Avdelningarna behöver även inventera kompetensbehov för att 

möta brukarnas behov, med stöd av den Fyrbodalgemensamma modellen för 

kunskap, kompetens och kvalitet samt fortsätta att arbeta med rekrytering av 

undersköterskor med specialistkompetens med utgångspunkt i verksamheternas 

kompetensbehov. Avdelningarna behöver även arbeta fram arbetsmetoder för att 

följa behov av samt genomförd kompetensutveckling i syfte att öppna upp för 

karriärmöjligheter, höja yrkesstatus för undersköterskor samt kunna systematisera 

kompetenssatsningar.  

 

Sänka den totala sjukfrånvaron 

Målsättningen är att sänka den totala sjukfrånvaron med 1–2% per år med 

utgångspunkt i sjuktalen 2019. För att lyckas med detta deltar avdelningarna med 

representanter i en förvaltningsgemensam arbetsgrupp som genom samverkan 

skall lägga upp strategier i syfte att sänka den totala sjukfrånvaron.   

 

Se över avdelningsövergripande rutiner  

I syfte att säkerställa likvärdig och högkvalitativ vård och omsorg inom 

verksamheterna behöver avdelningsövergripande rutiner ses över samt uppdatera 

eller upprätta rutiner där det saknas eller behövs i syfte att möjliggöra för 

medarbetare att kunna utföra ett enhetligt och kvalitativt arbete samt möjliggöra 

rörlighet mellan avdelningarnas verksamheter.  
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2.2.5 Avdelningen för hemtjänst 

Ekonomisk sammanställning 

Mkr Budget 2022 
Budget löpande 
pris 2023 

Intäkter 4,6 4,8 

Kostnader 18,7 19,5 

Netto 14,1 14,7 

 

Verksamhetens tilldelade budget 

Minskning i budgetramen 

 0,1 mkr är det beräknat att intäkterna kommer att öka för mat- och 

varudistribution samt avgifter på Norrgården, utöver uppräkningen med 

2,5 procent enligt KPI, vilket minskar den totala budgetramen med 

motsvarande belopp.  

 

Tillskott i budgetramen 

Avdelningen har inte några större tillskott i budgetramen. Verksamheten får 

ersättning i form av en timpeng utifrån beslutade insatser och har därmed inte så 

mycket finansierat med budgetram.  

Verksamhetsbeskrivning 

Inom avdelningen för hemtjänst så utförs biståndsbedömda insatser enligt 

socialtjänstlagen (SoL). Insatser utförs även på delegation av legitimerad personal 

inom den kommunala hälso- och sjukvården.  

 

Uppdraget är att ge individuellt stöd i det egna hemmet med omvårdnads- och 

serviceinsatser så att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv. Stödet 

syftar till att frigöra och utveckla den enskildes egna förmågor utifrån 

självbestämmande och delaktighet. 

 

Avdelningens ledningsgrupp inom hemtjänsten arbetar på ett strategiskt, 

övergripande plan för att våra brukare ska ges rätt stöd; för att våra medarbetare 

som är vår absolut viktigaste resurs, ska utveckla sin kompetens och ha en god 

arbetsmiljö, samt för att våra enhetschefer ska ha förutsättningar att bära det 

”trebenta ledarskapet” (ekonomi, verksamhet och personal). 

 

Avdelningen för hemtjänst innefattar: 

 

 Hemtjänst på dag- och kvällstid i ordinärt boende och på trygghetsboende  

 Hemtjänstinsatser dygnet runt på Norgårdens servicehus  
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Framtida utmaningar 

Den demografiska utvecklingen medför att välfärdsbehoven förväntas öka. Inom 

avdelningen för hemtjänst förväntas en ökad efterfrågan på välfärdsinsatser i 

relation till minskade medel som ställer stora krav på effektivisering och att hitta 

nya arbetssätt och lösningar för att tillgodose framtidens behov utan att riskera att 

kvalitet inom verksamheterna blir lidande. Den demografiska utvecklingen 

kommer även att ställa höga krav på förebyggande insatser, insatser som verkar 

för ökad självständighet samt en ökad effektivitet i stödinsatser i hemmet. Detta 

kommer i sin tur att ställa höga krav på nya arbetssätt, innovativa lösningar och 

välfärdsteknik i syfte att tillgodose en större omfattning av behov med befintliga 

resurser. 

 

Situationen inom den regionala slutenvården leder till snabbare utskrivningar efter 

sjukhusvård, vilket också föranleder att våra verksamheter skyndsamt förväntas 

möta en ökad vårdtyngd inom ramen för de kommunala omvårdnadsinsatserna. 

 

Personal förväntas möta individer med en stor variation av olika behov, vilket 

ställer höga krav på kunskap och kompetens hos våra medarbetare. 

 

En konsekvens av fler antal brukare och färre personer i arbetsför ålder är att det 

blir svårare att rekrytera medarbetare och chefer med rätt kompetens. En 

långsiktigt hållbar kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för 

avdelningen framöver. Det är av största vikt att öka kompetensen hos medarbetare 

i ett läge där uppdraget blir alltmer komplext, men lika viktigt är det att skapa 

förutsättningar för enhetschefer att kunna utföra sitt ledarskap. Det är också av 

största vikt att arbeta aktivt för att den kompetenssatsning som avdelningen gör 

översätts till reell kunskap och integreras i våra verksamheter med målsättningen 

att kunskapen blir organisationsförankrad.   

 

Inom förvaltningen och avdelningen ser vi en fortsatt hög sjukfrånvaro samt en 

fortsatt hög omsättning av personal vilket ställer fortsatta krav på arbetet med 

arbetsmiljöfrågor samt att avdelningen skall bli en attraktiv arbetsgivare där 

medarbetare mår bra och vill arbeta. Det pågår flera aktiviteter som syftar till att 

både minska sjukfrånvaron samt vara en attraktiv arbetsgivare. Rätten till heltid 

genom heltidsresan är ett pågående arbete där det finns delar kvar att uppfylla 

inom avdelningen samt ett ständigt pågående arbete med arbetsmiljöarbete och 

uppföljningar av sjukskrivningstal.  

 

Från och med den 1 juli 2022 skall den som har hemtjänst erbjudas en fast 

omsorgskontakt. Syftet är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i 

kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och 

samordnade hemtjänstinsatser. En fast omsorgskontakt skall bidra till att öka 

delaktighet och självbestämmande för de personer som har hemtjänst och kan 

även öka tryggheten för deras anhöriga. Från och med den 1 juli 2023 skall den 

som utses till fast omsorgskontakt ha yrkestiteln undersköterska. För avdelningen 

innebär detta ett behov av att kartlägga och säkerställa att vi lever upp till 

ovanstående och att de förändringar som krävs för införandet genomförs. 
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En ny socialtjänstlag kommer att träda i kraft inom en snar framtid. I dagsläget 

oklart när och på vilket sätt lagförändringen kommer att träda i kraft så ser 

avdelningen att det är av stor vikt att håll sig uppdaterad inom området då en ny 

lagstiftning kan komma att kräva förändringar av metoder, arbetssätt och hur vi 

organiserar oss. Det kan även komma att innefatta utbildningsinsatser och 

omarbetning av befintliga styrande och stödjande dokument. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Öka andelen anställda undersköterskor 

Avdelningen 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. Detta för att kunna möta de alltmer komplexa 

ärendebilder avdelningen möter. 

 

Införande av kompetensutvecklingsmall 

En gemensam kompetensutvecklingsmall skall tas fram som ska användas vid 

medarbetarsamtalet för årlig kartläggning och uppföljning av personalens 

kompetens. Målet är att alltid ha en aktuell kartläggning av kompetens som följs 

av åtgärder, t.ex. motivationsarbete för att delta i äldreomsorgslyft, validering 

eller andra relevanta utbildningar utifrån verksamhetens identifierade behov. Den 

förväntade effekten är att aktiviteten kommer att bidra till en ökad andel 

undersköterskor, undersköterskor med specialistkompetens samt annan relevant 

kompetens utifrån verksamhetens behov. Ett stöd i detta är att arbeta med den 

Fyrbodals gemensamma modellen för kunskap, kompetens och kvalitet för 

baspersonal. Modellen syftar till att implementera både en generell 

kompetenstrappa samt verksamhetsspecifik kompetensutvecklingsplan samt 

arbeta vidare i att tillförsäkra att kompetensen blir reell kunskap och en del av 

verksamheten. 

 

Implementera planeringsmöten 

Återför arbetssättet med planeringsmöten mellan kontaktperson och brukare där 

man gör en genomgång av blå mapp och upprättar en genomförandeplan. Blå 

mappen är en informationspärm med kontaktuppgifter gällande verksamheten och 

uppgifter om vart man kan vända sig om man upplever ensamhet. Målet är att 

arbetssättet ska implementeras i alla verksamheter och den förväntade effekten är 

att brukarna i högre grad vet vart de ska vända sig olika frågor och att upplevelsen 

av delaktighet ökar. 

 

Fortsätta införandet av medicingivare 

Fortsätta införandet av medicingivare. Målet är att frigöra personalresurser dit de 

behövs. Den förväntade effekten är att brukares upplevelse av självständighet 

ökar. Detta kommer på sikt också att genomföras med nya välfärdstekniska 
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lösningar och vilka som blir aktuella arbetas fram i samverkan med 

välfärdsteknikteamet som omvärlds bevakar frågan för avdelningen. 

 

Införande av fast omsorgskontakt och utreda möjligheten till renodlade 

insatser 

Målet är att personalens kompetens används till fullo där undersköterskor och 

vårdbiträden arbetar med omvårdnadsinsatser. Den förväntade effekten är att möta 

brukarens förväntningar, öka individanpassningen och samordna 

hemtjänstinsatserna med begränsade resurser. Även att i förlängningen vara en 

attraktiv arbetsgivare genom att arbeta med att höja statusen på yrkestiteln 

undersköterska. 

 

Genomförande av team-möten 

Med genomförande av team-möten där flera professioner deltar säkerställa att 

brukarens alla behov fångas upp och möts på bästa sätt. Att tillsammans se hela 

människan som ett led i ökat välbefinnande och att insatsernas mål uppfylls för 

varje individ så att effekten blir minskad egen otrygghet och möjliggörande av att 

bo kvar hemma med god kvalitet så länge som möjligt. 

 

2.2.6 Avdelningen för boende LSS 

Ekonomisk sammanställning 

Mkr Budget 2022 
Budget löpande 
pris 2023 

Intäkter 21,5 22,4 

Kostnader 247,8 263,0 

Netto 226,3 240,6 

 

Verksamhetens tilldelade budget 

Minskning i budgetramen 

 0,4 mkr är det beräknat att intäkterna kommer att öka under utförardelen 

för avgifter avseende bostadshyror, utöver uppräkningen med 2,5 procent 

enligt KPI, vilket minskar den totala budgetramen med motsvarande 

belopp. 

 

Tillskott i budgetramen 

Avdelningen får ett tillskott med 8,0 mkr i budgetramen efter omfördelning inom 

socialnämndens budgetram.  

 3,8 mkr för helårseffekt på Störtloppsgatans gruppboende, det nya boendet 

som öppnade strax före sommaren år 2022. Då har boendet fått totalt 7,7 

mkr som är det belopp som tilldelats från kommunstyrelsen.  
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 3,0 mkr till verkliga personalkostnader på gruppboendet på 

Störtloppsgatan. Då boendet har brukare med större behov än vad som 

täcks inom det tilldelade budgettillskottet från kommunstyrelsen. 

 1,2 mkr tillförs i budgetramen för 1,5 årsarbetare boendekoordinator. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS kan utformas som en 

gruppbostad eller servicebostad. Det finns även en boendeform enligt LSS för 

vuxna som heter annan särskilt anpassad bostad. 

 

En bostad för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, kan vara utformad på olika sätt. I huvudsak beskrivs tre 

former av bostäder i förarbetena till lagstiftningen: 

 

 Gruppbostad 

 Servicebostad  

 Annan särskilt anpassad bostad 

 

I gruppbostad och servicebostad ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket 

däremot inte ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Alla dessa 

typer av bostäder är den enskildes hem.  

 

Verksamheter enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara 

att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Därför är det också viktigt att 

bostaden ligger i en miljö som ger de boende förutsättningar att delta aktivt i 

samhällslivet. 

 

Avdelning för boende LSS har som grunduppdrag och ansvarsområde att utifrån 

ovan beskrivning verkställa beslut enligt LSS 9 § 9. 

 

Framtida utmaningar 

Genom jämförelser ser vi att våra kostnader är högre än jämförbara kommuner. I 

jämförelse med dessa har vi en utmaning i att finna vägar att utveckla och 

förändra arbetssätt för att såväl förbättra kvalitet som att effektivisera. Utifrån 

detta har vi påbörjat ett arbete med att bredda utförande via boendestöd, utöka 

andelen serviceboenden i förhållande till gruppboenden samt minska behovet av 

externa placeringar. En målsättning är att vi ska kunna erbjuda placering på 

hemmaplan för personer som idag bor på externa platser samt att kunna ta emot 

nya beslut där beteendeproblematiken är större än vad vi kan möta i våra 

befintliga verksamheter. Det är ett långsiktigt arbete som engagerar såväl 

myndighetsutövning som utförarverksamheten.  
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Andra utmaningar är att finna nya arbetssätt via heltidsresan som kommer införas 

i verksamheten under 2023 samt att säkra personal- och kompetensförsörjningen. 

  

En utmaning är att vid jämförelse med andra kommuner, utveckla våra 

verksamheter såväl volym- som kvalitetsmässigt utan att för den skull vara 

kostnadsdrivande. 

 

Andel personer med behov av boende LSS ökar stadigt i Uddevalla. Förvaltningen 

har fått ett politiskt uppdrag att ta hem externa placeringar samt att i första hand 

pröva hemmaplanslösningar av nya beslut. Behovsanalys och behovsbeskrivning 

har gjorts i syfte att utröna behoven för att kunna erbjuda hemmaplanslösningar 

för de mest behovskrävande brukarna.  

 

För att klara utmaningen vad gäller hemtagning av personer som idag har extern 

placering med mycket stora behov samt att kunna tillgodose behov hos målgrupp 

med annan problematik (såsom psykiatri och annan beteendeproblematik), måste 

vi tänka annan boendeform än den idag traditionella. Detta kan gälla geografiskt 

läge, lugn miljö, lantligt beläget och med integrerad daglig verksamhet. Viktiga 

faktorer är också ljudisolering, inbyggda sprinklers och element, samt 

evakueringsmöjligheter för både personal och brukares säkerhet.  

 

En avgörande faktor är personal med hög kompetens. Om grundläggande faktorer 

inte tillgodoses utifrån brukares behov och säkerhet är risken stor att det blir 

felplaceringar, vilka leder till dyra lösningar med externa placeringar. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Avdelningen kommer arbeta med följande uppdrag: 

 

 Arbete med att i första hand tillse möjlighet till hemmaplanlösningar samt 

brukare på rätt boendenivå utifrån individuella behov. 

 Systematisera modell för kunskap, kompetens och kvalitet för baspersonal 

 Systematisera modell för framtida personalförsörjning. 

 Systematisera avvikelser och hitta mönster. 

 

2.2.7 Avdelningen för stöd och service LSS 

Ekonomisk sammanställning 

Mkr Budget 2022 
Budget löpande 
pris 2023 

Intäkter 58,9 60,3 

Kostnader 154,7 159,1 

Netto 95,8 98,8 
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Verksamhetens tilldelade budget 

Minskning i budgetramen 

Avdelningen har inte några större minskningar i budgetramen. 

 

Tillskott i budgetramen 

Avdelningen får ett tillskott i budgetramen efter omfördelning inom 

socialnämndens budgetram. 

 0,2 mkr till följd av ökade ärenden avseende kontaktpersoner och 

avlösarservice.  

 

Verksamhetsbeskrivning 

Avdelningen stöd och service LSS verkställer insatserna daglig verksamhet, 

personlig assistans, korttidsavlastning, ledsagarservice, avlösarservice och 

kontaktpersonsverksamhet, enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. 

 

Verksamheter enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full 

delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara 

att den enskilde får möjlighet att leva som andra.  

 

Framtida utmaningar 

Inom målgruppen LSS är variationen av behov stor. Inom verksamheterna pågår 

ständigt förändring och förbättringsarbete genom anpassningar för att möta 

målgruppens behov med kvalitet.  

 

Antalet individer med beviljade beslut förekommer på en relativt jämn nivå. 

Undantaget är enheterna inom daglig verksamhet. Nya tillkommande deltagare 

utgörs ofta av antalet elever som tar studenten varje år. Volymen har ökat det 

senaste året och medför behov av utveckling av nya sysselsättningar, som kan 

möta behoven såväl inom interna verksamheterna som i utlokaliserade företag. 

Deltagare i daglig verksamhet har oftast sin sysselsättning fram till pensionen. 

 

Personlig assistans är en personalintensiv verksamhet där nya LAS-regler medför 

annan hantering i anställningar för personliga assistenter, och planeringen inför 

heltidsresans införande. 

 

Korttidsverksamheterna barn och ungdom LSS har ett ständigt pågående flöde i 

sina verksamheter, vilket medför planering och delaktighet tillsammans med såväl 

vårdnadshavare/föräldrar som deltagarna. Inom områdena 

kontaktpersonsverksamhet och ledsagarservice, samt avlastning i hemmet, 

varierar antalet inkomna beslut. Insatserna medför omfattande administration i 

verkställande och uppföljningar. 
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För att möta behovet i målgruppens variationer, förekommer kontakter med olika 

nätverk mellan närliggande kommuner, men även kommuner på avstånd som 

visar framgångar i verksamhetsutveckling. Att utveckla kvalitet och arbeta mot 

ökad självständighet i målgruppen är en målsättning samtidigt som lägre resurser 

är en utmaning att möta. 

 

Under 2023 inleds arbetet med heltidsresan inom LSS-verksamheterna. Ökad 

sysselsättningsgrad och ökad kompetens förväntas möta bristen på personal. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Avdelningen kommer arbeta med följande uppdrag: 

 

 Arbetet med implementering av kvalitetsledningssystem fortsätter genom 

att säkerställa socialdokumentation IBIC utförare, genomförandeplaner 

med ökad brukarpåverkan, avvikelsehantering med systematisk 

uppföljning för kvalitetssäkring. 

 Kompetensutveckling för medarbetare genom utveckling och anpassning 

av modell för kunskap, kompetens och kvalité för baspersonal samt vård- 

och omsorgscollege. 

 Samarbete med verksamheter med idéburet offentligt partnerskap för att 

sprida kunskap om utökade möjligheter till ökad fritidssysselsättning. 

 Samverkan för personalförsörjning och införande av heltidsanställningar 

så långt som möjlig samt utifrån införande av heltidsresan. 

 

2.2.8 Avdelningen för hälso- och sjukvård och förbyggande 

Ekonomisk sammanställning 

Mkr Budget 2022 
Budget löpande 
pris 2023 

Intäkter 3,7 3,8 

Kostnader 184,9 191,6 

Netto 181,2 187,8 

 

Verksamhetens tilldelade budget 

Minskning i budgetramen 

Avdelningen har inte några större minskningar i budgetramen. 

 

Tillskott i budgetramen 

Avdelningen får ett tillskott med 3,0 mkr i budgetramen efter omfördelning inom 

socialnämndens budgetram. 
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 1,0 mkr till tjänsten för medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som 

tillsattes i samband med omorganiseringen år 2022. 

 2,0 mkr till personalutökning i och med att antalet platser inom vård- och 

omsorgsboendena har ökat.  

 

Verksamhetsbeskrivning 

Avdelningen hälso- och sjukvård och förebyggande består av två delar, hälso- och 

sjukvård och förebyggande. 

 

Förebyggandes uppdrag är att utföra beslutade insatser enligt socialtjänstlagen 

(SoL) och att ge individuellt stöd så att den enskilde ska kunna leva ett så 

självständigt liv utifrån skälig levnadsnivå. Stödet syftar till att frigöra och 

utveckla den enskildes egna förmågor utifrån självbestämmande och delaktighet.  

 

I anhörigcentralens uppdrag ingår direkt stöd till anhöriga och att sprida kunskap 

till alla verksamheter inom socialtjänsten kring hur man kan ge stöd till anhöriga.  

 

I korttidsenhetens uppdrag ingår att ge omvårdnad, rehabilitering och stöd för att 

hjälpa den enskilde till att bli så självständig som möjligt.  

 

I uppdraget för hemtjänst natt och larm ingår att stödja, hjälpa och trygga den 

enskilde till att klara av att bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt.  

 

I trygghemgångs uppdrag ingår att stödja, rehabilitera och ge förutsättningar för 

att den enskilde ska kunna återfå förmågor för att bli så självständig som möjligt.  

 

I dagverksamheten för personer med demenssjukdoms uppdrag ingår att stödja 

och socialt stimulera den enskilde till att behålla förmågor så länge det är möjligt 

samt en avlastning för anhöriga.  

 

Hälso- och sjukvårdsavdelningens uppdrag är att erbjuda en god, säker och 

nära hälso- och sjukvård av god kvalitet. Den kommunala hälso- och sjukvården 

omfattar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen samt det som regleras inom 

hälso- och sjukvårdavtalet med Västra Götalandsregionen (VGR) till:  

 

 personer som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning inte kan ta sig till VGR:s mottagningar utan större 

svårighet och har planerade behov av hemsjukvård över tid  

 personer i vård- och omsorgsboende samt gruppboenden enligt 

socialtjänstlagen, SoL 

 personer i boende enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS 

 under vistelsetid för personer med beslut om dagverksamhet enligt SoL 

 under vistelsetid för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS 
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Hälso- och sjukvårdsinsatserna utgår från ett personcentrerat förhållningssätt och 

omfattar förebyggande åtgärder, rehabilitering, habilitering, vård och behandling 

samt förskrivning och tillhandahållande av hjälpmedel och förbrukningsartiklar.  

 

Hälso- och sjukvårdsuppdraget bedöms och utförs av legitimerade 

arbetsterapeuter, legitimerade fysioterapeuter och legitimerade sjuksköterskor 

samt av vård- och omsorgspersonal efter delegering /instruktion. Inom 

avdelningen finns enhetschefer, hjälpmedelstekniker och administratörer.  

 

Framtida utmaningar 

Antalet äldre ökar och antalet i arbetsför ålder minskar, vilket redan nu påverkar 

verksamheterna och kommer att påverka oss ännu mer framöver. Det gör att det är 

mycket svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens inom flera 

yrkesgrupper både arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och utbildade 

undersköterskor. Det påverkar både hälso- och sjukvården och vården som 

kommer att behöva ställa om och arbeta på annat sätt framöver. Välfärdsteknik är 

ett sätt som kan frigöra tid och samtidigt göra den enskilde mer delaktig. Ett annat 

sätt är att se över sin arbetsorganisation och att arbeta med heltidsresan som alla 

verksamheter inom förebyggande gör. 

 

Det pågår en omställning till Nära vård, vilket omfattar både regional och 

kommunal primärvård.  

 

Målsättningen är att den enskilde upplever en gränslös vård, där samtliga parter 

har ett personcentrerat förhållningssätt och utgår från individens behov och 

önskemål. 

 

Redan idag märks en kraftig ökning av inskrivningar i hemsjukvården samt att 

flera av de som blir inskrivna är mycket sjukare än vad de varit tidigare. Idag 

bedrivs avancerad vård i hemmet. Det ställer högre krav på sjuksköterskor i form 

av kompetens och kontinuitet. Det ställer även höga krav på undersköterskor för 

att kunna ta emot delegering. Det är många som går delegeringsutbildning, men 

som underkänns på kunskapsprovet. Det gör att verksamheterna behöver 

organiseras på annat sätt för att exempelvis kunna ge delegerade läkemedel. Ett 

annat sätt är att använda välfärdsteknik i form av medicingivare för de brukare där 

det är möjligt. 

 

I Västra götalandsregionen och i dess 49 kommuner pågår ett arbete att ta fram ett 

nytt hälso- och sjukvårdsavtal som var planerat att starta 1 januari 2023, men som 

blir framflyttat då flera kommuner inte undertecknat avtalet. Det är även framtaget 

en färdplan, en strategi för en god och nära vård. Båda dessa avtal kommer att 

påverka vårt framtida arbetssätt framöver, då målsättningen är en god och nära 

vård med personcentrerat synsätt. Ett fokusområde är att samverkan över 

vårdnivåer behöver utvecklas. 
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Den 1 januari 2023 kommer en ny lag om sammanhållen vård- och 

omsorgsdokumentation, vilket kan komma att underlätta arbetet för en del 

verksamheter då man får tillgång till den information man behöver för att kunna 

utföra en god och säker vård och omsorg.  

 

Ny äldreomsorgslag är ute på remiss till kommuner och organisationer. Om 

och/eller när det blir en ny äldreomsorgslag så kan det påverka kommunens arbete 

och organisation av hälso- och sjukvård, då bland annat ett av förslagen är att 

anställa läkare i kommunen. 

 

Kommunen och regionen behöver samverka mer för att bland annat få till 

effektivare in- och utskrivningsprocess till och från sjukhuset. Inom kommunen 

pågår ett arbete med att se över in- och utskrivningsprocessen framför allt till 

korttidsenheten med syfte att bli mer effektiv för att frigöra platser till dem som 

mest behöver plats. 

 

Allt sjukare brukare och fler kroniskt sjuka vårdas över längre tid i ordinärt 

boende. Det ställer krav på ständig kompetensutveckling. 

 

Fler anhöriga kommer behöva stöd och avlastning för att de ska hålla sig friska 

när de tar ett stort ansvar för sina sjuka närstående. 

 

Behovet av fler korttidsplatser och platser på dagverksamhet för personer med 

demenssjukdom kommer att öka i takt med att det blir fler äldre. 

 

Förvaltningens uppdrag 

Avdelningen kommer arbeta med följande uppdrag: 

 

 Att utveckla och återuppta arbetet med senior alert där hälso- och sjukvård 

är en viktig part i samverkan, teammöten, underlag och genomförande 

 Att utveckla välfärdsteknik där det ger effektivitet och kvalitet för 

brukaren genom bland annat att breddinföra medicingivare, fjärrtillsyn och 

digitala signeringslistor 

 Att säkerställa att verksamheterna har ändamålsenlig dokumentation 

genom bland annat loggkontroll, journalgranskning och löpande 

kompetensutveckling i journalsystem 

 Att effektivisera hemtagningsprocessen utifrån resultatet för 

kartläggningen och att förbättra flödet från sjukhus till hemmet  

 Att ta fram tre prioriterade områden inom hälso- och sjukvård i 

socialtjänsten. Utifrån de prioriterade områdena kan det bli olika 

utvecklingsområden eller mer specificerade uppdrag. 

 Att utveckla, utbilda och implementera anhörigstödet för fler verksamheter 

i socialtjänsten 

 Att utveckla dagverksamhet för personer med demenssjukdom, även för 

yngre sjuka 
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 Att implementera Fyrbodals kompetensutvecklingsmodeller och anpassa 

till avdelningens verksamheter  
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Handläggare 

Administrativ chef Angela Wagnervik 
e-post  
angela.wagnervik@uddevalla.se 

 

Lokalförsörjningsplan 2023-2033 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun arbetar fram underlag för den långsiktiga lokalförsörjningen i en 

förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Varje förvaltning redovisar i gruppen 

sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras för 

kommunstyrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande 

budgetdialogen och utgör grunden för investeringsplaneringen. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Lokalförsörjningsplan socialnämnden 2023-2033 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2033, i de delar som berör nämnden. 
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Socialchef Administrativ chef 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

Socialtjänstens ledningsgrupp 

Socialtjänstens lokalplanerare 



 
 

 

 

 
 

 

 
Socialnämndens Lokalförsörjningsplan 
2023–2033 
 

2022-12-09  

 

 

Socialtjänsten  

Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Socialkontor Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post Socialtjänsten@uddevalla.se 

Socialnämndens Lokalförsörjningsplan 2023 - 2033 
 
Socialtjänstens organisation: 
 
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. 
 

Socialtjänsten leds av en förvaltningschef.  

Socialtjänstens organisation består av nio avdelningar: 

 Avdelningen för Barn och unga  

 Avdelningen för Vuxen och funktionshinder 

 Avdelningen för Vård- och omsorgsboenden, Centrum respektive 

Ytterområden (två avdelningar) 

 Avdelningen för Hemtjänst 

 Avdelningen för Hälso- och sjukvård och förebyggande 

 Avdelningen för boende LSS 

 Avdelningen för stöd och service LSS 

 Avdelningen för administration  

 

Varje avdelning leds av en avdelningschef. 
 
 

2. Verksamhetsbeskrivning 
 

2.1.1 Avdelningen för Barn och unga 

 
Avdelningen för Barn och unga har som uppdrag att inom socialtjänstens ansvarsområde 
ansvara för myndighetsutövning och huvudsakligen ges beslut med stöd av SoL, LVU, 
alkohollagen och tobakslagen. Avdelningen ansvarar även för information, råd och stöd i 
sociala frågor, förebyggande socialt arbete samt utförande av verksamhet med insatser 
som riktar sig främst till barn, unga och deras familjer.  
 
Arbetet ska inriktas mot förebyggande arbete, tidiga insatser, riktade insatser samt insatser 
i närmiljön. Insatser ska syfta till att barn, ungdomar och vuxna ges förutsättningar att leva 
ett tryggt, jämlikt och självständigt liv. Insatser som ges är individuellt utformade och 
anpassade till den enskildes önskemål, behov och resurser. Insatserna utformas så att de 
stärker, utvecklar och frigör den enskildes egna resurser. Socialnämnden ska aktivt 
samverka såväl internt som externt i syfte att brukarnas behov av stöd, hjälp och insatser 
ska tillgodoses.    
Inom avdelningen finns såväl förebyggande verksamheter som biståndsbedömda insatser 
som vänder sig till barn, unga och deras familjer och personer utsatta för våld i nära 
relation. Inom avdelningen finns tillståndsenheten som ansvarar för serveringstillstånd, 
samt tillsyn avseende spel och försäljning av tobak, tobaksliknande produkter, läkemedel 
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och folköl.   
 

2.1.2 Avdelningen för Vuxen och funktionshinder 
 
Avdelningen för vuxen och funktionshinder har som uppdrag att inom socialtjänstens 
ansvarsområde ansvara för myndighetsutövning och huvudsakligen ges beslut med stöd 
av SoL, LSS, och LVM. Avdelningen ansvarar även för information, råd och stöd i sociala 
frågor samt utförande av verksamhet med insatser som riktar sig till vuxna med missbruks- 
och/eller beroendeproblematik eller psykisk funktionsnedsättning.   

  
Insatser som ges enligt SoL ska ge den enskilde skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor 
om de ges med stöd av LSS. Målgrupper är främst äldre personer, personer med 
funktionsnedsättning och personer med missbruks- och/eller beroendeproblematik.  
 
Arbetet ska inriktas att ha ett förebyggande förhållningssätt för att försena eller undanröja 
behov av mer omfattande insatser och de insatser som ges ska i första hand vara på 
hemmaplan och i närmiljön. Insatser ska syfta till att barn, ungdomar och vuxna ges 
förutsättningar att leva ett tryggt, jämlikt och självständigt liv. Insatser som ges är 
individuellt utformade och anpassade till den enskildes önskemål, behov och resurser. 
Insatserna utformas så att de stärker, utvecklar och frigör den enskildes egna resurser. 
Socialnämnden ska aktivt samverka såväl internt som externt i syfte att brukarnas behov av 
stöd, hjälp och insatser ska tillgodoses.    

   
 

 

2.1.3 Avdelningarna för Vård- och omsorgsboenden, Centrum 

respektive Ytterområden (två avdelningar) 
 
Avdelningen för Vård- och Omsorgsboende Centrum utför insatser beslutade enligt 
socialtjänstlagen (SoL).  
 
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. Inom ramen för 
verksamheterna utförs även delegerade insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen.   

  
Verksamheten bedrivs dygnet runt inom vård- och omsorgsboenden. Insatsen är 
biståndsbedömd och syftar till att ge individer med omfattande behov av vård och omsorg 
individuellt anpassat stöd under hela dygnet.   

  
 

2.1.4 Avdelningen för Hemtjänst 

 
Inom Avdelningen för Hemtjänst så utförs insatser beslutade enligt socialtjänstlagen (SoL). 
Insatserna som utförs är biståndsbedömda enligt socialtjänstlagen (SoL) insatser utförs 
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även på delegation av legitimerad personal inom den kommunala hälso- och sjukvården.   
Uppdraget är att ge individuellt stöd i det egna hemmet med omvårdnads- och 
serviceinsatser så att den enskilde ska kunna leva ett självständigt liv. Stödet syftar till att 
frigöra och utveckla den enskildes egna förmågor utifrån självbestämmande och 
delaktighet.    
 
 
2.1.5 Avdelningen för Hälso- och sjukvård och förebyggande 
 

 
Avdelningen Hälso- och sjukvård och Förebyggande består av två delar, Hälso- 
och sjukvård och Förebyggande.  

  
Förebyggandes uppdrag är att utföra beslutade insatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL). Att ge individuellt stöd så att den enskilde ska kunna leva ett så 
självständigt liv utifrån skälig levnadsnivå. Stödet syftar till att frigöra och 
utveckla den enskildes egna förmågor utifrån självbestämmande och 
delaktighet. I anhörigcentralens uppdrag ingår direkt stöd till anhöriga och att 
sprida kunskap till alla verksamheter inom socialtjänsten kring hur man kan ge 
stöd till anhöriga. I korttidsenhetens uppdrag ingår att ge omvårdnad, 
rehabilitering och stöd för att hjälpa den enskilde till att bli så självständig som 
möjligt. I hemtjänst natts och larmets uppdrag ingår att stödja, hjälpa och trygga 
den enskilde till att klara av att bo kvar i sitt hem så länge det är möjligt. I 
trygghemgångs uppdrag ingår att stödja, rehabilitera och ge förutsättningar för 
att den enskilde ska kunna återfå förmågor för att bli så självständig som 
möjligt. I dagverksamheten för personer med demenssjukdoms uppdrag ingår 
att stödja och socialt stimulera den enskilde till att behålla förmågor så länge det 
är möjligt samt en avlastning för anhöriga.   

  
 
Hälso- och sjukvårdsavdelningens uppdrag är att erbjuda en god, säker och 
nära hälso- och sjukvård av god kvalitet. Den kommunala hälso- och sjukvården 
omfattar insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen samt det som regleras inom 
hälso- och sjukvårdavtalet med Västra Götalandsregionen (VGR) till:   

 personer som på grund av somatisk, psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning inte 
kan ta sig till VGR:s mottagningar utan större svårighet och har planerade behov av 
hemsjukvård över tid   
 personer i vård- och omsorgsboende samt gruppboenden enligt socialtjänstlagen 
(SoL)  
 personer i boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS)   
 under vistelsetid för personer med beslut om dagverksamhet (SoL)   
 under vistelsetid för personer med beslut om daglig verksamhet (LSS)   
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2.1.6 Avdelningen för boende LSS 

  
  

Avdelning Boende LSS har som grunduppdrag och ansvarsområde att utifrån 
ovan beskrivning verkställa beslut enligt LSS § 9:9.  

 
Insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS kan utformas som en 
gruppbostad eller servicebostad. Det finns även en boendeform enligt LSS för 
vuxna som heter annan särskilt anpassad bostad.  
En bostad för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, kan vara utformad på olika sätt. I huvudsak beskrivs tre 
former av bostäder i förarbetena till lagstiftningen:  

 Gruppbostad  
 Servicebostad  
 annan särskilt anpassad bostad  

 
I gruppbostad och servicebostad ingår fast bemanning och omvårdnad, vilket 
däremot inte ingår i boendeformen annan särskilt anpassad bostad. Alla dessa 
typer av bostäder är den enskildes hem.   

  
Verksamheter enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet 
i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den 
enskilde får möjlighet att leva som andra. Därför är det också viktigt att 
bostaden ligger i en miljö som ger de boende förutsättningar att delta aktivt i 
samhällslivet.  

 

 

2.1.7 Avdelningen för stöd och service LSS 

 
Avdelningen stöd och service LSS verkställer insatserna daglig verksamhet, 
personlig assistans, korttidsavlastning, ledsagarservice, avlösarservice och 
kontaktpersonsverksamhet.  

  
Verksamheter enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet 
i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den 
enskilde får möjlighet att leva som andra.   

 

  

2.1.8 Avdelningen för administration 

  
Avdelningen för administration är en stödfunktion till nämnd, förvaltning och verksamhet, 
med uppgift att planera, följa upp och samordna ekonomiska- och administrativa frågor 
samt kvalitets- och uppföljningsfrågor. Inom avdelningen finns förvaltningens enhet för IT-
utveckling och IT-stöd och förvaltningens bemanningsenhet. 
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Bemanningsenhetens uppdrag är både rekrytering och bemanning.  
Bemanningsenheten ska vara en väg in för all rekrytering av timavlönad baspersonal inom 
socialtjänsten och förskolan.  
 

 

 

2.2 Beslutade investeringsprojekt 
 

Äldreboende 

2024 Vård- och omsorgsboende 
 

Utbyggnad av befintligt boende Rotviksbro år 2023 med 20 platser.  

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 15 - 20 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 

2024 Ny/ombyggnad hemtjänstlokal i samband med utbyggnad av Rotviksbro Äldreboende 
 

Ny-och ombyggnad av hemtjänstlokaler för att anpassa lokalerna efter verksamhetens 
behov. 
 
Finansiering 
Kan finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 

2025 Vård- och omsorgsboende 
 

Behov av 30 nya platser + 5 korttidsplatser 

Tittar på att bygga om ett våningsplan med kontor på Rosenhäll till 30 nya 

boendeplatser. 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 25-30 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 

 
 
 



 

 
 

 
 6 (8) 

2022-12-09 

 

 

 

 

 

      

     

    

  

2027 Vård- och omsorgsboende 
 

Behov av 40 nya platser + ev ersättningsplatser för annat äldreboende 

Tittar för närvarande på att bygga boende tillsammans med Uddevallahem. 

Mål och uppdrag 
Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
 
Årlig driftskostnad beräknad till 35–40 Mkr 
 
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
2025 Psykiatri- /Missbruksboende 
 
Beskrivning och syfte   
Planering av nytt boende med 10 platser 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer inom psykiatri- och missbruk boendeplats 
Beräknad investeringskostnad 15 – 25 Mkr 

Årlig driftskostnad beräknad till 6–8 Mkr. 

 
Finansiering Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande 
kommunbidrag 
 
 
2026 Ny Gruppbostad 

 

Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6–8 lägenheter’ 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i  
kommunen.  
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 
 
2026 Nya Servicebostäder 

 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen.  



 

 
 

 
 7 (8) 

2022-12-09 

 

 

 

 

 

      

     

    

  

Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 
 

 
2.3 Beslutade avyttringar/uppsägningar 
 
Vid ett eventuellt beslut om nytt Stadshus i kommunen, så behöver Socialtjänsten avyttra 
kontorslokaler under perioden. 
 
 
Inga övriga beslutade avyttringar/uppsägningar 

 
 

2.4 Beräknade behov av förändringar av lokaler och lokalytor     
2022 - 2032 

  

 
Gruppbostäder och serviceboenden (LSS) 
 

2023 och framåt; Fristående lägenheter – kontinuerligt behov av lägenheter årligen 
 
Beskrivning och syfte 
Hyra lägenheter via RKL-avtal och koppla dem till ett serviceboende. 

 
Mål och uppdrag 
Att brukare kan erbjudas boende på ”rätt” nivå utifrån självständighet.  
Kan innebära att någon flyttar från serviceboende till fristående och då frigörs en plats 
som kan erbjudas personer inom LSS, missbruk och socialpsykiatri, som erhållit beslut 
om särskilt boende, en boendeplats i kommunen 

 
 
 

2030 Ny Gruppbostad 
 

Beskrivning och syfte 
Planering av ny gruppbostad om 6 - 8 lägenheter’ 

 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i 
kommunen.  
 
 
 
 



 

 
 

 
 8 (8) 

2022-12-09 

 

 

 

 

 

      

     

    

  

2030 Nya Servicebostäder 

 
Beskrivning och syfte 
Planering av ny servicebostad med 10 lägenheter/fristående lägenheter. 
Mål och uppdrag 
Att erbjuda personer, som erhållit beslut om särskilt boende, en boendeplats i kommunen.  

 
Finansiering 
Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 
 

 
 
2032 Vård- och omsorgsboende 
 

Behov av 40 nya platser.  

Beräknad investeringskostnad: 250 Mkr 

Mål och uppdrag 

Att erbjuda äldre, en boendeplats i kommunen. 
Årlig driftskostnad beräknad till 35–40 Mkr   
Finansiering: Kan ej finansieras inom Socialnämndens nuvarande kommunbidrag 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2022-11-29 Dnr SN 2022/00216 

  

 

Handläggare 

Sekreterare Anna-Lena Lundin 
E-post 
anna-lena.lundin@uddevalla.se 

 

Extra sammanträdesdag för socialnämnden i januari 2023 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade 2022-09-21 § 122 om sammanträdesdagar för socialnämnden 

och socialnämndens arbetsutskott för 2023. 

 

Arbetsutskottets sammanträde den 4 januari 2023 behöver nu tas bort, då inget 

arbetsutskott är valt vid det tillfället. I stället har socialnämnden ett extra sammanträde 

den 4 januari, där bland annat ett arbetsutskott väljs. 

 

Socialnämndens ordinarie möte, 18 januari, ligger kvar som vanligt. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-11-29 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att ta bort socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 januari 2023, ur 

sammanträdeskalendern, samt 

 

att lägga till ett sammanträde för socialnämnden den 4 januari 2023, i 

sammanträdeskalendern. 

 

 

 

 

Roger Granat Anna-Lena Lundin 

Socialchef Sekreterare 

Skickas till 

Kommunledningskontoret 

Kommunikationsavdelningen 



Sammanställning av synpunkter för november 2022

Ärendenr/ Synpunkter på Verksamhetsområde Verksamhet Avdelningschef Inkom/ Antal
man/kvinna Avslutad 2022
2022/233 Synpunkt gällande daglig verksamhet Stöd‐och service LSS Daglig verksamhet Annikki Norén 2022‐11‐24/ 28
kvinna 2022‐11‐25



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2022-12-12 Dnr SN 2022/00004 

  

 

Handläggare 

Nämndsekreterare Anna-Lena Lundin 
E-post 
anna-lena.lundin@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 

delegationsordning 2022 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade av socialnämndens delegationsordning anmäls: 

1. Förteckning över beslut fattade av socialchef 2022-12-09 

2. Förteckning över beslut fattade av 1:e socialsekreterare 2022-12-12 

3. Förteckning över beslut fattade av ordförande 2022-12-12 

4. Arbetsutskottets protokoll 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-12 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

 

 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2022-12-08 Dnr SN 2022/00003 

  

 

Handläggare 

Nämndsekreterare Anna-Lena Lundin 
e-post 
anna-lena.lundin@uddevalla.se 

 

Anmälan om inkomna skrivelser 

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls: 

1. Skrivelse från SPF Viken gällande Stenabs Boulehall 

2. Skrivelse från Funktionsrätt Uddevalla gällande personal på grupp-och LSS 

boenden 

3. Reviderad Arkivbeskrivning 2022-11-15 

4. Revisorernas uppföljande granskning 2022 

5. Protokoll 2022-11-22 § 34 från norra patientnämnden, VGR, gällande Äldre 

röster om vården 

6. Kommunstyrelsens beslut 2022-11-30 § 356, Justering av kommunbidrag 2023 

7. Kommunstyrelsens beslut 2022-11-30 § 355, Justering av kommunbidrag 2022 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2022-12-08 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om inkomna skrivelser till protokollet. 

 

 

 

 

 

 
 



    

Socialnämndens ärendebalanslista december 2022 

 

Initierats Fråga Kommentar 

 

 

2022-10-19 § 146 

 

 

 

 

 

2022-11-16 § 161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Olof Andersson (S) önskar 

information från kommunens 

drogförebyggare om hur nu läget ser ut 

på våra skolor, gällande förekomst av 

droger. 

 

Nora Åkare (S) önskar information om 

hur ansökningsprocessen går till, när 

man söker jobb via hemsidan 

Uddevalla.se 

 

 

 

 

December 

nämnden 

 

 

 

 

 

Januari nämnden 
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