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1 Sammanfattning 

Periodens viktigaste händelser är att alla brukare i den kommunala hemsjukvården har fått 
vaccinationsdos 4 samt arbetet med evakueringsplatser för flyktingar från Ukraina. 

Socialnämnden prognostiserar ett överskott med 10,0 mkr. Även i år har ersättning för 
sjuklönekostnader betalats ut till kommunen. För socialtjänstens del blev det totalt ca 10 mkr. Även 
en del riktade statsbidrag är orsaken till en positiv prognos. De flesta är riktade mot äldreomsorgen. 

Socialnämnden har under perioden haft störst fokus på två av del övergripande strategierna; 

 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt 
förebyggande arbete 

 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat genom en 
utökad digitalisering 

Löpande arbete har skett för att kunna ge rätt insatser i rätt tid som leder till resultat och effekter. 
Exempel på aktiviteter är framtagande av nya samverkansrutiner mellan myndighet (vuxen och 
funktionshinder) och utförare samt ny boendesamordning med strategiskt och samordnande arbete 
kring hemflyttningsprocessen inom LSS. Inom utförarverksamheten för barn och unga görs 
systematisk uppföljning. Arbete har skett kring framtidens boende inom LSS för att minska antalet 
externa placeringar. 

För att motverka ensamhet och skapa trygghet har arbete skett exempelvis kring 
informationsinsatser om öppna verksamheter/mötesplatser och värdegrundsarbetet. För att möta 
brukarnas förväntningar med begränsade resurser har stort fokus riktats mot att hitta nya arbetssätt, 
få fler att arbeta heltid och använda teknik i större omfattning. 

Socialnämnden har flera aktiviteter igång för att säkra framtida kompetensförsörjning. Exempel på 
dessa är heltidsresan, äldreomsorgslyftet samt deltagande i vård- och omsorgscollege. 
Kompetensutvecklingsplaner är framtagna och följs. Stor vikt läggs på rekryteringsprocesser och 
introduktion samt en god arbetsmiljö. 
 
Genom modellkommunsarbetet har digitaliseringsfrågorna fått en hög prioritering. Processer 
automatiseras löpande och upparbetat samarbete finns mellan berörda. Flertalet aktiviteter inom 
äldreomsorgen och individ- och familjeomsorg har pågått under perioden. Pandemin har 
frambringat flera innovativa och alternativa lösningar som verksamheterna kommer fortsätta att 
använda sig permanent av. 
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2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall socialnämnden, mkr 

  
Nettokostnad tom 
april 2022 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
april 2022 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Individ- och 
familjeomsorg 

-63,7 -61,4 -2,3 -5,5 

Insatser enligt 
LSS/SFB 

-121,6 -119,4 -2,2 -20,0 

Omsorg om äldre 
och 
funktionsnedsatta 

-255,8 -274,2 18,3 49,6 

Gemensam 
verksamhet 

-44,2 -49,3 5,1 9,1 

Kommunbidrag 492,3 492,3 0 -23,2 

Resultat 7,0 -12,0 19,0 10,0 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2022 Prognos helår 

Investeringar -1,6 -2,6 -7,8 -7,9 

Investeringar 

Socialnämnden har fått 7,8 mkr beviljade i investeringsbudget under året. 
Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar 4,0 mkr av dessa och socialnämnden 3,8 mkr. 

Prognosen gällande investeringar redovisade av samhällsbyggnadsnämnden pekar mot att hela 
budgeten på 4,0 mkr kommer användas under året. Det handlar om gruppbostaden på 
Störtloppsgatan. 

Socialtjänsten prognostiserar att förbruka den beviljade investeringsbudgeten på 3,8 mkr under året 
till investeringar för digitalisering, inventarier till befintliga verksamheter, lokalförändringar samt 
utrustning och inventarier för nybyggnationer. 
 

Individ- och familjeomsorg 

Prognosen för individ- och familjeomsorgen är -5,5 mkr. 

Kommunen har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader för årets första tre månader. Det totala 
beloppet för verksamhetsområdet är 0,4 mkr. 
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Jämfört med föregående år så ligger kostnadsutvecklingen inom verksamhetsområdet på 3%, medan 
intäkterna ökat med 28%. Ökningen beror bland annat på interna bidrag avseende förebyggande 
medel samt statsbidrag för att täcka kostnader förknippade med mottagandet av flyktingar från 
Ukraina. 
 

Familjehem barn och unga 

Familjehemsvården beräknas ge ett underskott på -4,9 mkr. 

Under januari-mars 2022 har antalet vårddygn ökat med 12% jmf med samma period 2021, från 
11 366 dygn till 12 713 dygn. 

I juli 2019 var 9 barn vårdnadsöverflyttade till familjehem, i mars 2022 är 41 barn 
vårdnadsöverflyttade. Barn som är vårdnadsöverflyttade till familjehem är fortsatt i samhällsvård 
och innebär därmed en fortsatt kostnad för verksamheten. Dessa barn sammantaget med de 
familjehemsplacerade barnen uppgick i december 2021 till 129 barn, och i mars 2022 är det 138 
barn. 

Så långt det är möjligt placeras ungdomar med svår problematik i familjehem i stället för på 
institution. Dock har egna familjehem inte alltid kunnat rekryteras vid nya placeringar till framför 
allt tonåringar med egen problematik. Detta gäller även akutplaceringar där barnen varit utsatta för 
våld. Det medför att kostnaderna i form av köpta/konsulentstödda familjehem blir högre. 

Den ökade kostnaden för familjehemsplaceringar beror dock till största delen på ett ökat antal barn i 
samhällsvård. 

Bruttokostnaderna för familjehemsplaceringar har under januari-mars 2022 ökat med 6%, 0,7 mkr, i 
jämförelse med 2021 beroende på ett ökat antal barn i samhällsvård (vårddygnen har ökat med 11,9 
%). Bruttokostnaden per vårddygn har däremot minskat med 9,6% från samma period 2021, från 
1 051 kr/dygn till 996 kr /dygn. 
 

Institution barn och unga 

Prognosen visar ett överskott på 4,6 mkr. 

Verksamheten har sedan april 2018 arbetat fokuserat med att gemensamt få ner antalet köpta 
institutionsplatser. Ett förändrat arbetssätt är infört genom att konsultera både familjehemsgruppen 
och familjestödsenheten för att identifiera om det finns fler eller andra insatser, som kan förhindra 
köpt HVB. 

Sektionen arbetar strukturerat med tydlig planering vid nyplacering samt uppföljning av 
genomförandeplanen under pågående placering. Detta arbete fortsätter ge resultat och antalet 



 Delårsrapport april 2022 6 (26) 
 Socialnämnden 
 
  
 
 

 

placeringsdygn på externa HVB har minskat med 164 dygn från 785 januari-mars 2021 till 621 
januari-mars 2022, vilket medfört en minskning med 21%. 

För kommunens eget HVB-boende Athenagården och stödboende Edingen är prognosen ett 
underskott på -1,5 mkr till följd på tillfälligt utökad bemanning för att undvika mer kostsamma 
externa placeringar. 
 

Öppna insatser vuxna 

Externa placeringar inom skyddat boende har ökat på grund av att behoven inte kunnat tillgodoses 
på den egna enheten Vingen. Det till följd av en kraftig målgruppsökning. Sammantaget med 
förstärkning av handläggningspersonal är underskottet mot budget prognostiserat till -3,1 mkr. Ett 
strukturerat uppföljningsarbete för att säkra arbetssättet med externa placeringar har initierats och 
kommer att införas under våren 2022. 
 

Missbruksvård 

Missbruksvården beräknas redovisa ett underskott på -5,5 mkr. Kostnaderna för HVB-vård inom 
missbruksvården ligger fortsatt på en betydligt högre nivå än budgeterat. Nya vårdbehov har 
uppstått under året där vård enligt LVM har krävts. Arbetet med utvecklingen av 
hemmaplanslösningar tillsammans med utförarverksamheterna fortgår genom regelbunden 
samverkan som rör både bostadslösningar och stödinsatser utifrån individnivå. Utförarenheterna har 
infört ett nytt metodstöd inom missbruksvården. Enheten arbetar med att utveckla metodstöd i 
arbetet. Målet är att minska antalet HVB-placeringar. 

Det stora ärendeflödet har medfört att socionomkonsulter behövt anlitas för att upprätthålla 
rättssäkerheten inom myndighetsutövningen. 

 
Insatser enligt LSS/SFB 

Prognosen pekar mot ett underskott på -20,0 mkr. 

Kommunen har fått statlig ersättning för sjuklönekostnader för årets första tre månader. Det totala 
beloppet för verksamhetsområdet är 3,0 mkr. 

Kostnaderna jämfört med föregående år har ökat med 8%. Intäkterna har ökat med 10%. 
Kostnadsökningen beror på högre personalkostnader, dels på grund av öppnandet av Melodivägens 
serviceboende, dels på grund av höga övertids- och sjuklönekostnader. 

En annan orsak till kostnadsökningen är köp av externa boendeplatser inom LSS, för vuxna och 
barn, där kostnaden ökat med 2,2 mkr. 
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Ökningen av intäkter består av knappt 1 mkr högre sjuklönekompensation än tidigare samt av högre 
ersättning från Försäkringskassan avseende SFB-ärenden till följd av att man under perioden utfört 
fler timmar och att ersättningsschablonen för utförda timmar har räknats upp något. 
 

Boende enligt LSS 

Prognosen är ett underskott på -9,9 mkr. Där köp av platser för vuxna och barn står för -8,6 mkr. 

Hittills under 2022 har en extern vuxenplacering kunnat erbjudas boende i egen regi och två 
ytterligare planeras erbjudande för under hösten. För en ungdom med köpt plats för boende barn 
och ungdom LSS avslutas elevhemsplaceringen i samband med vårterminens slut, för ytterligare en 
annan ungdom köps extern boendeplats till följd av omfattande omvårdnadsbehov, from april 2022. 

Kommunens boenden har en prognos på -2,0 mkr. I början av året fanns tomma platser, vilket lett 
till hyresbortfall. Nya brukare med stora behov har krävt ökad bemanning nattetid. 
 

Personlig assistans enligt LSS 

Personlig assistans inom biståndsenheten visar ett underskott mot budget på -6,2 mkr. Underskottet 
beror bland annat på att Försäkringskassan fortsatt gör en snävare bedömning av rätten till personlig 
assistans enligt SFB. Det medför att kommunen står för kostnaderna för mer och mer omfattande 
ärenden genom personlig assistans enligt LSS. 

Inom kommunens utförardel är prognosen överskott på 1,1 mkr då verksamheten får ersättning för 
de faktiska timmarna. Ett antal anhöriganställningar medför lägre personalkostnader. 
 

Personlig assistans SFB 

Biståndsavdelningen har ett mindre överskott på 0,2 mkr till följd av färre ärenden. 

För kommunens utförardel är prognosen -3,1 mkr. Med rådande regelverk och intäkter från 
Försäkringskassan går det inte att få kostnadstäckning utifrån ett antal olika aspekter. Exempel på 
detta är att Försäkringskassans ersättningar är anpassade utifrån annan kollektivavtalsform, PAN, 
där ersättning i regel är lägre inom flera områden. Jourtid på natten ersätts bara med det faktiska 
beslutet som kan handla om några minuter per timma, medan arbetsgivare behöver ersätta hela 
timmar. 

Under årets första månader har det funnits övertalig personal i verksamheten som inte kunnat 
placeras ut bland annat till följd av att det inte funnits tillräckligt med vakanta tjänster att placera ut 
personal på. 
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Daglig verksamhet 

Den köpta dagliga verksamheten har en prognos på -0,6 mkr 

Kommunens egna utförare prognostiserar ett underskott på -0,5 mkr. Ovaccinerad personal som 
behövts ersättas, samt extra personal till nya brukare har förorsakat avvikelsen. 
 

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 

Totalt inom verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott på 49,6 mkr. Prognosen är lite 
missvisande på grund av att det kommer ske en justering från kommunbidraget under året på 
23,2 mkr. Exkluderar man denna effekt så är prognosen 26,4 mkr. 

Det är fortsatt riktade statsbidrag som påverkar resultatet positivt. Dessutom har kommunen fått 
statlig ersättning för sjuklönekostnader för årets första tre månader. Det totala beloppet för 
verksamhetsområdet är 7,1 mkr. Bland annat följande statsbidrag bidrar till verksamhetsområdets 
positiva resultat: 

 23,1 mkr för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 9,9 mkr satsning av äldreomsorgslyftet 
 3,5 mkr för att motverka ensamhet bland äldre 
 1,0 mkr stimulansmedel för att stödja den digitala verksamhetsutvecklingen 

(Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus) 
 1,5 mkr bidrag då socialnämnden i Uddevalla kommun är utvald som en av tio 

modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering 
 ca 4,8 mkr överenskommelse om god och nära vård 

 

Hemtjänst 

Kommunens hemtjänstsektion, inklusive Norgården, prognostiserar ett knappt underskott på -
0,5 mkr. Under årets första månader har det varit höga övertids- och sjuklönekostnader på grund av 
pandemirelaterad sjukfrånvaro. Även kostnaderna för skyddsutrustning har gått upp på grund av 
pandemin. Det har också varit en tillfällig kostnad i samband med att ovaccinerad personal inte 
tillåtits arbete med vårdnära uppgifter. Totalt har sektionen fått 1,6 mkr i sjuklönekompensation 
från staten, vilket har hjälpt till att hålla nere underskottet. 

Sektionen har precis gått in i heltidsresan, vilket innebär en viss osäkerhet för årets prognos. 

Nattverksamheten inom hemtjänsten, som ligger under annan sektion, fortsätter sitt arbete med att 
etablera digitala tillsynskameror för att effektivera verksamheten. 
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Vård- och omsorgsboenden 

Inom vård- och omsorgsboendena är prognosen att det blir ett underskott på -4,0 mkr, där Rosenhäll 
står för ca 3,5 mkr av underskottet. Höga kostnader för övertid och sjuklön påverkar negativt, 
medan den statliga ersättningen för sjuklönekostnader hjälper till att hålla nere underskottet. Arbetet 
med heltidsresan fortsätter och vikten av samplanering av övertalig personal är tydlig. Rosenhäll, 
som var tidigt inne i heltidsresan, behöver på nytt göra ett omtag och se över rutiner och arbetssätt. 
Ett arbete som påbörjades tidigt under året när budgetavvikelsen uppdagades. 

Norrtull har under året öppnat upp ytterligare boendeplatser för att möta efterfrågan. Troligtvis 
behöver resterande platser öppnas upp under året. Att dessa platser tidigare kunnat hållas stängda 
har påverkat resultatet positivt. 
 

Socialpsykiatri 

Köp av externa boendeplatser inom socialpsykiatrin, inklusive reserv för utökning, beräknas ge ett 
överskott på 2,7 mkr. Ytterligare överskott inom boendeverksamheten, 1,3 mkr, prognostiseras, 
vilket beror på vakant tjänst samt oanvända medel för nya platser. 
 

Biståndsenheten prognostiserar ett överskott på 3,5 mkr inom hemtjänst och särskilt boende på 
grund av högre intäkter än budgeterat. Från och med 2020 är insatsen boendestöd avgiftsfri för den 
enskilde. Till följd av utökningen av boendestödet för personer med personkretstillhörighet LSS har 
en viss ökning av antal beslut skett. Här beräknas ett underskott mot budget på ca -2,2 mkr. Fortsatt 
analys av boendestöd pågår. 

Avdelningen ”hälso- och sjukvård” bidrar till det totala överskottet främst på grund av vakanta 
tjänster. Det finns svårigheter med att anställa efterfrågad personal. Det gäller bland annat 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och även till stor del undersköterskor till 
bemanningspoolen. 
 

Gemensam verksamhet 

Inom den gemensamma verksamheten prognostiseras ett överskott på 9,1 mkr. Orsaken till det 
beror till största del på riktade statsbidrag. 
 

Kommunbidrag 

Prognosen på -23,2 avseende kommunbidrag beror på att ett statsbidrag ska klassificeras om från 
generellt till riktat, vilket innebär att det inte längre kommer tillfalla socialtjänsten via 
kommunbidrag utan blir hanterat som en intäkt. Denna negativa prognos vägs upp av en likvärdig 
positiv post inom verksamhetsområdet "omsorg om äldre och funktionsnedsatta". 
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3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2021 

Resultat 
kvinna T1 
2022 

Resultat man 
T3 2021 

Resultat man 
T1 2022 

Resultat 
totalt T3 
2021 

Resultat 
totalt T1 
2022 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

4,4 4,93 4,41 4,96 4,4 4,93 

Kommentar Korttidsfrånvaron (dag 1–14) är för perioden 4,93 procent. Det är små skillnader mellan könen. Av 
rapporteringen framgår att sjukfrånvaron är hög, framför allt inom avdelningen för social omsorg och i verksamheter 
inom äldreomsorg. Korttidsfrånvaron är ännu påverkad av pandemin och är huvudskälet till den höga nivån. Senaste 
medarbetarundersökning inom avdelningen för social omsorg visar på långvarig stress, bristande möjlighet till hjälp 
och stöd vid hög arbetsbelastning samt möjlighet till återhämtning. Avdelningen bedömer att arbetet med heltid som 
norm och hållbara arbetstider på sikt kommer att minska sjukskrivningar och förbättra arbetsmiljön. Även de arbeten 
som pågår med att öka andel utbildad personal kommer att ha positiv påverkan då rätt kompetens bidrar till att man i 
högre utsträckning kan dela lika på arbetsuppgifterna. 

Under rådande omständigheter har analys inte varit möjlig. Från januari och fram till och med mars ses en marginell 
minskning, både i förvaltningen och i den största avdelningen. 
 
Prognosen är en fortsatt minskning till normalnivå. 

 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, ska öka 

Uddevalla kommun anlitar årligen ett företag som gör servicemätningar 
via telefon och e-post. Denna mätning har senast genomförts i 
oktober/november 2021 och avser IFO, Äldreomsorg och LSS inom 
socialtjänstens verksamhetsområde. Resultatet från denna mätning 
redovisades i verksamhetsberättelsen för 2021 och något nytt att 
rapportera för denna period, januari-april, finns inte. 

Inom avdelningen för social omsorg har satsningen på utbildning och 
reflektion i värdegrund och bemötande fortsatt pågå. Såväl brukar-, 
medarbetar- och anhörigperspektiv har ingått i insatsen. Utbildningen 
genomförs av alla nyanställda. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Företagsklimat, ska bli bättre Förvaltningen har kontinuerlig dialog med privata utförare inom 
hemtjänst och boendestöd. Förvaltningen ger också råd och stöd till 
restaurang- och krogbranschen löpande. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Minska fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

Nytecknade avtal för leasingbilar i socialtjänstens verksamhet ska vara 
el-bilar enligt uppdrag från förvaltningschef, vilket också är något som vi 
fortsatt aktivt jobbar med vid utbyte eller nytecknande av bilar. Från 
september 2021 har förvaltningen hyrt 2 Lync-bilar, som skulle ingå i en 
”bildelningstjänst”. Dessa bilar har i april blivit uppsagda, då företaget 
inte kunde leverera det app-system som krävdes för att på ett smidigt 
sätt kunna använda bilarna även utanför socialtjänstens verksamhet. 
 
År 2022 planeras ytterligare ca 5 nya ladd-platser vid Störtloppsgatans 
gruppboende samt vid utbyggnad av Rotviksbro äldreboende år 2023 
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Mått Kommentar 

beräknas ytterligare 15–20 nya ladd-platser kunna tas i bruk. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

För perioden 20220201–20220228 är siffrorna för socialtjänsten:    

 Total EKO värde på runt 33% - för Socialtjänsten - Totalt ligger 
kommunen på ungefär detsamma 

 Kr/kg runt 29 kr - är ett bra värde 

 Andelen inköp av artiklar med tillverkningsland Sverige är 
65 %. Totalt ligger kommunen på ca 65% 

Från avdelningarna rapporteras att inköp av livsmedel köps i den mån 
det går utifrån såväl utbud i det som är upphandlat som utifrån 
kostnadseffektivitet. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

3.1 3 Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Socialnämnden har ett par uppdrag inom denna strategi. Det gäller de under året startade 
kommunövergripande och nämndspecifika arbetena, vilka syftar till att utveckla samverkan kring 
unga i riskzon för socialt utanförskap, arbeta med jämlikt föräldrastöd samt att arbeta med 
hedersrelaterat våld och förtryck. Socialtjänsten deltar i arbetet på olika sätt. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 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) 

Arbetet startades upp under hösten förra året och är i full gång. Arbetet 
består av två delar där den ena är att utveckla en 
förvaltningsövergripande samverkan som utgår från organisation och 
uppdrag och inte bygger på personkännedom som det är idag. Detta 
arbete fick stå tillbaka under hösten då fokus var att få igång den andra 
delen av utvecklingsarbetet, men nu finns en plan för detta och flera 
aktiviteter är redan igång. Exempel på detta är att enhetschefer från 
socialtjänsten och barn och utbildning har mötts och gjort en plan för 
hur vi vill och ska utveckla samverkan mellan våra verksamheter med 
barnets behov i fokus. Personal från båda förvaltningarna kommer att 
träffas och identifiera utvecklingsområden i samverkan för att cheferna 
ska ha med detta i skapandet av en plan framåt. Ledningsgrupperna för 
socialtjänsten och barn och utbildning kommer att mötas för att börja 
bygga samverkansstrukturer för att tydliggöra för personalen samt ge 
personalen förutsättningar till samverkan i sina uppdrag. 

Den andra delen av utvecklingsarbetet är att det anställda teamet 
tillsammans med två pilotskolor ska utveckla ny metod och nya 
arbetssätt för att arbeta förvaltningsövergripande i individärenden. Detta 
arbete har pågått under hösten och i slutet av året började man pröva 
metoden i individärenden. Vi ser redan goda resultat i de ärenden som 
påbörjats och arbetet följs upp via systematisk uppföljning. Till hösten 
kommer vi att utöka med ytterligare fyra pilotskolor och 
implementeringsarbete för detta kommer att starta i maj. 
 
Arbetet har uppmärksammats av ansvarig för regeringsuppdraget 
gällande föräldrastödssamordning och ansvariga är inbjudna för att 
delge hur Uddevalla använt medel från social investeringsfond, hur 
arbetet har planerats och hur det genomförs. Tanken är att 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Länsstyrelsen sedan ska använda detta för nationell spridning. 

 

 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) 

Under förra året har planering av både kulturtolkarnas och 
föräldracirklarnas uppbyggnad och verksamhet skett. Många möten har 
genomförts med olika chefer och personal för att ge information, 
motivera deltagande i projektet och att arbeta praktiskt med projektet. 

Pandemin fördröjde vissa delar, men har ändå lyckats genomföra 
mycket arbete - främst digitalt. Inom barn och utbildning har chefskap 
skiftats förra året, vilket fördröjde processen och det tog tid att sätta in 
nya chefer i projektet. Material är nu framarbetat och kommer att prövas 
på Dalabergsskolan innan sommaren. Förhoppningen är att under 
hösten starta upp och genomföra fler grupper inom grundskolan men 
även inom förskolan och gymnasiet.   

 

 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) 

All nyanställd personal får numera utbildning i hedersrelaterat våld och 
förtryck, då den ingår i den obligatoriska introduktionen. Konsultation 
via Kriscentrum eller Kompetenscenter heder sker alltid vid behov. 
Fortbildning sker löpande. 

3.2 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Socialnämnden har ett par uppdrag inom denna strategi. Det gäller nystartade kommunövergripande 
arbeten, vilka syftar till att öka tryggheten och förbättra ungdomars välbefinnande. Socialtjänsten 
ingår i arbetet. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått 
i uppdrag att tillsammans med 
socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden skapa förutsättningar 
för att förbättra ungdomars välbefinnande 
(KF ÖS 4) 

 

Kultur och fritid håller i detta uppdrag och meddelade förra året att 
arbetet har pausats. En förvaltningsövergripande styrgrupp med 
representanter från socialtjänsten, barn och utbildning samt kultur och 
fritid har skapats av kommundirektören med uppdrag att ta fram 
underlag för insatser i tre valda områden; Dalaberg, Tureborg samt 
Ljungskile. Enhetschef för förebyggande enheten representerar 
socialtjänsten i denna grupp. 

 

 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) 

Enhetschef för socialtjänstens förebyggande enhet är representant i 
BRÅ och förvaltningschef deltar i samverkansgruppen gällande trygghet 
och säkerhet som leds av kommunens säkerhetschef. 

3.3 Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   gemensamt 
förebyggande arbete 

Förvaltningen har flera uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. Löpande arbete har skett 
för att kunna ge rätt insatser i rätt tid som leder till resultat och effekter. Exempel på aktiviteter är 
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framtagande av nya samverkansrutiner mellan myndighet (vuxen och funktionshinder) och utförare 
samt ny boendesamordning med strategiskt och samordnande arbete kring hemflyttningsprocessen 
inom LSS. Inom utförarverksamheten för barn och unga görs systematisk uppföljning. 

För att motverka ensamhet och skapa trygghet har arbete skett exempelvis kring 
informationsinsatser om öppna verksamheter/mötesplatser och satsning för seniorer i konsten att 
vara social och digital. För att möta brukarnas förväntningar med begränsade resurser har stort 
fokus riktats mot att hitta nya arbetssätt, få fler att arbeta heltid och använda teknik i större 
omfattning. 

Nämndstrategier Kommentar 

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

Förvaltningen har arbetat med flera uppdrag inom ramen för strategin. 
Inom individ- och familjeomsorg fortsätter arbetet med boendekedjan 
inom LSS och processen med att starta upp insatsen boendestöd LSS. 
Inom missbruk finns en framarbetad samverkansform mellan utförar- 
och myndighetssidan. Inom barn och unga finns ett väl upparbetat 
arbetssätt kring insatser på hemmaplan och arbete sker utifrån 
enhetsspecifika genomförandeplaner för att nå uppsatta mål. Inom barn 
och ungas utförarverksamheter och familjehemsenheten har processen 
med systematisk uppföljning påbörjats. 

Inom social omsorg har arbetet med uppdrag om hemmaplanslösningar 
och strukturomvandlingar fortsatt för att skapa ett mer differentierat 
utbud av boenden för brukare och kunna verkställa den enskildes 
behov på rätt nivå inom LSS och SoL. Social omsorg har också fortsatt 
arbetet med framtagandet av stödstrukturer kring kvalitetsarbete med 
syftet att styra och leda verksamheten så att rätt saker görs vid rätt 
tillfälle och på rätt sätt. 

Inom hälso- och sjukvård har införande av nytt journalsystem Lifecare 
HSL och nya arbetsmetoder kopplade därtill pågått. 

Administrativa avdelningen stödjer verksamheten med nya tekniska 
lösningar och administrativa rutiner för att underlätta arbetet i 
verksamheten. Avdelningen har fortsatt utveckla uppföljningsarbetet 
kring avvikelser och kvalitet för verksamheterna. 
 
Beslut om ny organisation är fattat och kommer träda i kraft i juni. 
Förändringen kommer bland annat innebära att arbetet kring ekonomi- 
och kvalitetsfrågor till en större del än tidigare kommer att hållas 
samman genom administrativa avdelningens samordning. 

Motverka ensamhet och skapa trygghet. Förvaltningen arbetar med strategin genom att informera brukare och 
anhöriga om de öppna verksamheter som finns i kommunen såsom 
olika mötesplatser, Frivilligcentralen, Anhörigcentralen, Saronhuset 
samt frivilligorganisationer. 

Av medel från Hälsopolitiska rådet har samtal genomförts med seniorer 
förra året enligt konceptet Livsberättargrupp. Det har till syfte att minska 
ensamhet och isolering och bidra till gemenskap och meningsfullhet. 
För att kunna hålla fler livsberättargrupper har 20 nya ombud i metoden 
utbildats under våren. Utbildningen var väldigt uppskattat hos 
deltagarna. 

Planeringsarbete har genomförts utifrån uppdraget om att starta 
palliativa platser. Bland annat har kompetensutveckling kring palliativ 
vård, där både legitimerad personal och undersköterskor deltagit 
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Nämndstrategier Kommentar 

gemensamt, genomförts under april. 
 
Breddinförande av digital tillsyn pågår. 

Möta brukarnas förväntningar med 
begränsade resurser 

Förvaltningen har inom ramen för strategin kontinuerligt arbetat med 
omvärldsbevakningen för att utveckla och förbättra verksamheten. 
Detta har bland annat gjorts genom utbyte med Trollhättan avseende 
familjehemsvård och bemanning och schema inom HVB. 

Inom ramen för modellkommunsprojektet pågår undersökning om den 
digitaliserade tjänsten Hemmonitorering ska införas inom socialtjänsten. 
Under året kommer utvecklingen och möjligheterna till ökad 
välfärdsteknik och digitalisering fortsatt att följas. 

Arbete sker löpande för att utveckla mer kostnadseffektiva arbetssätt 
som kan tillgodose brukarens behov i lika hög grad och samtidigt 
uppmuntra till självständighet och påverkan av den egna livssituationen. 

Ett ökat antal medicingivare är ett sätt att öka brukarnas självständighet 
och delaktighet. Det minskar även hälso- och sjukvårdsuppdrag för 
läkemedel. Studiebesöket i Mölndal kring monitorering visar på 
ytterligare en metod att ge brukare mer egenkontroll och 
självständighet. Fortsatt dialog kring hur en pilot skulle kunna 
genomföras i Uddevalla pågår. 
 
Inom administrativa avdelningen fokuseras på att vara ett stöd för de 
olika verksamheterna kring frågor om kvalitet, uppföljning och ekonomi, 
för att ge underlag för att på bästa sätt möta förväntningar med 
begränsade resurser. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

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

Förvaltningens sektion för barn och unga har ett väl upparbetat sätt 
kring insatser på hemmaplan där alla tar ansvar för att göra den bästa 
insatsen för barnen och deras familjer. Det pågår ett ständigt 
sektionsövergripande förbättringsarbete för att förbättra 
hemmaplanslösningar. Det finns många goda exempel där vi med 
gemensamma krafter kunnat ge bra insatser på hemmaplan. Genom en 
god samverkan inom sektionen har placeringar kunnat förkortas. 

Vid alla placeringar som gjorts på SIS eller HVB är alla 
hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen fortsätter 
vi att jobba för att ungdomen ska kunna komma tillbaka hem i sin miljö 
eller till annan vårdform, då med stöd av allas expertis. I 
familjehemsplaceringar så arbetar vi på samma sätt, att alla 
hemmaplanslösningar ska var uttömda. Vi letar också aktivt familjehem 
i nätverket och det utökade nätverket. 
 
Såväl Barnahusets insatsmodell, BIM, som tidigt samordnade insatser, 
TSI, är nu i full gång. Planen för BIM är att i slutet av april utöka de tre 
team som idag finns med ytterligare ett. 
 
En stor ökning av placeringar av våldsutsatta har skett under senare 
delen av 2021, både interna och externa.  Den finns en plan för 
placeringsgenomgångar för att säkerställa det gemensamma 
arbetssättet med insatser på hemmaplan även inom denna målgrupp. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Samverkan med socialpsykiatri, LSS och missbruksenheten kring 
gemensamma brukare är under utveckling och där har vi fortsatt ett 
förbättringsarbete att göra. 
 
Närsjukvårdsgrupp barn och unga löper på och rätt verksamheter är 
representerade i gruppen. 
 
För att bidra till en god samverkan internt och för att säkerställa en 
gemensam måluppfyllelse har ny enhetschef inom socialpsykiatri och 
LSS träffat alla viktiga aktörer. Samverkan mellan barn och unga pågår 
utifrån ny reviderad rutin på handläggarnivå. Samverkan mellan 
boendestöd och handläggare inom socialpsykiatrin har tydliggjorts 
gällande hur informationsöverföringen ska ske. Ett överenskommet 
arbetssätt har tagits fram och fysiskt träffas i syfte att lära känna 
varandras verksamheter har bestämts över året. Chefen för 
boendestödet var även med och träffade handläggarna för LSS i 
samband med att de fick utbildning i handläggningen gällande stöd i 
boendet. 
 
Inom missbruk finns en framarbetad samverkansform mellan 
utförarsidan och myndighetsidan där enheterna ses varannan vecka. 
Vidare sker gemensamma chefsavstämningar kontinuerligt. En 
gemensam kompetenssatsning är gjord i form av LVM-utbildning under 
maj 2022 där även utförarsidan har möjlighet att delta. Detta för att 
skapa än mer samsyn mellan utförarsidan och myndighetsidan. 
Utförarsidan kommer även under hösten 2022 att bli inbjudna till 
enhetens metodträffar. 
 
Arbete med i första hand tillse möjlighet till hemmaplanlösningar och 
rätt brukare på rätt plats utifrån omvårdnadsnivå har pågått under hela 
2021 enligt uppdrag i samverkan mellan myndighetsavdelning och 
utförare med kontinuerliga avstämningar inför socialchefen. Arbete med 
strukturomvandling av boendeinsatser har påbörjats under 2021 med 
utkik av alternativa boenden för brukare med stora behov och 
utåtagerande beteende. Satsning 2022 på kompetensutveckling 
lågaffektivt bemötande/våld och hot via Durewall till samtlig personal 
samt erbjudande i stor skala vad gäller funktionsnedsättning och 
samtidigt missbruk. 
 
Inventering/kartläggning av brukare i samtliga boenden har även det 
pågått fortsatt. Syftet med denna är att få en bild över möjliga brukare 
som kan få sina behov tillgodosedda med en lägre nivå av insatser. 
Plan för motivationsarbete har påbörjats under 2022. 
Ett arbete med översyn av bogruppens uppdrag och sammansättning 
har påbörjats. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas. 

 

 Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att möjliggöra 
hemmaplanslösningar (KF ÖS 5) 

Förvaltningens sektion för barn och unga har ett väl upparbetat sätt 
kring insatser på hemmaplan där alla tar ansvar för att göra den bästa 
insatsen för barnen och deras familjer. Det pågår ett ständigt 
sektionsövergripande förbättringsarbete för att förbättra 
hemmaplanslösningar. Det finns många goda exempel där vi med 
gemensamma krafter kunnat ge bra insatser på hemmaplan. Genom en 
god samverkan inom sektionen har placeringar kunnat förkortas. 

Vid alla placeringar som gjorts på SIS eller HVB är alla 
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Politiska uppdrag Kommentar 

hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen fortsätter 
vi att jobba för att ungdomen ska kunna komma tillbaka hem i sin miljö 
eller till annan vårdform, då med stöd av allas expertis. I 
familjehemsplaceringar så arbetar vi på samma sätt, att alla 
hemmaplanslösningar ska var uttömda. Vi letar också aktivt familjehem 
i nätverket och det utökade nätverket. 
 
Såväl Barnahusets insatsmodell, BIM, som tidigt samordnade insatser, 
TSI, är nu i full gång. Planen för BIM är att i slutet av april utöka de tre 
team som idag finns med ytterligare ett. 
 
En stor ökning av placeringar av våldsutsatta har skett under senare 
delen av 2021, både interna och externa. Den finns en plan för 
placeringsgenomgångar för att säkerställa det gemensamma 
arbetssättet med insatser på hemmaplan även inom denna målgrupp. 
 
Samverkan med socialpsykiatri, LSS och missbruksenheten kring 
gemensamma brukare är under utveckling och där har vi fortsatt ett 
förbättringsarbete att göra. 
 
Närsjukvårdsgrupp barn och unga löper på och rätt verksamheter är 
representerade i gruppen. 
 
För att bidra till en god samverkan internt och för att säkerställa en 
gemensam måluppfyllelse har ny enhetschef inom socialpsykiatri och 
LSS träffat alla viktiga aktörer. Samverkan mellan barn och unga pågår 
utifrån ny reviderad rutin på handläggarnivå. Samverkan mellan 
boendestöd och handläggare inom socialpsykiatrin har tydliggjorts 
gällande hur informationsöverföringen ska ske. Ett överenskommet 
arbetssätt har tagits fram och fysiskt träffas i syfte att lära känna 
varandras verksamheter har bestämts över året. Chefen för 
boendestödet var även med och träffade handläggarna för LSS i 
samband med att de fick utbildning i handläggningen gällande stöd i 
boendet. 
 
Inom missbruk finns en framarbetad samverkansform mellan 
utförarsidan och myndighetsidan där enheterna ses varannan vecka. 
Vidare sker gemensamma chefsavstämningar kontinuerligt. En 
gemensam kompetenssatsning är gjord i form av LVM-utbildning under 
maj 2022 där även utförarsidan har möjlighet att delta. Detta för att 
skapa än mer samsyn mellan utförarsidan och myndighetsidan. 
Utförarsidan kommer även under hösten 2022 att bli inbjudna till 
enhetens metodträffar. 
 
Arbete med i första hand tillse möjlighet till hemmaplanlösningar och 
rätt brukare på rätt plats utifrån omvårdnadsnivå har pågått under hela 
2021 enligt uppdrag i samverkan mellan myndighetsavdelning och 
utförare med kontinuerliga avstämningar inför socialchefen. Arbete med 
strukturomvandling av boendeinsatser har påbörjats under 2021 med 
utkik av alternativa boenden för brukare med stora behov och 
utåtagerande beteende. Satsning 2022 på kompetensutveckling 
lågaffektivt bemötande/våld och hot via Durewall till samtlig personal 
samt erbjudande i stor skala vad gäller funktionsnedsättning och 
samtidigt missbruk. 
 
Inventering/kartläggning av brukare i samtliga boenden har även det 
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Politiska uppdrag Kommentar 

pågått fortsatt. Syftet med denna är att få en bild över möjliga brukare 
som kan få sina behov tillgodosedda med en lägre nivå av insatser. 
Plan för motivationsarbete har påbörjats under 2022. 
Ett arbete med översyn av bogruppens uppdrag och sammansättning 
har påbörjats. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas. 

 

 Förvaltningen ska fortsätta arbetet med 
strukturomvandling av socialtjänstens 
boendeinsatser 

Arbetet med boendekedjan LSS fortsätter. Det finns en 
boendesamordnare på som arbetar aktivt med externa platser 
tillsammans med verkställigheten. Denne arbetar aktivt med planering 
kring dem det har köpts plats för i syfte att se hur behov kan tillgodoses 
på hemmaplan och återkopplar återkommande till sektionschef för 
myndighet och verkställighet. I dagsläget erbjuds personer platser på 
hemmaplan och det finns en tydlig planering för dem som ännu bor 
externt, både för LSS och socialpsykiatrin. 
 
Boendesamordnare har gjort sammanställning kring de som bedöms 
kunna flytta vidare inom våra egna LSS-boenden. Sammanställningen 
har delgetts handläggare som under våren kommer ta en kontakt med 
enskilde för att följa upp nuvarande beslut om boende och se vad den 
enskilde vill. Denna uppföljning kommer medföra ett nytt uppdrag till 
verkställigheten för att tydliggöra vad den enskilde behöver för att 
kunna flytta vidare vid önskemål. Verkställigheten ansvarar för att 
tillsammans med enskilde upprätta genomförandeplan utifrån nytt 
uppdrag, för att beskriva hur stödet ska se ut. Boendesamordnaren 
fortsätter samverkan med samtliga enhetschefer med att ta fram en 
gemensam plan för motivationsarbete som ska genomföras på alla 
boenden som efter sammanställningen visar sig ha brukare som kan få 
sina behov tillgodosedda med en lägre insatsnivå. Ett behov som 
identifierats är tillgång till ”träningslägenhet” till personer som bor i LSS-
boende och som kan motiveras till ordinärt boende med stöd för att få 
igång kedjan. 
 
Samverkansmöten har hållits med Boendesamordnare för RKL-
lägenheter och även Uddevalla hem. Handläggarna har god kännedom 
om de olika möjligheterna till att kunna flytt ut i ordinärt boende som 
finns i Uddevalla. Boendestöd kommer nu att kunna erbjudas efter att 
handläggare inom LSS har utbildats i handläggsprocessen. Det finns 
även underlag framtaget av enhetens boendesamordnare gällande dem 
som kan vara aktuella för interna flyttar. Detta ligger på verkställigheten 
att arbeta vidare med. 

Efter 1/9 flyttas budget för köpta platser och läggs på LSS 
verkställigheten. Kvarstår tveksamheter vart boendesamordaren ska 
organiseras för att nå bästa resultat. Det finns en god samverkan med 
socialpsykiatrins verkställighet och det finns en framtagen planering hur 
vi ska kunna tillgodose behov på hemmaplan. Av 7 personer bedöms 5 
kunna erbjudas boende på hemmaplan under året. 
 
Arbete med strukturomvandling av boendeinsatser pågår enligt plan. 
Det som till kommit är att det skapats ett nytt serviceboende LSS 10 
platser på Melodivägen plus att en enhet på Västanvindens vård- och 
omsorgsboende, som varit utlånad till stöd och service under några år, 
återgår till att bli demensboende. 

 Förvaltningen har under fjolåret kartlagt effekten av trygghetsboende. 
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 Förvaltningen ska kartlägga effekten av 
trygghetsboenden 

Kartläggningen visade tydligt att behovet av vård- och omsorgsboende 
minskar om det finns fler trygghetsboenden. Med detta underlag som 
grund behöver socialnämnden verka för att fler trygghetsboenden 
byggs i kommunen. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas. 

 

 Förvaltningen ska anpassa daglig 
verksamhet och personlig assistans utifrån 
tilldelad budgetram 

Inom daglig verksamhet har ett verktyg skapats av enhetschef, ekonom 
och sektionschef. Verktygets syfte är att visualisera i grafer brukarnas 
tider på varje daglig verksamhet samt belysa antal personal över 
dagen. Detta är av vikt för att kunna se vart i verksamheten det finns 
utrymme för att ta in fler deltagare och vart det är fullt. Enhetschefer 
och pedagoger kan enkelt se vart det finns utrymme för en deltagare 
som vill arbeta deltid. Det är oftast på eftermiddagar som det finns 
möjlighet för deltagare att få en halvtid tillgodosedd. En annan funktion 
som verktyget vill belysa är olika verksamheters kostnadseffektivitet. 

Inom personlig assistans har insatser genomförts för att anpassa 
verksamheten till tilldelad budgetram. Minskning av 100% enhetschef 
verkställdes i mars. Sommarvikariat av enhetschef tillsätts inte. 
Personalpool bedöms inte vara möjlig i nuläget utifrån ärendenas 
karaktär. Ytterligare insatser bedöms inte vara möjliga att genomföra i 
nuläget. Vidare kommer organisationen inom personlig assistans att 
ses över i syfte att arbeta på ett annat sätt utifrån både heltidsresan och 
högre effektivitet för enhetschef. 
 

 

 Förvaltningen ska genomföra 
jämförelser med kommuner som har klart 
lägre kostnader 

Detta uppdrag har inte arbetats med under perioden. 

 

 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) 

Förvaltningschef ingår i samverkansgruppen "Förvaltningsövergripande 
samverkans för trygghet & samhällsskydd" där man diskuterat hur den 
drogförebyggande samordningen kan organiseras. Detta har lett fram 
till att man beslutat sig för att anställa en förebyggande samordnare och 
rekrytering till denna tjänst pågår. 

 

 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) 

Enhetschef för förebyggandeenheten är utsedd som socialtjänstens 
representant och arbetet kommer att vara en del i satsningen av extra 
medel till förebyggande arbete riktat till tre områden i Uddevalla. Arbetet 
med vilka insatser som behövs startades upp av Kommundirektören 
och enhetschef för förebyggandeenheten representerar socialtjänsten i 
styrgruppen för arbetet. 

 

Mått Kommentar 

 Externa placeringar Antalet externa placeringar under perioden har varit mellan 43 och 45. I 
mars och april var antalet externa placeringar 45. Inom psykiatrin och 
LSS har antalet minskat med några enstaka medan antalet ökat något 
inom barn och unga och missbruk. I jämförelse med april 2021 som var 
54 dygn är siffran lägre i år. Antalet dygn har dock minskat och är 1181 
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i april jämfört med 1420 i april 2021. 

 Andel genomförandeplaner Ett arbete pågår med att visualisera andelen aktuella 
genomförandeplaner i beslutstödet. Arbetet har försenats och beräknas 
vara klart under året. Därefter kommer måttet att kunna redovisas. 

 Brukarbedömning i särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

Undersökning har genomförts under våren 2022 men inget resultat är 
sammanställt än. Verksamheten har arbetat aktivt för att försöka öka 
svarsfrekvensen, vilket gett ett ökat resultat. Svarsfrekvensen för 
Uddevalla är 46,32 procent jämfört med Sveriges svarsfrekvens på 42,6 
procent. 
 
Sektionen för vård- och omsorgsboende har fortsatt arbeta med de 
förbättringsområden som identifierats i 2020 års brukarundersökningen. 
Dessa var synpunkter och klagomål, ensamheten och aktiviteter och 
genomförandeplaner. 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås.  

 Brukarbedömning i hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

Undersökning har genomförts under våren 2022 men inget resultat är 
sammanställt än. Tyvärr har svarsfrekvensen minskat något trots 
ansträngningar från verksamheten att informera om att undersökningen 
är viktig för kvalitetsarbetet. Svarsfrekvensen i Uddevalla är 56,1 
procent jämfört med 57,1 procent i Sverige. 
 
Arbetet med åtgärder utifrån de identifierade förbättringsområdena i 
2020 års undersökning har fortsatt, till exempel vad gäller upplevelsen 
av ensamhet. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås.  

3.4 Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 
genom en utökad digitalisering 

Socialnämnden har flera aktiviteter igång för att säkra framtida kompetensförsörjning. Exempel på 
dessa är heltidsresan, äldreomsorgslyftet, deltagande i vård- och omsorgscollege. 
Kompetensutvecklingsplaner är framtagna och följs. Stor vikt läggs på rekryteringsprocesser och 
introduktion samt en god arbetsmiljö. 
 
Genom modellkommunsarbetet har digitaliseringsfrågorna fått en hög prioritering. Processer 
automatiseras löpande och upparbetat samarbete finns mellan berörda. Flertalet aktiviteter inom 
äldreomsorgen och individ- och familjeomsorg har pågått under perioden. Pandemin har 
frambringat flera innovativa och alternativa lösningar som verksamheterna kommer fortsätta att 
använda sig permanent av. 

Nämndstrategier Kommentar 

Säkra kompetensförsörjningen Inom barn och unga är grunden det systematiska arbetsmiljöarbetet 
med bland annat arbetsplatsträffar och introduktionsplaner. Uppföljning 
görs av medarbetarenkäterna på de olika nivåerna och hanteras 
därefter. Det finns fastställda kompetensutvecklingsplaner och det 
arbetas aktivt med att identifiera risk för sjukskrivning. Bland annat har 
ärendetyngdsmätningar införts för att underlätta fördelningen av 
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Nämndstrategier Kommentar 

arbetet. Inom vissa grupper finns behov av att arbete med 
grupprocessen, kring organisationskultur och utveckling av arbetet. 
Detta arbete pågår och har lett till flertalet förbättringar. 

Inom vuxen och funktionhinder har processhandledning för 
biståndshandläggare fortsatt under våren 2022. Sedan 1 april har 
Biståndsenhet SoL förstärkt arbetsledning och ökad möjlighet till 
metodstöd, genom förstärkning med en 1:e biståndshandläggare. 
Fastställda kompetensutvecklingsplaner följs. Utifrån medarbetsamtal 
har det efterfrågats fördjupning gällande personlig assistans för att 
säkerställa en samsyn och likvärdig handläggning. En plan för detta har 
tagits fram. Introduktionsansvarig finns på Biståndsenhet LSS. 
Spelregler och ett förtydligande gällande syftet med metodträffar har 
arbetats fram, vilket också medför en kompetensförsörjning inom denna 
enhet. Inom Biståndsenhet Missbruk har verksamheten tillsammans 
arbetat för att utveckla delaktighet och inflytande på enheten genom 
öppen kommunikation, att säkerställa istället för att ifrågasätta och att 
klargöra uppdraget och vad som förväntas. 
 
Inom social omsorg pågår heltidsresan, äldreomsorgsyftet, deltagande i 
Vård- och omsorgscollege, samarbetet med skolan och framtagande av 
rutin gällande intermittenta anställningar. Aktiviteterna sker i syfte att 
säkra framtida kompetensförsörjning. Arbete har också pågått för att 
minska andel timanställda genom att vidta åtgärder så att konverterade 
får tillsvidareanställningar i verksamheterna, vilket ska leda till att 
behovet av korttidsvikarier minskar. De flesta verksamheterna har även 
bemannat upp sina scheman utöver grundbemanningen för att ha lite 
extra personalresurser. 

För att säkra kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvård 
fortsätter påbörjade insatser såsom dialog med 
kommunikationsavdelningen och HR för att vid rekrytering visa vad vi 
kan erbjuda i Uddevalla. Enhetschefer inom hälso- och sjukvård ingår i 
arbetsgrupper i Fyrbodal där man tar fram kompetensplan för 
legitimerad personal som sedan kommer anpassas till Uddevalla. 
Kompetensutveckling för legitimerad personal är prioriterat för att möta 
framtida patienters behov. Under våren är det två sjuksköterskor som 
läser till specialistutbildning på 50% och arbetar 50%. Utifrån 
omställningen till nära vård planeras workshops för att förbättra intern 
samverkan och kompetensutveckling för undersköterskor. 

Inom administrativa avdelningen pågår arbetet kontinuerligt vid 
rekryteringar och verksamhetsförändringar inom administrations- och 
utvecklingsfrågor att rekrytera utbildad och erfaren kompetent personal 
inom respektive yrkeskategori för att därigenom utveckla och bibehålla 
en hög och god kompetens inom avdelningens olika ansvarsområden. 
Utredare från avdelningen ingår i den kommunövergripande 
arbetsgruppen, som leds av personalavdelningen, som arbetar med 
kompetensförsörjningsfrågor för hela kommunen och för socialtjänsten. 

Tänka nytt genom innovation och 
alternativa lösningar. 

Digitalisering och automatisering är ett högt prioriterat område inom 
förvaltningen. Genom modellkommunsarbetet har Uddevalla under april 
varit värd för ett digitalt studiebesök i Sveriges kommuner och regioners 
regi. Exempel på vad som visades upp då var den första och 
egenbyggda appen för chef i beredskap samt hur medicingivarna 
bidragit för brukare och verksamhet. Inom ramen för 
modellkommunsarbetet pågår även undersökning om den digitaliserade 
tjänsten hemmonitorering ska införas inom socialtjänsten. 
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Hemmonitorering är ett digitaliseringsprojekt som kan användas både 
inom HSL och SoL. Inom HSL kan det främja egenvården, genom att 
komplettera med digitala hembesök hos patienten. 
Rehabträningsprogram kan finnas på en platta eller i en app hemma 
hos patienten. Det kan också leda till ett ändrat och mer 
personaleffektivt arbetssätt. 
 
En rad olika nya lösningar finns inom digitalisering och automatisering 
inom socialtjänstens verksamhetsområde. Inom individ- och 
familjeomsorgen har dialog med löneavdelningen påbörjats för att få en 
effektivisering av utbetalningarna till familjehem, kontaktpersoner och 
kontaktfamiljer genom det nya lönesystemet. Inom familjerätten har 
införande av e-tjänst kring tidsbokning aktualiserats. En delvis 
digitaliserad samverkan mellan skolan och socialtjänst kring placerade 
barn och unga för att får en sammanhållen skolgång har införts. 
 
Nya medborgartjänster är införda kring ansökan om vissa insatser för 
barn och unga samt orosanmälan. Medborgartjänster har också införts 
kring ansökan om vård- och omsorgsboende, bostad med särskild 
service för vuxna enligt LSS, vid förändring i pågående beslut om 
boendestöd samt omval av utförare inom hemtjänst. 

Breddinförande av medicingivare och digital nattillsyn pågår. Inom 
social omsorg har arbetet fortsatt med utveckling av kompetenshöjande 
insatser via den digitala plattformen, Infocaption. Utbildningarna ger 
enhetscheferna ett fint stöd när de ska planera utbildning till sin 
personal. 
 
Pandemin har frambringat flera innovativa och alternativa lösningar i 
verksamheterna som vi fortsätter att använda oss mera permanent av. 
Ett exempel är Ryttarens café & aktivitetscenter som på grund av 
pandemin hållit stängt under perioden men dess digitala närvaro har 
växt med exempelvis livesända gympapass, fikaträffar, musikquiz och 
föredrag. Ett annat exempel är på några vård- och omsorgsboenden 
där det ordnats så att anhöriga kan boka videomöte med den som bor 
på boendet. Där får de äldre hjälp av personalen med att träffa och 
prata med sina anhöriga digitalt via surfplattor. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

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

Arbetet har fortsatt med att öka andel behörig personal i avdelningen 
för social omsorg. Rutinen för intermittenta anställningar som 
avdelningen tagit fram avvänds. Den nya rutinen ska förbättra 
möjligheterna att systematiskt följa LAS-tider så att företrädesrätt 
endast uppstår för timvikarier med adekvat utbildning för yrket. Beslutet 
verkställdes 1 november 2021. 
 
För att utbilda outbildad och redan tillsvidareanställd personal har 
validering eller Äldreomsorgslyftet erbjudits. Verksamheterna har 
arbetat aktivt med att motivera medarbetare till att utbilda sig. Den 
sammantagna förväntade effekten av de arbeten som görs inom ramen 
för nämndens kompetensförsörjningsstrategi är att andelen utbildad 
personal inom avdelningen ska öka till minst 90 % inom två år. 

 Arbetet med heltidsresan fortsätter. Vård- och omsorgsboendena och 
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 Förvaltningen ska fullfölja arbetet med 
den så kallade heltidsresan. Vid 
nyanställning ska heltid vara norm. 

hemtjänsten förväntas vara klara innan sommaren. Därefter kommer 
uppstartsarbetet börja inom stöd och service med målet att alla 
verksamheter ska vara i full gång 2023. Nytt inom heltid som norm är 
att det gäller hela Uddevalla kommun inte som tidigare enbart 
socialtjänsten. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 
göra en omstart med heltidsresan (KF ÖS 
6) 

Arbetet med heltidsresan fortsätter. Vård- och omsorgsboendena och 
hemtjänsten förväntas vara klara innan sommaren. Därefter kommer 
uppstartsarbetet börja inom stöd och service med målet att alla 
verksamheter ska vara i full gång 2023. Nytt inom heltid som norm är 
att det gäller hela Uddevalla kommun inte som tidigare enbart 
socialtjänsten. 

 

 Socialnämnden har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att delta i 
äldreomsorgslyftet (KF ÖS 5) 

Äldreomsorgslyftet har varit en viktig del i att säkra 
kompetensförsörjningen och syftar till att utbilda outbildad personal till 
undersköterskor. 
Under 2021 gavs 2 utbildningsomgångar. I mitten av januari startade 
ytterligare en utbildningsomgång utifrån statsbidraget med 25 
medarbetare. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas. 

 

 Förvaltningen ska undersöka 
möjligheterna att införa 80-90-100 
modellen 

Förvaltningen avvaktar information/instruktion från personalavdelningen 
och kommundirektörens ledningsgrupp kring hur detta kan organiseras i 
kommunen.  

 

 Förvaltningen ska utreda och analysera 
rimligt antal anställda per chef 

Förvaltningschefen har beslutat om ny organisation för socialtjänsten. 
En av målsättningarna för organisationen är att den ska ge en 
resurseffektiv styrning och ledning genom bättre förutsättningar för 
ledarskap, kortare beslutsvägar samt bättre samverkan mellan 
avdelningar. 
Målsättningen är att avdelningschefer inte ska ha fler än cirka 12 
underställda enhetschef och enhetschefer inte ska ha fler än cirka 30 
medarbetare. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas. 

 

 Förvaltningen ska skapa bättre 
förutsättningar för att möta en variation av 
brukarbehov genom olika typer av 
driftsformer och i första hand utveckla 
verksamheten i egen regi, exempelvis 
genom intraprenad eller samverkan med 
idéburen sektor 

Under perioden har avtal tecknats inom hemtjänst och boendestöd med 
utförare inom valfrihetssystemet. Från 1 mars gäller nya avtal. Under 
mars och april är avtalsuppföljning genomförd av samtliga utförare i 
valfrihetssystemet (LOV) inom boendestöd och hemtjänst. 
Avtalsuppföljningen gällande boendestöd omfattar samtliga krav. 
Avtalsuppföljningen gällande hemtjänst har fokus på kraven kring 
anhöriganställningar och kompetenskrav. Resultatet av 
avtalsuppföljningen planeras återföras till utförarna och socialnämnden i 
maj. 
 
En ny överenskommelse är tecknad från 1 februari om intraprenad 
gällande gruppbostäderna Agnebergsgatan, Aprilvägen, 
Decembervägen samt servicebostad Stora Nygatan. 
Överenskommelsen har sitt ursprung i socialnämndens nya 
bestämmelser kring intraprenad som driftsform. 
 
Förvaltningen har deltagit i det utvecklingsarbete som sker kring ÖK idé 
rörande inkomna initiativ från föreningar (idéburen sektor), 
överenskommelsers innehåll, organisering och kommunintern 
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handläggningsordning. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 
utveckla digitala och automatiserade 
processer (KF ÖS 6) 

Under perioden januari-april har följande skett genom IT-utveckling och 
digitalisering: 

 Den egen framtagna förrådsappen finns nu att se och 
beräknas vara klar i början på juni. 

 Evondos gick under januari månad över till drift i ordinarie 
verksamhet 

 Ersättningsberäkningen och HSL-insatserna håller på att 
konfigureras för att anpassas till Lifecare HSL 

 CIB-appen togs i drift under början på februari månad. 

 Arbetat med att utveckla månadsmått 

 5 av 6 digitala nyckelskåp är i drift sedan årsskiftet. 

 Lifecare HSL är infört i hela socialtjänsten 

Utifrån befintligt verksamhetssystem kan medborgartjänster skapas. 
Först ut är medborgartjänst IFO och medborgartjänst VoO (vård och 
omsorg). Medborgartjänsten IFO innehåller möjlighet att ansökan om 
vissa insatser för barn och unga samt att göra orosanmälan om barn 
och unga. Medborgartjänst VoO innehåller möjlighet att ansöka om: 

 Bostad med särskild service för vuxna, enligt LSS 

 Vård och omsorgsboende, enligt SoL 

 Trygghetslarm för dig som har pågående insats inom 
socialpsykiatrin 

 Ansökan vid förändring i pågående beslut om boendestöd 

Enheten för IT-utveckling och IT-stöd har flyttat till nya lokaler på 
Junogatan 9. Arbete har genomförts för att få en fungerade struktur 
kring IT-rådets process.  

 

 Förvaltningen ska breddinföra 
medicingivare 

Arbetet med att breddinföra medicingivare pågår och i dagsläget finns 
30 medicingivare i våra verksamheter. Målet är 50 stycken innan 
midsommar. Samtlig personal har genomgått utbildning i hur 
medicingivare fungerar och fylls på. Utbildning för nya medarbetare 
sker löpande. Uddevallas arbete om införandet av medicingivare har 
spridits till andra kommuner genom bland annat utbildningsdag i 
samarbete med Sveriges kommuner och regioner, digitala studiebesök 
av andra kommuner och genom föreläsning på Kvalitetsmässan. 

 

 Förvaltningen ska breddinföra digital 
tillsyn 

En gemensam processrutin för nattlig fjärrtillsyn är klar. Revidering av 
rutinen sker vid behov. Samarbetet mellan berörda enheter och IT är 
aktivt. Det finns ungefär 30 kameror uppsatta. Arbete pågår för att nå 
de förväntade ekonomiska effekterna under året. 

 

 Förvaltningen ska dubblera antalet 
automatiserade processer 

I och med införande av nytt lönesystem kommer effektivisering av 
utbetalningarna till familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer att 
ske. Införandet av lönesystemet är framskjutet till hösten 2022 men 
dialog med löneavdelningen har redan skett. 
 
På familjerätten är frågan om införande av e-tjänst för att boka tid för 
samarbetssamtal/informationssamtal högaktuell. 
 
Samtliga verksamheter använder fortsatt teamsmöten för att öka 
tillgänglighet samt effektivisering. Främst är det professionella möten, 
föreläsningar och annat som hålls digitalt. 
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Utredningsenheterna har arbetat med implementeringen av Robot 
Robin i skarpt läge, vilken underlättar vissa processer för handläggare. 
Implementeringen har påverkats av teknik- och licensfrågor men är ett 
verktyg som verksamheten jobbar i. 
 
E-tjänst för ansökningar och orosanmälningar avseende barn och unga 
har införts. Denna underlättar både för personal och för medborgare. 
Vidare har en medborgartjänst som ger möjlighet att ansöka om vård- 
och omsorgboende och bostad med särskild service enligt LSS via e-
ansökan samt möjlighet att göra omval av utförare av hemtjänst samt 
ansökan om fortsatt boendestöd för dem som har insatsen beviljad har 
införts.  
 
Arbetet med införande av medicingivare har fortsatt med målsättning att 
öka till 50 under tertial 2. Planering och utformning av förrådsapp för 
omläggningsmaterial pågår och planeras att testas under tertial 2. 
 
Information om välfärdsteknik i Uddevalla genomfördes i samverkan 
med Sveriges kommuner och regioner. Det var över 200 deltagare från 
många kommuner. Information om hur Uddevalla infört metoden med 
medicingivare har även spridits genom flera digitala studiebesök. 

Flera verksamheter har gemensamt varit på digitalt studiebesök i 
Mölndals kommun för att höra hur de infört monitorering i hemsjukvård 
och hemtjänst. 
 
Ett projekt är påbörjat med 1177 där testpilot planeras under tertial 2. 
Testpiloten innebär att medborgare ska kunna ta kontakt med 
kommunens hemsjukvård genom att logga in på 1177 och ställa sin 
fråga där. 

 

 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) 

Socialtjänsten har ständigt fokus på att samutnyttja lokaler inom sina 
verksamhetsområden. Under perioden januari-april har följande stora 
förändringar gjorts: 

 Flytt av öppna förskolan och familjeförskolan till en ny 
familjecentral på Södra Hamngatan 12 

 Flytt av sjuksköterskekontoren söder och kilbäcken till nya, 
gemensamma kontor på Junogatan 7 

 Flytt av Socialtjänstens IT-avdelning till Junogatan 9 

 Nytt serviceboende för LSS med 10 lägenheter har öppnat på 
Melodivägen 6 

En översyn av lokaler pågår inom äldreomsorgen för att skapa nya/flera 
boendeplatser inom befintliga lokaler. 

I samband med den årliga upprättade Lokalförsörjningsplanen sker 
kontinuerligt en diskussion om hur vi på lämpligaste sätt ska anpassa 
lokalerna till den verksamhet som bedrivs inom socialtjänstens olika 
avdelningar. Socialtjänstens samverkan med övriga förvaltningar och 
nämnder sker via Lokalförsörjningsgruppen där socialtjänstens 
lokalplanerare ingår. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas. 
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Mått Kommentar 

 Andel heltidsanställda Förvaltningens andel heltidsanställda var i mars 70,2 procent. Andelen 
har ökat jämfört med motsvarande period förra året (58,4 procent). 
Störst ökning har sektionen för hemtjänst som ökat andelen 
heltidsanställda från cirka 62 procent i november 2021 till 73 procent i 
mars 2022. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Sjukfrånvaro Måttet beskriver den totala sjukfrånvaron till och med mars (rullande 12 
månader) och var 11,98 procent. I jämförelse med motsvarande period 
förra året (12,34 procent) har sjukfrånvaron minskat. Sjukfrånvaron är 
högre för kvinnor (12,61 procent) än för män (7,89 procent). 
Sjukfrånvaron ligger ännu kvar på en hög nivå och effekten av 
pandemin är påtaglig. Någon analys har inte gjorts specifikt kring 
sjukfrånvaron på grund av omständigheterna. 
 
Inom avdelningen för social omsorg är sjukfrånvaron högst inom 
äldreomsorgens verksamheter. Senaste medarbetarundersökning visar 
på långvarig stress, bristande möjlighet till hjälp och stöd vid hög 
arbetsbelastning samt möjlighet till återhämtning. Avdelningen bedömer 
att arbetet med heltid som norm och hållbara arbetstider på sikt 
kommer att minska sjukskrivningar och förbättra arbetsmiljön. Även de 
arbeten som pågår med att öka andel utbildad personal kommer att ha 
positiv påverkan då rätt kompetens bidrar till att man i högre 
utsträckning kan dela lika på arbetsuppgifterna. 
 
Inom avdelningen för hälso- och sjukvård har den höga sjukfrånvaron i 
början av året börjat sjunka till mer normala nivåer. 
 
Administrativa avdelningen och avdelningen för individ- och 
familjeomsorg har till stor del möjlighet till distansarbete. Det har hjälpt 
till under pandemin, då medarbetare kunnat arbeta hemifrån till skillnad 
från medarbetare med vårdnära arbetsuppgifter som behövts sjukskriva 
sig. 
 
Prognosen är att sjukfrånvaron kommer att minska men inte nå 
målsättningen. 

3.5 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.6 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.7 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.8 och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 
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3.9 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.10 Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende 
och turism 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

 


