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1 Sammanfattning 

Periodens viktigaste händelse är att vaccinationerna har startat för socialtjänstens brukare och 
medarbetare. Effekterna är tydliga och vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom. 

Socialnämnden prognostiserar ett överskott med 15,0 mkr. Det är flera engångsersättningar även i 
år. Beräknat i prognosen är att över 67,0 mkr kommer att tilldelas nämnden, de flesta bidrag är 
riktade mot äldreomsorgen. Verksamheterna påverkas fortfarande av pandemin under första 
tertialet. Det innebär både högre och lägre kostnader. Statsbidrag tilldelas endast under en 
begränsad tid och socialnämnden har kvar sina utmaningar framöver. Det är därför viktigt att 
fortsätta med planerade åtgärder. 

Socialnämnden har under perioden haft störst fokus på två av de 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. Omstruktureringsarbete har skett på Skogslyckan, där flera enheter har 
omvandlats till demensboende. Uddevallahems trygghetsboende är klart och samlokalisering av 
hemtjänst och boende är klart. 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. Exempelvis har ett jämförelseprojekt 
startats som syftar till att se hur andra framgångsrika kommuner löser uppgiften kring verksamhet, 
kvalitet, ekonomi och personal. 

Socialnämnden har bland annat gjort en omstart av heltidsresan och en ny utbildningsomgång av 
Äldreomsorgslyftet har startat. Under pågående pandemi har utförandet av uppdragen anpassats och 
samtidigt har arbetsmiljön säkrats. Framtagande av kompetensplaner inom hälso- och sjukvård har 
påbörjats och introduktionsplaner inom individ- och familjeomsorgen används. 
 
Uddevalla kommun är utsedd till modellkommun med fokus på digitalisering inom äldreomsorgen. 
Digitalisering och automatisering är ett högt prioriterat område. Processer automatiseras löpande 
och upparbetat samarbete finns mellan berörda. Flertalet aktiviteter inom äldreomsorgen och 
individ- och familjeomsorg har pågått under perioden. Viss del av utvecklingsarbetet har dock 
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tvingats senareläggas på grund av pågående pandemi medan andra digitaliseringsdelar tack vare 
pandemin har utvecklats. 

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Socialnämnden 

  
Nettokostnad tom 
april 2021 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
april 2021 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Individ- och 
familjeomsorg 

-63,6 -59,0 -4,6 -8,8 

Insatser enligt 
LSS/SFB 

-113,6 -116,2 2,6 -7,0 

Omsorg om äldre 
och 
funktionsnedsatta 

-244,1 -263,4 19,3 33,0 

Gemensam 
verksamhet 

-42,2 -47,6 5,4 -2,2 

Kommunbidrag 470,1 470,1 0,0 0,0 

Resultat 6,6 -16,1 22,7 15,0 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2021 Prognos helår 

Investeringar -6,2 -26,8 -80,3 -20,3 

Intäkterna har ökat med 9,8 mkr, motsvarande 11 procent. Intäkterna för socialnämnden exkluderat 
försörjningsstöd har ökat med 10,7 mkr, 13 procent. Mer intäkter för statsbidrag med 11,6 mkr, 
minskade intäkter inom ensamkommande barn och unga samt från Försäkringskassan för personlig 
assistans enligt SFB. 

Bruttokostnaderna har ökat med 9,7 mkr, 2 procent. Exkluderat försörjningsstöd som är en mer 
korrekt jämförelse så har kostnaden ökat med 20,7 mkr, 4 procent. Flera verksamheter har fortsatt 
högre kostnader i första tertialet på grund av covid-19 och det har skett inköp för skyddsutrustning. 
Kostnaderna har ökat för särskilda boenden, hemtjänst, institutionsvård för vuxna med 
missbruksvård, familjehem för barn och unga, boende för vuxna enligt LSS samt inom personlig 
assistans. 

Investeringar 

Socialnämnden har fått 80,3 mkr beviljade i investeringsbudget under året. 
Samhällsbyggnadsnämnden förvaltar 76,0 mkr av dessa och socialnämnden 4,3 mkr. 

Investeringar redovisade av samhällsbyggnadsnämnden för socialnämnden prognostiserar att 
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16,0 mkr kommer förbrukas av de tilldelade 76,0 mkr. Nybyggnation av gruppbostaden 
Störtloppsgatan (Fasseröd) med beräknad uppstart under år 2022, prognostiserar att ha en kostnad 
med 16,0 mkr år 2021. Det finns under året också budget med 26,0 mkr till en ny gruppbostad och 
en servicebostad enligt LSS som inte kommer att tas i anspråk då behovet av bostäderna inte 
kvarstår. Det finns även budget avsatt för tillbyggnation av Rotviksbro vård- och omsorgsboende 
med 20 platser inklusive hemtjänstlokal. Ett fastighetsbolag kommer enligt planeringen att förvärva 
och därmed utföra tillbyggnaden. Förutsättningarna för investeringen har därmed förändrats och 
prognosen är 0,0 mkr i investeringskostnader. 

Socialtjänsten prognostiserar att förbruka den beviljade investeringsbudgeten med 4,3 mkr under 
året till investeringar för digitalisering, inventarier till befintliga verksamheter, lokalförändringar 
samt utrustning och inventarier för nybyggnationer. 

Individ- och familjeomsorg 

Intäkterna har inklusive försörjningsstöd minskat med 4,9 mkr, 40 procent. Exkluderat intäkterna 
för försörjningsstöd januari till 15 februari år 2020, så är intäktsminskningen 4,1 mkr, 35 procent. 
Intäkterna inom verksamheten för ensamkommande barn och unga har minskat med 2,3 mkr, till 
följd av ett minskat mottagande. Förra året erhölls flera riktade statsbidrag som DELMOS för 
minskad segregation, ökad bemanning barnavården och psykisk hälsa barn och unga. Dessa bidrag 
har minskat med ca 0,8 mkr i perioden. 

Inkluderat försörjningsstöd, har bruttokostnaden minskat med 12,0 mkr, 14 procent. Exklusive 
försörjningsstöd är minskningen 1,0 mkr, 1 procent. Kostnaderna för missbruksplaceringar har ökat 
med 2,2 mkr, 76 procent och familjehem för barn och unga med 1,8 mkr, 12 procent, till följd av 
fler barn och ett ökat antal placeringsdygn. Externa HVB-placeringar för barn och unga har minskat 
med 1,4 mkr, då antal placeringsdygn minskat och internt köp av stödboende upphört. 
Bruttokostnaderna för ensamkommande barn och unga har fortsatt att minska enligt plan i takt med 
ett minskat mottagande. Under 2021 har det inneburit en minskning med 2,2 mkr, 67 procent i 
jämförelse med 2020. 

Inom individ- och familjeomsorg prognostiseras 8,8 mkr i underskott. 

Kostnaderna för externa placeringar inom missbruksvården ligger fortsatt på en betydligt högre nivå 
än budgeterat och prognostiserar ett underskott med 7,1 mkr. Antalet vårddygn har ökat med 45 
procent för perioden januari-mars 2021 i jämförelse med samma period under 2020. LVM-vård, 
som utgör en betydande kostnad, har vid ett antal tillfällen undvikits, då klienter har samtyckt till 
mindre kostsam vård enligt SoL. 

Sektionen för barn- och unga prognostiserar totalt ett underskott med 8,9 mkr. Ökande 
ärendemängd har inneburit behov av succesiv utökning av personal på utredningsenheten för att 
säkerställa rättssäkerhet, kvalitet samt arbetsmiljö. Från och med slutet av mars i år bemannas 
enheten med egen personal och inga konsulter. Kostnadsutökning av egen personal ger ett 
prognostiserat underskott för personal med ca 3,6 mkr. 
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Vid en jämförelse av perioden januari-mars har antalet anmälningar på utredningsenheten minskat, 
från 477 anmälningar föregående år till 388 anmälningar 2021. Antalet anmälningar ligger trots 
minskningen fortsatt kvar på en hög nivå jämfört med tidigare år. Antalet inledda utredningar av de 
inkomna anmälningarna har ökat kraftigt under de senaste åren. Under perioden januari-mars 2021 
en ökning med 67 inledda anmälningar, 58 procent i jämförelse med samma period 2017. 

En stor andel av antal placeringar utanför hemmet, både inom HVB och familjehem, återfinns inom 
kategorin "barn och unga som far illa". I den kategorin ingår bland annat svår relationsproblematik 
inom familjen samt barn och unga med svår beteendeproblematik. En stor del av de placerade 
barnen har sammansatt social och psykiatrisk problematik. 

Familjehem barn och unga: 

Inom familjehemsvården beräknas ett underskott med 7,4 mkr, även om budgeten under året utökats 
med 2,5 mkr. Under perioden januari-mars 2021 har antalet dygn 11 366 dygn ökat i jämförelse 
med föregående år med 9 718 dygn. Sju barn var vårdnadsöverflyttade till familjehem i mars 2019 
och i år är det 25 barn. 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 uppgår i mars 2021 till 126 barn och ungdomar att jämföra med 107 
samma period 2019. 

Verksamheten har ett förändrat arbetssätt, där man så långt som det är möjligt placerar ungdomar 
med svår problematik i familjehem istället för på institution. Detta medför att det är svårare att 
rekrytera egna familjehem och innebär förhöjda kostnader i form av köpta/ konsulentstödda 
familjehem. Vid ny placering har egna familjehem inte kunnat rekryterats till framför allt tonåringar 
med egen problematik samt akutplaceringar där barnen varit utsatta för våld. Kostnaderna för 
familjehemsplaceringar har ökat till största del beroende på ett ökat antal barn i samhällsvård. 

Det arbetssätt som numera är implementerat och fungerar i alla led gällande externa HVB- 
placeringar håller på att överföras även till familjehemsvården. Det är ett tydligt uppdrag där fler 
enheter måste samverka, även om huvudansvaret ligger på familjehems- och utredningsenheterna. 
Arbetssättet väntas till viss del ge resultat i form av minskat antal placerade barn i familjehem, samt 
möjlighet att i större utsträckning rekrytera egna familjehem. Sektionen har även identifierat ett 
behov av ett förändrat arbetssätt i alla led för att stärka den unges nätverk på hemmaplan i syfte att 
minska behovet av placeringar utanför hemmet, både vad gäller placeringar i familjehem och HVB. 

Institution barn och unga: 

 För kommunens eget HVB-boende Athenagården beräknas underskott med 1,2 mkr som 
beror på tillfälligt utökad bemanning under våren, för att undvika mer kostsam extern 
placering.  

 För externa institutionsplaceringar har det tillförts budgetstillkott år 2021 med 5,0 mkr och 
ett överskott prognostiseras med 2,1 mkr att jämföra med underskott i bokslutet med 
9,1 mkr.  
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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. 

I de placeringar som görs finns det tydliga planer från första dagen, vilket innebär kortare tid på 
institution. Att sektionen från oktober 2018 även kan nyttja det interna stödboendet för kommunens 
samtliga invånare som tillhör målgruppen innebär i flera fall att placeringar på Statens 
institutionsstyrelse har kunnat förkortas. Efter nystarten under juni 2019 på det interna HVB-
boendet Athenagården, har externa placeringar i flertalet komplicerade ungdomsärenden kunnat 
undvikas. Genomsnittliga placeringsdygnen på HVB per månad har minskat från 349 dygn januari-
mars 2020 till 262 dygn 2021. Antalet placeringsdygn per månad är idag det lägsta sedan 2015. 

I prognosen är det medräknat bidrag från bland annat Socialstyrelsen för: 

 1,0 mkr för subventioner av familjehemsplaceringar 
 0,3 mkr utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer  
 0,4 mkr schablonbidrag till flyktingar 

Insatser enligt LSS/SFB 

Intäkterna har minskat med 1,8 mkr, vilket motsvarar 6 procent. Intäkter från Försäkringskassan har 
minskat med 9 procent 1,9 mkr, till följd av att antalet brukare med SFB har minskat i jämförelse 
med föregående år. 

Bruttokostnaderna har ökat med 2,3 mkr, 2 procent. Personalkostnader inom kommunens 
gruppbostäder för vuxna enligt LSS har ökat med 3,0 mkr i och med öppnandet av den nya 
gruppbostaden Mistelgatan föregående år. Kostnaderna för personlig assistans har ökat med 
2,0 mkr,13 procent. Kostnader inom daglig verksamhet har minskat för perioden i jämförelsen med 
föregående år till följd av pandemin. 

Inom insatser enligt LSS/SFB prognostiseras 7,0 mkr i underskott. 

Boende för vuxna enligt LSS: 

 Köp av externt boende och daglig verksamhet prognostiserar ett underskott med 6,4 mkr. En 
aktiv och tydlig strävan att erbjuda internt boende för återflyttning pågår, med beräknad 
effekt under år 2022. 

 Kommunens boenden har en prognos med 1,3 mkr i överskott. Det positiva resultatet är 
bland annat relaterat till schemaanpassningar som påbörjades under 2020. Mistelgatan har 
tagit över brukare vilka kräver stora resurser i jämförelse med de andra boendena. Ett 
omstruktureringsarbete pågår och i samband med det finns det i dagsläget ca 18 lägenheter 
där det inte bor några brukare.  
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Inom köp av externt boende enligt LSS för barn och unga så är budgetramen minskad med 5,0 mkr, 
utifrån minskade behov tidigare år. Det ger ett prognostiserat underskott mot budget med 0,7 mkr. 

Personlig assistans enligt LSS har totalt en prognos med 6,6 mkr i underskott och fördelas: 

 Antalet ärenden och omfattningen för personlig assistans enligt LSS fortsätter att öka. 
Underskottet beräknas bli 8,2 mkr vilket bland annat beror på att Försäkringskassan fortsatt 
gör en snävare bedömning av rätten till personlig assistans enligt SFB. Det medför att 
kommunen står för kostnader för mer och mer omfattande ärenden genom personlig 
assistans enligt LSS. Vid en jämförelse av kostnaderna så beräknas ökningen bli 10 mkr från 
2019 till 2021, 57 procent. Det har ökat från 25 personer vid ingången av 2019 till att enligt 
prognosen bli 31 personer vid utgången av 2021. Samtidigt har antalet beviljade timmar per 
person och vecka ökat från 47 till 57 timmar/vecka, som till stor del beror på att personer 
med omfattande behov inte beviljas assistans från Försäkringskassan enligt SFB. 

 Inom kommunens utförardel är prognosen 1,6 mkr i överskott, många anhöriganställda 
medför att kostnaderna är lägre inom LSS-ärendena. Under månaderna januari-april har 
antalet timmar som det utgått ersättning för avseende LSS i egen regi gått från 12 850 
föregående år till 11 066 år 2021. 

Personlig assistans enligt SFB, där kommunen får ersättning från Försäkringskassan, har 
totalt en prognos med 1,4 mkr i överskott: 

 Ett överskott beräknas med 4,0 mkr för de 20 första timmarna. Då färre antal ärenden och 
lägre omfattning än beräknat för personlig assistans enligt SFB.  

 Inom kommunens personliga assistansgrupper är det en prognos med 2,6 mkr i underskott. 
Underskottet motsvarar nästan de 3,0 mkr som budgetramen minskades med under året. 
Trots att timschablonen för assistansersättningen, som verksamheten får via 
Försäkringskassan, räknades upp med 3,5 procent för året. Det finns större underskott i en 
handfullärenden. Med rådande regelverk och intäkter från Försäkringskassan är det svårt att 
få kostnadstäckning utifrån ett antal olika aspekter. Exempelvis är Försäkringskassans 
ersättningar anpassade utifrån andra kollektivavtalsformer med all personal anställd enligt 
PAN. Privata anordnade ger inte ersättning för något annat än vaken tid under journätter och 
har i många fall 48 timmar som heltidsmått. Uppsägningstiden kan i de fall brukaren är 
missnöjd med assistenten ligga på två veckor, medan det inom kommunen innebär sex 
månader om inte tiden fås ut genom bemanning i annan verksamhet med behov. Utförda 
timmar avseende SFB för perioden januari-april, har minskat med drygt 3 000 timmar. 

Daglig verksamhet har en prognos med 2,1 mkr i överskott. Verksamheten har lägre kostnader 
delvis på grund av nedstängning till följd av pandemin. 

I prognosen är det medräknat bidrag från bland annat Socialstyrelsen för: 

 2,6 mkr för statsbidrag avseende habiliteringsersättning  
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Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 

Intäkterna har ökat med 14,9 mkr, 35 procent. Verksamheterna har fortsatt att få ersättning från 
staten för att täcka sjuklönekostnaderna med anledning av covid-19. Flertalet statsbidrag har 
inkommit som är riktade mot äldreomsorgen, bland annat statsbidraget för äldreomsorgslyftet och 
statsbidraget för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. 

Bruttokostnaderna har ökat med 14,5 mkr, 5 procent. Personalkostnaderna har ökat inom flera 
verksamheter. Effekter av covid-19 har inneburit merkostnader för övertid, sjuklön, timvikarier, 
OB, med mera. Kostnaderna har ökat för de personer som utbildar sig genom äldreomsorgslyftet, 
som därmed får lön under utbildningen. En retroaktiv löneutbetalning under februari för alla 
verksamma inom kommunal, påverkar de ökade kostnaderna. Inköp för skyddsutrustning och 
skyddsmaterial har också skett i början av året. 

Personalkostnaderna inom hälso- och sjukvård har ökat med nästan 1,2 mkr, 5 procent. Förutom 
avtalad löneökning inklusive arbetstidsförkortning för nattpersonal, så innehåller ökningen en viss 
ökad bemanning med egen personal till följd av smittspårning, vaccinering och ersättning för 
sjukfrånvarande personal. 

Inom färdtjänst har resandet minskat. Kostnaderna har minskat med 1,7 mkr, 46 procent i 
jämförelse med samma period 2020. Kostnader för ersättning till utförare av hemtjänst har ökat med 
3,9 mkr. 

Inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta prognostiseras 33,0 mkr i överskott. 

Hemtjänst: 

 Budgetramen för ersättning till hemtjänstutförarna har minskats med 4,0 mkr utifrån 
förväntad effekt vid en förändring av anhöriganställningar. Inga effekter av eventuella 
regelförändringar för anhöriganställningar har tagits med i prognosen, vilket gör att 
hemtjänsten beräknas ge underskott med ca 1,3 mkr. Den nya hemtjänstmodellen och de 
förändrade taxorna för omsorgsavgifterna innebär att budgeten för hemtjänst inom 
biståndsenheten beräknas lämna ett i jämförelse med omfattningen mindre underskott. 

 Kommunens hemtjänstsektion inkluderat Norgården prognostiserar ett överskott med 
1,8 mkr. Covidteamet som utför insatser dag och kväll har fått ersättning internt för de 
kostnader som uppstått under året med ca 1,5 mkr. Det är en ny finansieringsmodell i år 
inom kommunens utförare. Hemtjänstersättningen är högre men ska täcka kostnaderna för 
enhetschefer och administratörer istället för tidigare tilldelad budget. 

Vård- och omsorgsboende: 

Omvårdnadsavgifterna från brukarna för kommunens samtliga särskilda boenden beräknas trots ett 
ökat intäktskrav i budget ge ett överskott med 1,3 mkr. 
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Kommunens sektion för vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott med 5,2 mkr. 
Orsaker till överskottet är tio lediga lägenheter på Norrtull, vilket innebär att man kan hålla nere 
personalkostnaderna. Omstruktureringsarbetet under våren på Skogslyckan har inneburit lediga 
lägenheter som bidragit till minskade personalkostnader. Överskottet beror också på vakanta 
tjänster som förväntas tillträda under hösten och sjuklöneersättning från staten på grund av covid-
19. 

Vård- och omsorgsboende inkluderat korttidsboende på Rosenhäll har en prognos med 1,8 mkr i 
överskott, mycket på grund av 10 lediga lägenheter under ombyggnation, vilket ersätts från 
hyresvärden samtidigt som man har kunnat minska personalkostnaderna. 

Tidigare har internersättning fördelats till Norgårdens servicehus på samma sätt som 
hemtjänstersättningen. Under de senaste åren har personer med mer och mer omfattande 
omvårdnadsbehov beretts plats på boendet. En omprövning för ersättningsmodell för boendet har 
gjort inför 2021 så att det likställs med övriga vård- och omsorgsboende i kommunen, som 
finansieras med budgetram och bemannas med ett fastställt antal tjänster per brukarplats. 

Delegerad och instruerad hemsjukvård samt vak till utförare av hemtjänst och boendestöd har en 
prognos med 2,9 mkr i underskott. Verksamheten har inte kompenserats för ombildning av 
Hovhults äldreboende till trygghetsboende, ca 1,0 mkr per år. I resultatet finns kostnader för vak i 
livets slut som inte har någon budget. 

Inom hemtjänstens nattpatrull och larm är det ca 2,9 mkr i underskott. Den förväntade effekten för 
uppsättning av nattlig tillsyn via kameror har inte gett utslag än. Målbilden är ca 60 kameror i slutet 
av året för att få full effekt på effektivitetskravet. Det är oklart om man kommer att hinna nå dit 
under året. Trygghemgång visar en positiv prognos med 1,2 mkr. 

Socialpsykiatri: 

 Med nuvarande omfattning på beslut av boendestöd beräknas ett underskott med ca 1,4 mkr 
avseende kostnader för ersättning till externa och interna utförare. Antalet ärende inom 
boendestödet har minskat från 169 ärenden i genomsnitt för januari-mars 2020 till 166 
ärenden 2021. 

 Kommunen som utförare av boendestöd har en prognos med 1,0 mkr i underskott.  
 Köp av externt boende för psykiatriplatser prognostiserar ett överskott med 1,3 mkr 

inkluderat den reserv som finns för utökning av fler platser. 
 Kommunens boenden har inga större avvikelser och har en prognos med 0,9 mkr i överskott, 

vilket delvis beror på en vakant tjänst. 

Inom hälso- och sjukvården prognostiseras ett underskott med 1,2 mkr. Flertalet vakanta 
sjukskötersketjänster har tillsatts med bemanningssjuksköterskor under rekryteringsperioden. Högt 
arbetstryck på grund av covid-19, smittspårning och vaccinering har medfört att all frånvaro som 
varit möjlig att ersätta har tillsatts. Även sjukfrånvaro har ersatts med bemanningssjuksköterskor. 
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Bemanningsenheten har en prognos med 0,9 mkr i överskott. Överskott beror på vakanta tjänster för 
samordnare och schemaläggare som inte har tillsatts på grund av heltidsresan. Tjänsterna beräknas 
att tillsättas under hösten. 

Utifrån situationen covid-19 i samhället, har resor med färdtjänst minskat och beräknas ge ett 
överskott med ca 2,3 mkr. 

Inkluderat i prognosen är följande bidrag från bland annat Socialstyrelsen: 

 23,2 mkr för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 
 19,7 mkr satsning av äldreomsorgslyftet 
 3,5 mkr för att motverka ensamhet bland äldre  
 1,1 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 
 1,6 mkr PRIO-medel för psykisk ohälsa 
 0,8 mkr medel för särskild satsning på krisstöd, samtalsstöd, traumastöd m.m. till personal 

inom vård och omsorg om äldre med anledning av spridningen av covid-19 

Gemensam verksamhet 

Intäkterna har ökar med 1,7 mkr till följd av statsbidrag och för återbetalning från kommunstyrelsen 
avseende inköp av munskydd till verksamheter inom andra förvaltningar. 

Kostnaderna har ökat med 5,0 mkr, 13 procent. Det har skett en del inköp i början av året avseende 
skyddsutrustning och smittskyddsåtgärder, 2,3 mkr mer i kostnader än för samma period förra året. 
Flera planerade lokalanpassningar för verksamheterna är redan genomförda och innebär mer 
kostnader än föregående år med 1,4 mkr. Kostnader för annonsering vid rekrytering har ökat med 
0,4 mkr första tertialet. 

Inom gemensam verksamhet prognostiseras 2,2 mkr i underskott. 

Underskott för inköp för skyddsutrustning och smittskyddsåtgärder i början av året med 1,1 mkr, 
samt lokalanpassningar med 1,5 mkr. 

  



 Delårsrapport april 2021 12 (13) 
 Socialnämnden 
 
  
 
 

 

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 
Socialnämndens prognos med 15,0 mkr i överskott avviker med 1,06 procent i jämförelse med 
kommunbidraget. 

Socialnämnden hade underskott med 22,6 mkr år 2018 samt 16,4 mkr år 2017. För att få en 
ekonomi i balans beslutades i samband med dessa underskott att flertalet strukturella och 
långsiktiga åtgärder inom socialnämndens verksamheter skulle genomföras. Flera av åtgärderna har 
gett effekt och resultat. 

Inom flera verksamheter finns det stora underskott där åtgärder och omstruktureringar pågår för att 
få en ekonomi i balans. Nedan redovisas åtgärder inom sektionerna med störst underskott (båda 
inom avdelningen för individ- och familjeomsorg): 

Sektionen för barn och unga: 

 Strategiskt arbete pågår för HVB placeringar 
 Minska antalet barn som placeras utanför hemmet det vill säga även i familjehem 
 Utveckla arbetet med att inventera barnets nätverk innan placering, genom att alltid 

överväga placering i nätverket i första hand 
 Implementera BIM: Barnahusets insatsmodell för att få våldet inom familjen att upphöra, 

berörd personal har redan genomgått utbildning 
 Implementera Signs of Safety, utbildning kommer att ske 
 Fortsatt arbeta aktivt med att rekrytera och behålla egna familjehem 
 Arbeta med bra introduktioner så att ny personal stannar 
 Ständigt se över hur vi nyttjar resurserna inom sektionen på bästa och mest 

kostnadseffektiva sätt 

Sektionen för vuxen och funktionshinder: 

 Hemtagningsprocess avseende köp av externa boendeplatser för vuxna enligt LSS 
 Hemtagningsprocess avseende köp av externa boendeplatser för barn enligt LSS 
 Hemmaplanslösning missbruk och socialpsykiatri 
 Boendekedja LSS, uppdraget är att ständigt ha ett pågående flöde som innebär ökad 

självständighet för enskilda brukare 

Beräknat i årets prognos är att socialnämnden kommer att tilldelas över 67,0 mkr i olika bidrag, de 
flesta är riktade mot äldreomsorgen. Flera engångsersättningar samt statsbidrag under 2020 
påverkade även det resultatet som var 39,3 mkr i överskott. 

Det återstår utmaningar även framöver vad avser personalförsörjning, volymökningar och 
nystartade verksamheter, med en minskad budgetram. Effektiviseringsarbetet behöver därmed 
fortsätta. Statsbidragen tilldelas endast under en begränsad tid vilket ger möjlighet för 
socialnämnden att utveckla och förbereda inför kommande utmaningar. 
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3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T1 
2021 

Resultat man 
T3 2020 

Resultat man 
T1 2021 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Resultat 
totalt T1 
2021 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

4,93 5,07 4,47 4,57 4,85 4,82 

Kommentar Måttet beskriver korttidsfrånvaron dag 1 till 14 (rullande 12 månader). Av rapporteringen framgår att 
sjukfrånvaron fortsatt är hög under perioden. Det är framförallt inom social omsorg och hälso- och sjukvård som 
korttidsfrånvaron är hög. Det är inom dessa avdelningar som det stora antalet medarbetare finns. Korttidsfrånvaron 
har påverkats starkt av pågående pandemi och är huvudorsaken till den höga nivån i hela förvaltningen. Under 
rådande omständigheter har analys inte varit möjlig. Sen i januari ses dock en minskande trend gällande 
korttidsfrånvaron både i förvaltningen och i den största avdelningen. Att de flesta har vaccinerats bedöms vara en 
viktig orsak. 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. Den senaste mätning har genomförts i 
november/december 2020 (tertial 3) och avser IFO, Äldreomsorg och LSS 
inom Socialtjänstens verksamhetsområde (kommunen gör numera bara 1 
mätning om året, nästa mätning är hösten 2021) 
 
Siffrorna för tertial 3 (Q3) 2020 är: 

 IFO: 75% mycket gott, 13 % gott och 12% medelgod (Jmf med Q2 
2020 100 % Mycket gott bemötande) 

 Äldreomsorg: 90 % mycket gott, 10 % gott (Jmf med Q2 2020 
100 % Mycket gott bemötande) 

 LSS: 90 % mycket gott, 10 % gott (Jmf med 2019 100 % Mycket 
gott bemötande) 

Resultatet är en liten försämring för samtliga undersökta verksamheter 
under tertial 3 2020 jämfört med tertial 2 2020. 
 
Avdelningen social omsorg har under perioden lanserat ett utbildnings- och 
reflektionspaket i värdegrund, bemötande. Anhörigperspektivet ingår som 
en viktig del i satsningen. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Företagsklimat, ska bli bättre Förbättring av företagsklimatet är inte en fråga som är högt prioriterad eller 
arbetas aktivt med inom förvaltningen. Prognosen är att målsättningen 
kommer att nås. 

3.1 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

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

Ett första möte har hållits och bland annat har bestämts att en ordentlig 
kartläggning av området och dess behov ska göras. Planerad workshop är 
genomförd. På denna togs områden fram som behöver utredas/utforskas 
mer tillsammans med andra intressenter, till exempel BVC, skolan och 
polisen. Ansvaret för vidare utredning per område är uppdelat och pågår. 
Resultatet av detta ska ge en långsiktig plan för det vidare arbetet. 
Erfarenheter och kunskap visar att långsiktiga satsningar krävs för att ge 
effekt för att barn och unga senare inte ska hamna i ett utanförskap. 
Problemens art med utanförskap är mycket komplexa och innefattar många 
intressenter, varför det är viktigt att ha en långsiktighet och väl grundad 
riktning i satsningarna. Skyddsfaktorer som finns över tid är viktigast för 
barn i utsatta områden. Arbetsgruppen för uppdraget (samverkan kultur och 
fritid, skola och socialtjänst) har tagit fram den gemensamma planen 
(tillsammans och även med andra intressenter inbjudna). Arbetsgruppen är 
måna om att identifiera problemen och behoven för att sedan ta fram 
förslag på åtgärder/satsningar. 

 

 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) 

På Kommunledningskontoret har det skapats en enhet för trygghet och 
samhällsskydd. Det finns ett större och etablerat BRÅ, där enhetschef för 
socialtjänstens förebyggande enhet ingår. 

I övrigt informerar förvaltningen regelmässigt brukare och anhöriga om de 
öppna verksamheter som finns i kommunen såsom olika mötesplatser, 
Frivilligcentralen, Anhörigcentralen, Saronhuset samt frivilligorganisationer. 

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

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. Omstruktureringsarbete har skett på Skogslyckan, där flera enheter har 
omvandlats till demensboende. Uddevallahems trygghetsboende är klart och samlokalisering av 
hemtjänst och boende är klart. 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. Exempelvis har ett jämförelseprojekt 
startats som syftar till att se hur andra framgångsrika kommuner löser uppgiften kring verksamhet, 
kvalitet, ekonomi och personal. 
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Nämndstrategier Kommentar 

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

Förvaltningen har flera pågående uppdrag inom ramen för strategin. Inom 
sektion vuxen och funktionshinder har för den nya organisationen 
nödvändiga samverkansrutiner mellan myndighet och utförare tagits fram. 
Planerad gemensam kompetensutveckling mellan myndighet och utförare 
(för att stärka gemensamt arbetssätt) har inte kunnat genomföras på grund 
av pandemin. Däremot har personalgrupperna gemensam handledning för 
att främja samsyn.  

 
För att främja hemtagningsprocessen inom LSS har en omstrukturering av 
tjänster innebärande att tidigare 1:e biståndshandläggare arbetar med 
boendesamordning och strategiskt och samordnande arbete kring 
hemflyttningsprocessen. 
 
Arbetet med processen att starta upp insatsen boendestöd LSS fortgår. 
Syftet är att skapa en ökad möjlighet till personer inom LSS personkrets 1 
och 2 att erhålla insatser i ordinärt boende, vilket ger möjlighet till ökad 
självständighet. 
 
Arbetet med att ha en gemensam kunskapsbas avseende effekter av 
placeringar för barn och unga samt att säkerställa gemensamt arbets- och 
förhållningssätt inom hela sektionen är ständigt pågående och kräver stor 
medvetenhet i alla led. Detta uppdrag är en stående punkt på sektionens 
ledningsgrupp där man tar upp både aktuella svårigheter och goda 
exempel. 
 
Samtliga enheter inom barn och unga har utifrån sektionens ledningsgrupps 
målarbete tagit fram enhetsspecifika genomförandeplaner som beskriver 
hur varje respektive enhet skall arbeta för att nå målen (uppdragen). De 
enhetsspecifika genomförandeplanerna har gjorts tillsammans med 
medarbetarna i syfte att tydliggöra vars och ens roll i de gemensamma 
uppdragen. Även ledningsgruppen har gjort en genomförandeplan som följs 
upp en gång per månad i syfte att säkerställa att vi följer planen och gör det 
vi ska. 
 
Samtliga utförarverksamheter inom barn och unga samt 
familjehemsenheten har påbörjat processen med systematisk uppföljning 
tillsammans med utvecklare. Alla berörda chefer samt sektionschef har 
deltagit i Socialstyrelsens föreläsning gällande systematisk uppföljning. 
Verksamheterna är nu i gång med frågeställningarna kring vad det är vi vill 
ha svar på samt vilka frågor vi bör ställa. Socialstyrelsen har även ett 
intressant material/ system för systematisk uppföljning inom 
myndighetsdelen som vore önskvärt att få med i detta, dock saknas 
förutsättningar för det just nu. 
 
Att utveckla hemmaplanslösningar har i avdelningen för social omsorg varit 
ett fortsatt viktigt utvecklingsområde under perioden. Tillsammans med 
myndighetsavdelningen har projektet Framtidens boende fortsatt i syfte att 
minska antalet externt placerade brukare; minska antalet brukare i 
gruppbostäder och öka antalet brukare serviceboenden, lägenheter och 
andra boendeformer samt bredda utbudet av alternativa insatser. Arbetet 
har givit resultat. Återstår gör uppstart av boendestöd LSS. 
 
För att kunna säkerställa en trygg och säker miljö för såväl brukare som för 
personal samt att kunna verkställa beslut gällande brukare med komplex 
problematik på hemmaplan har social omsorg påbörjat en 



 Delårsrapport april 2021 16 (17) 
 Socialnämnden 
 
  
 
 

 

Nämndstrategier Kommentar 

kompetensutvecklingsinsats i lågaffektivt bemötande. Prioriterade områden 
är också hot och våld samt missbruk och psykiatriska 
diagnoser/samsjuklighet. 
 
Avdelningen för social omsorg har fortsatt omstruktureringen till 
äldrecentrum på Skogslyckan. Fyra enheter har omvandlats till 
demensboende. I januari stod Uddevallahems trygghetsboende klar för 
inflyttning. Arbetet med samlokalisering av hemtjänsten och äldreboendets 
personal inför våren 2021 är klart. Syftet är att bättre kunna samordna 
personal och nå en högre personalkontinuitet. 
 
Avdelningen för hälso- och sjukvård har tagit fram en tidsplan för införande 
av lifecare HSL. Dokumentationsombud arbetar med att införa frastexter 
och utbildningsinsatser kring dokumentation påbörjas i maj. 
 
Pågående projekt där all information och kontakt mellan aktörerna 
(regionalt, primärvård, kommun) vid in- och utskrivning sker digitalt i 
SAMSA. Det kommer tas upp på Närsjukvårdsgruppen i maj för beslut. 
 
Administrativa avdelningen stödjer verksamheten löpande med nya 
tekniska lösningar och administrativa rutiner för att underlätta arbetet i 
verksamheten samt har ett samordnande ansvar för kvalitet och uppföljning 
inom förvaltningen. 
 
Under året har förvaltningens IT-utvecklare arbetat med att ta fram ett 
anpassat digitalt beslutsstöd i samråd med kommunledningskontoret, där 
underlag finns för dels centrala delar som ekonomi, personal, löner och 
sjukfrånvaro med mera, dels underlag från socialtjänstens 
verksamhetssystem lifecare när det gäller vård och omsorg samt individ- 
och familjeomsorg. 
 
Vidare har administrativa avdelningen påbörjat en "nystart" med arbetet 
kring Kvalitetsledningssystem, under tertial 1 2021, där 
verksamhetsuppföljaren arbetar med att ta fram ett ledningssystem som ska 
ge verksamheterna bättre underlag för att följa upp sin verksamhet. 

Motverka ensamhet och skapa 
trygghet. 

Förvaltningen arbetar med strategin genom att informerar brukare och 
anhöriga om de öppna verksamheter som finns i kommunen såsom 
exempelvis olika mötesplatser, Frivilligcentralen, Anhörigcentralen, 
Saronhuset samt frivilligorganisationer. 

Social omsorgs arbete med genomförandeplanen är en viktig del i att skapa 
trygghet. Uppföljningar visar att detta är fortsatt ett viktigt 
förbättringsområde. En arbetsgrupp har fått i uppdrag att ta fram ett förslag 
till plan för hur avdelningen ska säkerställa att alla brukare har väl 
utarbetade genomförandeplaner och som upprättas i tid, följs upp och 
används som underlag för planering av verksamheten och brukares 
delaktighet. Arbetet med uppdraget har påbörjats. 
 
Ett annat viktigt område för att skapa trygghet hos våra brukare och 
anhöriga är värdegrundsarbetet. Social omsorg har under perioden lanserat 
ett utbildnings- och reflektionspaket i värdegrund, bemötande och 
avvikelsehantering. Bakgrunden är att 2020 års kvalitetsuppföljning visar ett 
ökat antal avvikelser kopplat till värdegrund och bemötande. Målet är att all 
personal under 2021 ska genomföra de olika stegen som ingår i paketet. 
 
Ytterligare en nyckelfaktor för att skapa trygghet är ett fullgott systematiskt 
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kvalitetsarbete. Avdelningen har under perioden jobbat intensivt med att 
skapa stödstrukturer för arbetet inom ramen för nämndens 
kvalitetsledningssystem. Implementeringen har påbörjats. 
 

Avdelningen för hälso- och sjukvård påbörjade uppdraget kring palliativa 
platser under hösten och ett förslag presenterades och beslutades av 
socialnämnden i mars. På grund av pågående pandemi har arbetet med att 
etablera platserna tillfälligt pausats. 

Breddinförande av digital tillsyn pågår. 

Möta brukarnas förväntningar med 
begränsade resurser 

Förvaltningen har inom ramen för strategin flera pågående uppdrag och 
aktiviteter. 
 
Minskad resurstilldelning i relation till behoven kräver förändrade arbetssätt 
och personalomflyttningar i socialtjänstens hela basverksamhet. 
Förvaltningen behöver därför hitta nya arbetssätt, fler behöver arbeta heltid 
och ny teknik behöver användas i större omfattning. Automatisering och 
digitalisering är pusselbitar i detta arbete. 
 
Utöver detta behöver vi även vara nyfikna på hur andra kommuner löser 
samma uppdrag. Framförallt jämföra med kommuner som har klart lägre 
kostnader än oss själva, gärna utanför Fyrbodal. Vid en kort 
omvärldsanalys framgår att det finns flera kommuner som bedriver 
verksamhet med god kvalitet men till lägre kostnader än i Uddevalla 
kommun. Beroende på verksamhet; äldreomsorg, individ- och 
familjeomsorg och LSS, framstår olika kommuner som ”framgångsrika” och 
väcker stor nyfikenhet kring framgångsfaktorer gällande verksamhet, 
kvalitet, ekonomi och personal. 

 

Socialchefen har gett avdelningarna i uppdrag att under året påbörja ett 
arbete med "jämförelseprojektet". På kort sikt syftar jämförelseprojektet att 
få fram en jämförelserapport av socialtjänster i framgångsrika kommuner. 
Rapporten ska ge grund för att kunna ställa fördjupade och detaljerade 
frågor kring andra kommuners organisation, arbetssätt och kostnader. På 
längre sikt syftar jämförelseprojektet till att ge socialnämnden en grund till 
att fatta inriktningsbeslut kring verksamheten i den framtida socialtjänsten i 
Uddevalla kommun med en planeringshorisont på 10 år. 

 

Målsättningen är att jämförelseprojektet ska starta de förändring- och 
utvecklingsarbeten som krävs i verksamheterna för att möta framtidens 
brukare med begränsade resurser och på ett effektivare sätt. 
Förändringsarbetet inklusive kostnadsanpassningar ska ske med bibehållen 
kvalitet. Målsättningen är också att fånga kritiska områden och 
frågeställningar inom varje verksamhetsinriktning genom att lära av andra 
kommuner som framgångsrikt påbörjat förändringsarbetet. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen pågår strukturerad samverkan med 
utförare för beslut om bistånd i form av korttidsboende och samverkan 
mellan Biståndsenhet SoL, rehab och HSL i kring utskrivningsprocessen 
från slutenvården. Enheterna inom vuxenområdet deltar i flera nätverk. En 
del är på paus på grund av pandemin och en del sker digitalt.  
 
Barn och unga har påbörjat en arbetsmetod, BIM, med inspiration från 
bland annat Mölndal. Förväntat resultat är att våldsutsatta barn i större 
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utsträckning ska kunna bo kvar i sin familj om våldet upphör.  
 
Inom social omsorg har arbete skett inom samtliga verksamhetsområden 
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 exempel är 
missbruksboendet Fyrens nya inriktning som sjösatts under perioden. 
Genom kreativa arbetssätt kan behov hanteras med befintliga resurser och 
på så sätt möjliggöra stöd dygnets alla timmar utan kostnadsökning. Arbetet 
bör påverka den återkommande efterfrågan på köpt insats för målgruppen 
och ge ett motsvarande stöd på hemmaplan. Detta stöd bör även minska 
behovet av tilläggsinsatser på våra boenden för missbruk/socialpsykiatri. 

Införandet av medicingivare och fler automatiserade processer är också 
exempel på hur brukarnas förväntningar möts med begränsade resurser. 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

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

Förvaltningens sektionen för barn och unga har ett väl upparbetat sätt kring 
insatser på hemmaplan där alla tar ansvar för att göra den bästa insatsen 
för barnen och deras familjer. Detta uppdrag är en stående punkt på 
sektionens ledningsgrupp, där aktuella svårigheter och goda exempel tas 
upp. Sektionens fokusområden under 2021 är att så många barn som 
möjligt ska få sina behov tillgodosedda i sina privata nätverk samt öka 
barns delaktighet. Medel att nå dessa mål är att implementera Barnahusets 
insatsmodell (BIM), tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) 
samt utveckla arbetet med att aktivera barnens nätverk, till exempel genom 
trygghetsplaneringar och utbildning i Signs of Safty. 

Antalet vårddygn för externa HVB-placeringar gällande barn och unga är 
historiskt låga. Alla placeringar på SIS eller HVB som gjorts är alla 
hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen fortsätter vi 
att jobba för att ungdomen ska kunna komma tillbaka hem i sin miljö, då 
med stöd av allas expertis. God samverkan inom sektionen har kunnat 
förkorta flertalet placeringar. Sektionens utmaning är att även 
familjehemsplaceringar ska minska. De månatliga 
placeringsgenomgångarna fortsätter och är en viktig framgångsfaktor i detta 
arbete. 
 
Samverkan med socialpsykiatri, LSS och missbruksenheten kring 
gemensamma brukare är under utveckling och där har vi fortsatt ett 
förbättringsarbete att göra. 
 
I förvaltningens sektion för vuxen och funktionshinder har en 
omstrukturering av tjänster gjorts. Den innebär att tidigare 1:e 
biståndshandläggare arbetar med boendesamordning samt strategiskt och 
samordnande arbete kring hemflyttningsprocessen för att främja 
hemtagningsprocessen inom LSS. 
 
Missbruksplaceringarna fortsätter att öka och en av anledningarna är 
sannolikt ny organisation, personalomsättning och nya chefer. 
Omstruktureringen av hemmaplanslöningarna fortsätter och är snart i hamn 
och gemensamt arbetssätt mellan utförare och myndighet ska sätta sig. 
 
Inom förvaltningens avdelning för social omsorg har arbetet med att 
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utveckla hemmaplanslösningar fortsatt varit ett viktigt utvecklingsområde 
under perioden. Tillsammans med myndighetsavdelningen har projektet 
Framtidens boende fortsatt i syfte att minska antalet externt placerade 
brukare; minska antalet brukare i gruppbostäder och öka antalet brukare 
serviceboenden, lägenheter och andra boendeformer samt bredda utbudet 
av alternativa insatser. Arbetet har givit resultat. 
 
Arbetet med processen att starta upp insatsen boendestöd LSS fortgår. 
Syftet är att skapa en ökad möjlighet till personer inom LSS personkrets 1 
och 2 att erhålla insatser i ordinärt boende, vilket ger möjlighet till ökad 
självständighet. Återstår gör uppstart av boendestöd LSS. 
 
För att kunna säkerställa en trygg och säker miljö för såväl brukare som för 
personal samt att kunna verkställa beslut gällande brukare med komplex 
problematik på hemmaplan har avdelningen social omsorg påbörjat en 
kompetensutvecklingsinsats i lågaffektivt bemötande. Prioriterade områden 
är också hot och våld samt missbruk och psykiatriska 
diagnoser/samsjuklighet.   

 

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

Förvaltningens sektionen för barn och unga har ett väl upparbetat sätt kring 
insatser på hemmaplan där alla tar ansvar för att göra den bästa insatsen 
för barnen och deras familjer. Detta uppdrag är en stående punkt på 
sektionens ledningsgrupp, där aktuella svårigheter och goda exempel tas 
upp. Sektionens fokusområden under 2021 är att så många barn som 
möjligt ska få sina behov tillgodosedda i sina privata nätverk samt öka 
barns delaktighet. Medel att nå dessa mål är att implementera Barnahusets 
insatsmodell (BIM), tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI) 
samt utveckla arbetet med att aktivera barnens nätverk, till exempel genom 
trygghetsplaneringar och utbildning i Signs of Safty. 

Antalet vårddygn för externa HVB-placeringar gällande barn och unga är 
historiskt låga. Alla placeringar på SIS eller HVB som gjorts är alla 
hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen fortsätter vi 
att jobba för att ungdomen ska kunna komma tillbaka hem i sin miljö, då 
med stöd av allas expertis. God samverkan inom sektionen har kunnat 
förkorta flertalet placeringar. Sektionens utmaning är att även 
familjehemsplaceringar ska minska. De månatliga 
placeringsgenomgångarna fortsätter och är en viktig framgångsfaktor i detta 
arbete. 
 
Samverkan med socialpsykiatri, LSS och missbruksenheten kring 
gemensamma brukare är under utveckling och där har vi fortsatt ett 
förbättringsarbete att göra. 
 
I förvaltningens sektion för vuxen och funktionshinder har en 
omstrukturering av tjänster gjorts. Den innebär att tidigare 1:e 
biståndshandläggare arbetar med boendesamordning samt strategiskt och 
samordnande arbete kring hemflyttningsprocessen för att främja 
hemtagningsprocessen inom LSS. 
 
Missbruksplaceringarna fortsätter att öka och en av anledningarna är 
sannolikt ny organisation, personalomsättning och nya chefer. 
Omstruktureringen av hemmaplanslöningarna fortsätter och är snart i hamn 
och gemensamt arbetssätt mellan utförare och myndighet ska sätta sig. 
 
Inom förvaltningens avdelning för social omsorg har arbetet med att 
utveckla hemmaplanslösningar fortsatt varit ett viktigt utvecklingsområde 
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under perioden. Tillsammans med myndighetsavdelningen har projektet 
Framtidens boende fortsatt i syfte att minska antalet externt placerade 
brukare; minska antalet brukare i gruppbostäder och öka antalet brukare 
serviceboenden, lägenheter och andra boendeformer samt bredda utbudet 
av alternativa insatser. Arbetet har givit resultat. 
 
Arbetet med processen att starta upp insatsen boendestöd LSS fortgår. 
Syftet är att skapa en ökad möjlighet till personer inom LSS personkrets 1 
och 2 att erhålla insatser i ordinärt boende, vilket ger möjlighet till ökad 
självständighet. Återstår gör uppstart av boendestöd LSS. 
 
För att kunna säkerställa en trygg och säker miljö för såväl brukare som för 
personal samt att kunna verkställa beslut gällande brukare med komplex 
problematik på hemmaplan har avdelningen social omsorg påbörjat en 
kompetensutvecklingsinsats i lågaffektivt bemötande. Prioriterade områden 
är också hot och våld samt missbruk och psykiatriska 
diagnoser/samsjuklighet. 

 

 Förvaltningen ska fortsätta arbetet 
med strukturomvandling av 
socialtjänstens boendeinsatser 

Socialtjänstens sektion vuxen och funktionshinder har gjort en 
omstrukturering av tjänster för att främja hemtagningsprocessen inom LSS. 
Den innebär att tidigare 1:e biståndshandläggare arbetar med 
boendesamordning och strategiskt och samordnande arbete kring 
hemflyttningsprocessen. 

Arbetet med processen att starta upp insatsen boendestöd LSS fortgår. 
Syftet är att skapa en ökad möjlighet till personer inom LSS personkrets 1 
och 2 att erhålla insatser i ordinärt boende, vilket ger möjlighet till ökad 
självständighet. 
 
Inom avdelningen för social omsorg har inventering/kartläggning av brukare 
i samtliga boenden inom stöd- och service pågått och pågår fram till 
september 2021. Syftet med denna är att få en bild över möjliga brukare 
som kan få sina behov tillgodosedda med en lägre nivå av insatser. Till 
detta är klart kommer en plan för motivationsarbete vara utformad. 
 
Strukturomvandling inom äldreomsorgen har fortsatt. Fyra enheter på 
Skogslyckan har omvandlats till demensboende. I januari stod 
Uddevallahems trygghetsboende klart för inflyttning. Arbetet med 
samlokalisering av hemtjänsten och äldreboendets personal inför våren 
2021 är klart. Syftet är att bättre kunna samordna personal och nå en högre 
personalkontinuitet. 

 

 Förvaltningen ska kartlägga 
effekten av trygghetsboenden 

Administrativa avdelningen har inte påbörjat detta uppdrag ännu. 
Uppdraget beräknas påbörjas hösten 2021. 

 

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

Den senaste kartläggningen av genomförandeplaner påvisar att det fortsatt 
finns brister i dokumentationen, vilket försvårar uppföljningen. Genom 
kvalitetsberättelsen framkom det från flera sektioner inom social omsorg en 
önskan om en gemensam och övergripande utbildning i social 
dokumentation och en struktur som gynnar en gemensam grund och ett 
gemensamt tänk i organisationen kring dokumentationen. 
 
Kontroll av genomförandeplaner är sedan i början av året en punkt i 
avdelningen för social omsorgs egenkontrollplan som blir ett stöd för chefer 
att få överblick över läget i sin verksamhet. 

En sektionsövergripande arbetsgrupp inom social omsorg har fått i uppdrag 
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att ta fram ett förslag till plan för hur avdelningen ska säkerställa att alla 
brukare har väl utarbetade genomförandeplaner och som upprättas i tid, 
följs upp och används som underlag för planering av verksamheten och 
brukares delaktighet. Arbete med uppdraget pågår liksom arbete inom 
respektive sektion. 
 
Ett arbete har påbörjats med att visualisera andelen aktuella 
genomförandeplaner i beslutstödet. Arbetet beräknas vara klart kvartal 3 
2021. 

 

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

Inom avdelningen för social omsorg pågår hälsofrämjande arbete 
kontinuerligt och ingår som en naturlig och viktig del i den ordinarie 
verksamheten inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Under perioden har bland annat förbättringsarbetet Välfärd och hälsa för 
brukare påbörjats. Det ska genomföras på ett antal boende där 
arbetsterapeut och fysioterapeut tillsammans med verksamhetspedagog 
ska kartlägga och utbilda personal om olika metoder som kan användas 
med hjälp av välfärdstekniken i syfte att motivera brukare till ett 
hälsosammare liv vad gäller exempelvis kost och motion. Målet är att all 
personal i berörda boenden ska få fördjupade kunskaper och förståelse 
kring verktyg och metoder att använda för att motivera brukare till hälsa, 
kost och motion, samt att några av dessa testas och används under året. 
Den förväntade effekten av att målet nås är ett hälsosammare liv hos våra 
brukare. Under 2022 kommer arbete med implementering i samtliga 
boenden påbörjas. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. 
 

  

 

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

Förvaltningens administrativa avdelning har tagit fram förslag till 
månadsrapport med mått/indikatorer med koppling till beslutsstödet. 
Månadsrapporten har mått/indikatorer inom ekonomi, personal, volymer, 
kvalitet och aktuella nämnduppdrag. Den sammanställs varje månad och 
redovisas för socialnämnden och förvaltningsledning. Den finns också att ta 
del av för medarbetare på intranätet. Redovisning av månadsrapporten 
startade i januari och pågår. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget är slutfört och därför kan avslutas. 

 

 Förvaltningen ska anpassa daglig 
verksamhet och personlig assistans 
utifrån tilldelad budgetram 

Genomlysning av daglig verksamhets ekonomiska förutsättningar har 
påbörjats i syfte att anpassa verksamheten utifrån tilldelad ram. Underlag 
för att möjliggöra en effektivisering av verksamheten är under framtagande. 

 
Inom personlig assistans har en neddragning gjorts med 0,5 årsarbetare 
enhetschef. För ytterligare anpassningar har en omvärldsanalys påbörjats 
för att få kunskap om alternativa arbetssätt och organisationsformer. 
 

 

 Förvaltningen ska genomföra 
jämförelser med kommuner som har 
klart lägre kostnader 

Socialchefen har gett avdelningscheferna och ekonomerna i förvaltningen i 
uppdrag att påbörja ett arbete med att jämföra verksamhetskostnader för de 
olika verksamheterna och göra en kostnadsjämförelse med Karlstad 
kommun och Hässleholms kommun. 

Inom respektive avdelning pågår framtagande av 
uppgifter/statistik/kostnader med mera som ska ligga till underlag för 
diskussion med utvalda kommuner under hösten 2021. 
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 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 2020-2022 
fått i uppdrag att påbörja arbetet för att 
inrätta en palliativ avdelning (KF ÖS 5) 

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

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
arbeta för ökad samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler IOP-
avtal (idéburetoffentligt partnerskap) 
(KF ÖS 3) 

Förvaltningen har fortsatt samarbetet med civilsamhället. Under perioden 
har IOP:er ingåtts med Synskadades riksförbund Uddevalla och Föreningen 
Saronhuset. Förslag till överenskommelse med Café Svea är föremål för 
rättslig prövning. Förvaltningen har deltagit i det utvecklingsarbete som sker 
kring ÖK idé rörande överenskommelsens innehåll, organisering och 
kommunintern handläggningsordning. 

 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
utreda förutsättningar för äldrecentrum 
(KF ÖS 5) 

Strukturomvandling inom äldreomsorgen har fortsatt. Fyra enheter på 
Skogslyckan har omvandlats till demensboende. I januari stod 
Uddevallahems trygghetsboende klart för inflyttning. Arbetet med 
samlokalisering av hemtjänsten och äldreboendets personal inför våren 
2021 är klart. Syftet är att bättre kunna samordna personal och nå en högre 
personalkontinuitet. 

 

 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) 

Enhetschef för förebyggandeenheten är utsedd som socialtjänstens 
representant.  

 

 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. 

 

Mått Kommentar 

 Externa placeringar Avsikten med måttet är att följa utvecklingen av externa placeringar, vilket 
ofta ger höga kostnader. Externa placeringar kan följas både via antal 
individer och antal dygn. Antalet placerade individer minskade under 
fjolåret. Under perioden 2021 har antalet återigen ökat. Från 41 individer i 
december till 54 i april. Det är i samma nivå som det högsta antalet under 
2020. Ökningen finns främst inom missbruk och barn och unga. Ökningen 
är märkbar även gällande antal dygn. I april är dygnen 1420 jämfört med 
1188 i januari. 
 
Måttet följs löpande i månadsrapporteringen, i vilken antalet placeringar och 
dygn framgår per område (barn och unga, missbruk, psykiatri samt LSS). 

 Andel genomförandeplaner Ett arbete har påbörjats med att visualisera andelen aktuella 
genomförandeplaner i beslutstödet. Arbetet beräknas vara klart kvartal 3 
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2021 och därefter kommer måttet att kunna redovisas. 
 
Inom förvaltningen har arbete påbörjats i syfte att förbättra de brister som 
påvisades i den senaste kartläggningen av genomförandeplaner.  Inom 
avdelningen för social omsorg har ett uppdrag gett om att ta fram ett förslag 
till plan för hur avdelningen ska säkerställa att alla brukare har väl 
utarbetade genomförandeplaner och som upprättas i tid, följs upp och 
används som underlag för planering av verksamheten och brukares 
delaktighet. Arbete med uppdraget pågår liksom arbete inom respektive 
sektion. 

 Brukarbedömning i särskilt boende 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

Inom avdelningen för social omsorg har arbete pågått med åtgärder utifrån 
de identifierade förbättringsområdena från 2020 års undersökning. Arbete 
har pågått inom följande områden:   

 Genomförandeplaner 

 Synpunkter och klagomål 

 Sociala aktiviteter 

 Ensamheten 

Prognosen är att arbetet kommer att ge effekt på resultatet i kommande 
brukarundersökningar. Dock lutar det mot att Socialstyrelsens årliga 
brukarundersökning kommer att ställas in 2021. 
 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Brukarbedömning i hemtjänst 
äldreomsorg, helhetssyn, ska öka 

Inom avdelningen för social omsorg har arbete pågått med åtgärder utifrån 
de identifierade förbättringsområdena. En sådan är att implementera 
arbetssättet att alla enhetschefer tar kontakt med nya brukare för att på så 
sätt skapa ökad trygghet hos brukaren, till exempel genom att veta vart 
man vänder sig vid frågor. 
 
Prognosen är att arbetet kommer att ge effekt på resultatet i kommande 
brukarundersökningar. Dock lutar det mot att Socialstyrelsens årliga 
brukarundersökning kommer att ställas in 2021. 
 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

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

Socialnämnden har bland annat gjort en omstart av heltidsresan och en ny utbildningsomgång av 
Äldreomsorgslyftet har startat. Under pågående pandemi har utförandet av uppdragen anpassats och 
samtidigt har arbetsmiljön säkrats. Framtagande av kompetensplaner inom hälso- och sjukvård har 
påbörjats och introduktionsplaner inom individ- och familjeomsorgen används. 
 
Uddevalla kommun är utsedd till modellkommun med fokus på digitalisering inom äldreomsorgen. 
Digitalisering och automatisering är ett högt prioriterat område. Processer automatiseras löpande 
och upparbetat samarbete finns mellan berörda. Flertalet aktiviteter inom äldreomsorgen och 
individ- och familjeomsorg har pågått under perioden. Viss del av utvecklingsarbetet har dock 
tvingats senareläggas på grund av pågående pandemi medan andra digitaliseringsdelar tack vare 
pandemin har utvecklats. 
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Säkra kompetensförsörjningen Förvaltningens arbete inom området kompetensutveckling och arbetsmiljö har 
under perioden påverkats av pågående pandemi. 
 
Avdelningen för individ- och familjeomsorgen har följt de riktlinjer som givits till följd 
av pandemin och tagit fram handlingsplaner hur de ska hantera och agera i syfte att 
kunna utföra sitt uppdrag och samtidigt ha en god arbetsmiljö. Exempel på detta är 
digitala möten på arbetsplatsen, med brukare samt externa samverkanspartners, 
skyddsutrustning samt möjlighet till distansarbete. Kompetensutveckling har endast 
skett om den varit digital. Flera aktiviteter har fått pausas och arbetet med detta har 
inte kunnat ske optimalt.  

Vid nyrekrytering använder sig verksamheten av avdelningens gemensamma 
introduktionsplan. 
 
Avdelningen för social omsorg har arbetat med heltidsresan. Ett sätt att få 
personalen att räcka till när antalet brukare ökar är att fler jobbar heltid. I väntan på 
ett utfall i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal haft dialog och 
MBL-förhandling under våren gällande flera förändringar. Bland annat en uppstart 
för införande av heltid som norm på vård- och omsorgsboendena Österängen och 
Kaprifol. 
 
Som ett led i att öka andel behöriga undersköterskor har förslag till rutiner för 
intermittenta anställningar (behovs- och timanställningar) tagits fram. Den nya 
rutinen ska förbättra möjligheterna att systematiskt följa LAS-tider så att 
företrädesrätt endast uppstår för timvikarier med adekvat utbildning för yrket. 
Avsikten är att beslutet ska verkställas under hösten 2021. 
 
Äldreomsorgslyftet har fortsatt som en viktig del i att säkra kompetensförsörjningen 
och syftar till att utbilda outbildad personal till undersköterskor. En ny omgång 
utbildningsinsats har påbörjats under perioden och sammanlagt deltar 30 
medarbetare i utbildningen. För att kunna nyttja hela statsbidraget behöver 
avdelningen arbeta mer aktivt för att öka antalet deltagare. 
 
Andra viktiga områden som fortsatt under perioden i syfte att öka andelen anställda 
med omvårdnadsutbildning är samarbetet inom Vård- och omsorgscollege och 
skolan liksom arbetet med validering. Planering har gjorts inför start av utbildning av 
framtida språkombud. 
 
Avdelningen för hälso- och sjukvård har under våren börjat använda ett nytt digitalt 
system på Bemanningsenheten för att kunna digitalisera signering av 
anställningsbesluten. Inom avdelningen har arbete starta med att ta fram en 
kompetensplan för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Flera 
nyrekryteringar av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 
enhetschefer (för sjuksköterskor och Bemanningen) har gjorts under våren. 

Inom administrativa avdelningen pågår arbetet kontinuerligt vid rekryteringar och 
verksamhetsförändringar inom administrations- och utvecklingsfrågor att rekrytera 
utbildad och erfaren kompetent personal inom respektive yrkeskategori för att 
därigenom utveckla och bibehålla en god och hög kompetens. 

Utredare från administrativa avdelningen ingår i den kommunövergripande 
arbetsgruppen, som leds av personalavdelningen, som arbetar med 
Kompetensförsörjningsfrågor för hela kommunen och för socialtjänsten. 

Tänka nytt genom innovation 
och alternativa lösningar. 

Förvaltningen har flera aktiviteter och uppdrag inom ramen för strategin. Uddevalla 
kommun har blivit utsedd av Sveriges kommuner och regioner till en av 10 
modellkommuner med fokus på digitalisering inom äldreomsorgen. 
Överenskommelsen gäller till och med 2022 och omfattar ett ekonomiskt stöd om 



 Delårsrapport april 2021 25 (26) 
 Socialnämnden 
 
  
 
 

 

Nämndstrategier Kommentar 

1,5 miljoner kronor per år. De 10 modellkommunerna ska dela med sig av sina 
erfarenheter av digitala lösningar. 
 
Digitalisering och automatisering är ett högt prioriterat område inom förvaltningen. 
Processer automatiseras löpande i socialtjänsten. Det finns ett upparbetat 
samarbete mellan förvaltningens IT-utvecklare och IT-avdelningens utvecklare för 
att skapa nya digitala/automatiserade/robotiserade lösningar inom socialtjänstens 
verksamhetsområde. IT-/teknik-enheten och IT-utvecklare inom förvaltningen har 
centrala uppgifter i arbetet. IT-utvecklarna har uppgifterna att vara utvecklande och 
innovativa inom IT/digitalisering men också en roll som projektledare, utbildare 
kunskapsöverförare då man inom förvaltningen skall införa nya processer, program 
m m. IT-utvecklarna har ett ansvar att förmedla förändringarna ut till verksamhetens 
personal och chefer. Inom verksamhetssystemen införs löpande nya lifecare-
moduler, vilket hanteras av IT-/teknik-enheten. 
 
Införandet av digitalisering inom socialtjänsten har blivit ett mer omfattande uppdrag 
i och med att Uddevalla har blivit en modellkommun inom välfärdsteknik och där i 
ingår införande av fjärrtillsyn i samverkan med utförarna. Enhetschef från 
biståndsenheten SoL ingår i arbetsgrupp för införande av fjärrtillsyn.  
 
En effekt av pandemin är att flera insatser idag erbjuds digitalt, t ex samtal på 
familjerådgivningen, anhörigstöd på Kompassen och digitala föreläsningar inom 
föräldrastödet.  
 
Sektionen för barn och unga har under hösten startat ett samarbete med PWC i 
syfte att se över vilka processer inom främst myndighetsdelen som kan robotiseras. 
Resultatet är att två huvudprocesser som kan robotiseras identifierats och detta 
förväntas starta under början av 2021. 
 

Införandet av välfärdsteknik inom social omsorg har fortsatt under perioden och 
hänger tätt samman med nämndstrategin att motverka ensamhet och skapa 
trygghet. Tanken är att personalen ska få mer utrymme till det mänskliga mötet och 
behöva lägga mindre tid på medicinsk administration och logistik. 

Kurs för seniorer i konsten att vara social och digital har sjösatts under perioden. 
Digital kunskap och välfärdsteknik ger en bra grund för ett tryggt och självständigt 
liv som senior och att kunna umgås på distans är en viktig pusselbit för att minska 
isolering och ensamhet. Utbildningen är också ett steg på vägen mot att kunna 
erbjuda livsberättargrupper på distans. En testgrupp om fyra seniorer startade i 
slutet av april. Flera kommuner har också visat intresse för vår verksamhet och 
digitaliseringsprojekt. 
 
Ryttarens café & aktivitetscenter har på grund av pandemin hållit stängt under 
perioden men dess digitala närvaro har växt med exempelvis livesända gympapass, 
fikaträffar, musikquiz och föredrag. 
 
Projekten med Välfärdsteknik och digitalisering har fortskridit med mål om 
breddinförande av medicingivare och digital nattillsyn. Sju medicingivare har varit i 
drift sedan oktober 2020 och följande resultat noteras. 
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Uppföljning av brukarnas, anhörigas och personalens upplevelse av medicingivare 
har gjorts och visar mycket goda resultat. Bland annat upplever brukarna att det 
fungerar bra att ta sina mediciner och personalen upplever att deras tid används på 
ett bättre sätt och att de inte längre är lika tidsstyrda. Målet är att få ut 30 
medicingivare innan sommaren. 
 
Norrtulls äldreboende är en av verksamheterna där det funnits goda förutsättningar 
att testa tekniska lösningar inom ramen för projektet TUFF (Tillsammans Utvecklar 
vi För Framtiden). Projektet sjösattes under 2020 och har fortsatt under perioden 
med bland annat radarteknik. Fyra vård- och omsorgsboenden genomför också 
inom ramen för TUFF en utbildning i Innovationsguiden. Syftet med hela projektet 
är att utveckla smartare arbetssätt med fokus på boendens behov, personalens 
arbetsmiljö och att pröva digitala lösningar. 

 

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. 

Avdelningen för social omsorg har tagit fram ett förslag till en rutin för 
intermittenta anställningar (behovs- och timanställningar). De nya rutinerna 
ska förbättra möjligheterna att systematiskt följa LAS-tider, så att 
företrädesrätt endast uppstår för timvikarier med adekvat utbildning för 
yrket. Riskanalys har gjorts och en aktivitetsplan för implementering har 
tagit fram.  
 
Tillsammans med andra utvecklingsarbeten och insatser som pågår, såsom 
exempelvis äldreomsorgslyftet och heltidsresan, är den förväntade effekten 
att andelen undersköterskor ska öka till minst 90 % inom två år. 

 

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

I väntan på ett utfall i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal 
haft dialog och MBL-förhandling under våren gällande flera förändringar. 
Bland annat en uppstart för införande av heltid som norm på vård- och 
omsorgsboendena Österängen och Kaprifol. 
 
Andel heltidsanställda inom avdelningen för social omsorg förväntas öka 
under året, då de flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i 
heltidsresan under 2021. Bedömningen är att minst 150 medarbetare 
kommer gå upp på heltid under 2021. 
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 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
Uddevalla kommun vill vara en attraktiv 
arbetsgivare, därför strävar kommunen 
efter att erbjuda alla anställda heltid, 
och deltid som en möjlighet (KF ÖS 6) 

I väntan på ett utfall i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal 
haft dialog och MBL-förhandling under våren gällande flera förändringar. 
Bland annat en uppstart för införande av heltid som norm på vård- och 
omsorgsboendena Österängen och Kaprifol. 
 
Andel heltidsanställda inom avdelningen social omsorg förväntas öka under 
året, då de flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i 
heltidsresan under 2021. Bedömningen är att minst 150 medarbetare 
kommer gå upp på heltid under 2021. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget kan avslutas, då kommunfullmäktige 
gett socialnämnden ett nytt uppdrag med liknande syfte. 

 

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

I väntan på ett utfall i den centrala tvisten har arbetsgivaren och Kommunal 
haft dialog och MBL-förhandling under våren gällande flera förändringar. 
Bland annat en uppstart för införande av heltid som norm på vård- och 
omsorgsboendena Österängen och Kaprifol. 
 
Andel heltidsanställda inom avdelningen social omsorg förväntas öka under 
året, då de flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i 
heltidsresan under 2021. Bedömningen är att minst 150 medarbetare 
kommer gå upp på heltid under 2021. 

 

 Förvaltning ska se på möjligheten 
att dela upp omvårdnadspersonalens 
arbetsuppgifter t ex service och 
omvårdnad. 

Avdelningen för social omsorg har i tidigare rapportering gjort bedömningen 
att uppdelningen av omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter inte är möjlig. 
Service och omvårdnad är uppdrag som ingår i all personals uppdrag och 
är svåra att särskilja då verksamheten har en skyldighet att tillse brukares 
behov, oavsett om behovet är service eller omvårdnad. Avdelningen ser att 
det finns en risk för motsättningar och konflikter mellan personalen och 
även i relation till brukare, något som skulle kunna påverka brukarens 
upplevelse av trygghet negativt. Avdelningen bedömer också att en sådan 
uppdelning kan komma att hämma införandet av heltidsresan och arbetet 
med att öka andel undersköterskor. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdraget inte är genomförbart och föreslår 
därför att uppdraget avslutas. 

 

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

Äldreomsorgslyftet har fortsatt som en viktig del i att säkra 
kompetensförsörjningen och syftar till att utbilda outbildad personal till 
undersköterskor. En ny omgång utbildningsinsats har påbörjats under 
perioden och sammanlagt deltar 30 medarbetare i utbildningen. För att 
kunna nyttja hela statsbidraget behöver avdelningen arbeta mer aktivt för 
att öka antalet deltagare. 

 

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

Administrativa avdelningen har inte påbörjat detta arbete under perioden. 
Förvaltningen avvaktar information/instruktion från Personalavdelningen hur 
detta kan organiseras i kommunen. 

 

 Förvaltningen ska utreda och 
analysera rimligt antal anställda per 
chef 

Administrativa avdelningen har inte påbörjat detta arbetet under perioden. 

 

 Förvaltningen ska skapa bättre 

Administrativa avdelningen har en administrativ utvecklartjänst som till stor 
del av tjänsten arbetar med att handlägga och utreda alternativa 
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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 

driftsformer inom socialtjänstens verksamhetsområde. Under perioden har 
överenskommelser med idéburen sektor ingåtts med Synskadades 
riksförbund Uddevalla och Föreningen Saronhuset. Förslag till 
överenskommelse med Café Svea är föremål för rättslig prövning. 
Förvaltningen har deltagit i det utvecklingsarbete som sker kring ÖK idé 
rörande överenskommelsens innehåll, organisering och kommunintern 
handläggningsordning. En översyn av hemtjänstavtalen inom 
valfrihetssystemen är påbörjad utifrån nämndens uppdrag till förvaltningen. 
En ny utförare inom boendestöd och hemtjänst är godkänd under perioden 
och avtal tecknades i slutet av april. Utförararen påbörjar uppdraget i maj. 

 

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

Socialtjänsten har under år arbetat med att automatisera och digitalisera 
processer inom verksamhetsområdena. Under perioden har IT-utvecklarna 
inom socialtjänsten arbetat med: 

 Kontroll ej aktiva HSL-uppdrag 

 Kontroll hjälpmedelsfaktura 

 Loggposter för avdrag 

 Loggpost nya beslut 

 Digitala rekryteringsprocessen, Bemanning 

 Utbetalning till familjehem 

 Chatbot 

Under 2020 och inledningen av 2021 har utveckling av nya automatiserade 
processer stått still på grund av pandemin. Under denna period har 
dokumentation/drift av processerna säkerställts. Från  kvartal 2 2021 
bedöms arbetet ta ny fart. 

I samarbete med kommunledningskontoret har socialtjänsten fortsatt 
utvecklingen och införandet av beslutsstödet. Samtliga chefer har tillgång till 
beslutstödet.  

Sedan våren 2020 är Uddevalla kommun utsedd till en av Sveriges 
modellkommuner. Det innebär att Uddevalla fungerar som modell för 
äldreomsorgens digitalisering.  

 

 Förvaltningen ska breddinföra 
medicingivare 

Idag är sju medicingivare i drift, varav fem stycken i hemtjänstgrupp Åsen. 
Gjord uppföljning av höstens testinförandet visar tydligt att det frigör 
personalresurser och ger goda effekter för både verksamhet och brukare. 
Arbetet har påbörjats med att breddinföra i hela kommunen och målet är att 
få ut 30 medicingivare innan sommaren. Utbildningar har genomförts under 
mars och medicingivare är inköpta. 
 
Planen var att införa 10 medicingivare innan jul 2020 och totalt 30 stycken 
innan sommaren 2021. Pandemin har påverkat införandet men även andra 
orsaker har identifierats, till exempel svårigheter i att nå ut med information 
liksom att få till stånd samverkan mellan olika yrkesroller. Alla praktiska 
förberedelser runt införandet är klart, till exempel vad gäller manualer, 
rutiner och utbildning, vilket skapar goda förutsättningar för genomförande. 
Tillsammans med ett internt arbete inom och mellan avdelningar för att 
komma till rätta med de problem som identifierats bedömer avdelningen att 
uppdraget kommer att kunna genomföras inom utsatt tid. 

 

 Förvaltningen ska breddinföra 
digital tillsyn 

Införandet av digitalisering inom socialtjänsten har blivit ett mer omfattande 
uppdrag i och med att Uddevalla har blivit en modellkommun inom 
välfärdsteknik och däri ingår införande av fjärrtillsyn i samverkan med 
utförarna. Enhetschef från biståndsenheten SoL ingår i arbetsgrupp för 
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införande av fjärrtillsyn. 

Hittills har 21 kameror installerats i privatpersoners hem. Effekter kan ses 
på förändrade arbetssätt men ännu ingen effekt på det ekonomiska 
resultatet. 

 

 Förvaltningen ska dubblera antalet 
automatiserade processer 

Sektionen barn och unga har under hösten kartlagt arbetsprocesser i syfte 
att se över vilka processer inom främst myndighetsdelen som kan 
robotiseras. Resultatet är att två huvudprocesser som kan robotiseras 
identifierats. Detta förväntas starta under maj 2021. Eventuellt ytterligare 
processer kan bli aktuella under året, till exempel e-ansökan bistånd enligt 
SoL inom Biståndsenhet SoL.  

Uddevalla är en av två kommuner som tillsammans med SKR och Tieto 
Every skall automatisera registrering i tre olika kvalitetsregister. 
 
Ett pilotsamarbete har påbörjats med 1177.se. Det kan finnas möjligheter 
att den kommunala hemsjukvården kan använda 1177.se. 
 
Under maj  kommer förvaltningen ta fram en lista med arbetsprocesser som 
skall ses över och därefter automatiseras. 

 

 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) 

Förvaltningen har ständigt fokus på att samutnyttja lokaler inom sina 
verksamhetsområden. I mars 2021 flyttade sjuksköterskekontoret Väster 
från Skogslyckans vård- och omsorgsboende till mer lämpliga och 
ändamålsenliga lokaler, i tidigare Curators lokaler vid Uddevalla sjukhus.  

I de lokaler som sjuksköterskorna lämnade på Skogslyckan kommer 2-3 
hemtjänstgrupper att flytta in, så det blir samlade grupplokaler för 
hemtjänsten. De mindre grupplokalerna som fanns inom hemtjänstområdet  
kommer att sägas upp, vilket innebär en besparing av lokaler inom 
hemtjänsten. 
 
I april 2021 flyttade Bemanningsenheten från Strömstadsvägen till 
Junogatan 9, till mer lämpliga och ändamålsenliga lokaler. 
 
Socialtjänstens samverkan med övriga förvaltningar och nämnder sker via 
Lokalförsörjningsgruppen där Socialtjänstens Lokalplanerare ingår. 
 
I spåren av pandemin så kommer många fortsätta jobba några dagar på 
distans. Detta kommer frigöra kontorsytor som kan användas till annat 
alternativt sägas upp. 

 

Mått Kommentar 

 Andel heltidsanställda Förvaltningens andel heltidsanställda var i april 58,4 procent. Under 2020 
var andelen relativt jämn men har under början av perioden ökat något. 
Från och med 2021 finns bättre möjligheter att följa och mäta måttet mer 
likartat. 
 
Förvaltningen och Kommunal har kommit överens att återstarta 
heltidsresan. De flesta vård- och omsorgsboenden kommer att gå in i 
heltidsresan under 2021. Först ut är Österängen och Kaprifol. Prognosen är 
att andel heltidsanställda kommer att öka. Bedömningen är att minst 150 
medarbetare kommer gå upp på heltid under 2021. 

Prognosen är att förvaltningens målsättningen på 65 procent under 2021 
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inte kommer att nås. 

 Sjukfrånvaro Måttet beskriver förvaltningens totala sjukfrånvaro som till och med mars 
(rullande 12 månader) var 12,34 procent jämfört med 12,42 vid årets slut. 
De inledande månaderna på året har sjukfrånvaron minskat både avseende 
rullande 12 månader och varje enskild månad. Antalet brukare och 
medarbetare med covid-10 har minskat under perioden, vilket till stor del 
beror på vaccinationerna som startade i början av året. Prognosen är en 
fortsatt minskning av sjukfrånvaron till normalnivå. 

Den rådande pandemin gör sjukfrånvaron hög. Den är högre för kvinnorna 
än för männen. Under rådande omständigheter har ingen analys gjorts 
specifikt kring sjukfrånvaron. 
 
Istället har det planerade arbetet med att sänka den långa sjukfrånvaron 
fortsatt under perioden. Det har konstaterats att socialtjänstens sjuktal är 
högre än andra förvaltningen och att det framförallt långtidssjuktalen som 
skiljer sig ifrån de övriga. Som ett led i att sänka sjukfrånvaron i 
socialtjänsten har en HR-partner som har fokus på de långa sjukskrivningar 
anställts året ut. Summering av arbetet hittills är att cheferna efterfrågar mer 
stöd från HR (rehabilitering är svårt) och det saknas tillräcklig kunskap inom 
rehabiliteringsområdet. Rehabiliteringsplanerna har ökat från 4 till 18 i antal. 
En genomgående röd tråd är att det saknas dialog och dokumentation i 
ärendena. 

3.4 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.5 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.6 3 Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

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. 

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. 
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3.11 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 


