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1 Sammanfattning 

Periodens viktigaste händelse är smittspridningen av covid-19 (den pågående pandemin) som lett 
till omfattande konsekvenser ur flera aspekter för brukare, verksamhet och personal inom 
socialtjänsten. 

Socialnämnden redovisar ett överskott med 14,9 mkr och har ett resultat med 8,0 mkr per sista april. 
Det är en försiktig prognos. Flera faktorer är osäkra t ex Covid-19 och bemanning under sommaren. 
Osäkerheten består i om och hur de kommer att påverka resultatet framöver. 

Socialnämnden står inför stora utmaningar och beräknas få en minskad budgetram med 21,0 mkr år 
2021. Det är därför viktigt att verksamheterna fortsätter med redan vidtagna och planerade åtgärder, 
håll i och håll ut. 

Socialnämnden har under perioden haft störst fokus på några av de övergripande strategierna. Det 
gäller strategierna om; 

 bemötande och entreprenöriell och innovativ kultur, 
 säkra kompetensförsörjningen, 
 ökad livskvalitet, samt 
 förändringsvilja och nya arbetsmetoder 

Socialnämnden har flera utvecklings- och förändringsprojekt. Dessa är bland annat rättssäker 
myndighetsutövning, kvalitetssäkring av familjehemsvården, utveckling av förutsättningar för en 
lyckad skolgång för placerade barn, utveckling av utbud av insatser och boendeformer inom LSS 
och fortsatt omställningsarbete inom vård- och omsorg. Olika digitaliserings- och 
automatiseringsprojekt har varit planerade till perioden men flera har fått senareläggas på grund av 
pågående pandemi. 

Socialnämnden har för att säkra kompetensförsörjningen arbetat med översyn av introduktion och 
kompetensutvecklingsprogram inom individ- och familjeomsorgen, fortsatt arbetet med vård- och 
omsorgscollege inklusive validering samt kartlagt titlar i förvaltningen utifrån fastställd titulatur. 
Arbetet med heltidsresan har pausats, då Uddevalla kommun avvaktar Sveriges kommuner och 
regioners och Kommunals centrala förhandling. 

Socialnämnden har flera uppdrag och aktiviteter med syfte att öka livskvaliteten. Inom vård- och 
omsorgsboendena har arbete pågått med att förbättra måltidsupplevelsen, handläggarna har gett/ger 
information om vad kommunens öppna verksamheter kan erbjuda, utvecklingsarbete har pågått 
under perioden kring brukares genomförandeplaner i förvaltningen samt olika översyner och 
förbättringsarbeten har genomförts kring hemmaplanslösningar. Den förebyggande verksamheten 
har prövats mot aktuellt forsknings- och kunskapsstöd inom området, vilket innebär att 
verksamheten som bedrivs har stöd av den kunskap och evidens som finns. Några uppdrag har fått 
senareläggas eller ej kunnat påbörjats på grund av pågående pandemi. 
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Digitalisering och automatisering är prioriterade områden inom förvaltningen. Digitaliseringen 
syftar till att öka brukarnas trygghet, service och minska den interna administrationen. Flertalet 
aktiviteter har pågått under perioden men en del av utvecklingsarbetet har dock tvingats 
senareläggas på grund av pågående pandemi. Inom förvaltningen har exempelvis nya 
metoder/verktyg kring kommunikation införts för att möta ungdomar där dom befinner sig. Digital 
teknik i interna och externa möten har nyttjats/utvecklats samt rutiner för rättssäkert användande av 
digital teknik har tagits fram. Flertalet automatiseringsprocesser har införts samt nya moduler och 
ny teknik i förvaltningens största verksamhetssystem har införts, vilket delvis förändrat och 
förenklat arbetssättet. Under perioden har den påbörjade upphandlingen av vård- och 
omsorgsboende och hemtjänst i Ljungskile avbrutits på obestämd tid på grund av pågående 
pandemi. 

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Socialnämnden 

  
Nettokostnad tom 
april 2020 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
april 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Individ- och 
familjeomsorg 

-70,7 -59,6 -11,1 -21,4 

Insatser enligt 
LSS/SFB 

-109,4 -109,7 0,3 3,6 

Omsorg om äldre 
och 
funktionsnedsatta 

-244,5 -253,7 9,2 21,8 

Gemensam 
verksamhet 

-38,9 -48,5 9,6 10,9 

Kommunbidrag 463,9 463,9 0,0 0,0 

Resultat 0,4 -7,6 8,0 14,9 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar -3,0 -13,3 -44,0 -24,0 

Intäkterna har ökat med 3 procent, cirka 2,5 mkr. Inom Individ- och familjeomsorg har intäkterna 
minskat till följd av att försörjningsstöd har flyttats från 15:e februari. I övrigt har intäkterna ökat 
för perioden bland annat för ersättning avseende sjuklönekostnader med nästan 4,4 mkr. 

Bruttokostnaderna har minskat med nästan 2 procent, 10,3 mkr i jämförelse med samma period 
föregående år. En stor minskning i jämförelse mellan åren beror på överflyttningen av 
försörjningsstöd, skillnaden i kostnader för den verksamheten är 16,9 mkr. Till följd av Covid-19 
har socialnämnden haft extra kostnader som har belastat hälso- och sjukvård för nästan 2,0 mkr, 
exkluderat kommunens egna personalkostnader. Inom kommunens hemtjänst har 
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personalkostnaderna minskat med 7,8 mkr och inom vård- och omsorgsboendena har den ökat med 
6,3 mkr. 

Socialnämnden har fått 44,0 mkr beviljade i investeringsbudget efter justering utifrån den nya lagen 
om kommunal bokföring och redovisning som trädde i kraft 2019. 

Av årets beviljade investeringsbudget så prognostiseras 4,0 mkr att förbrukas till investeringar för 
digitalisering, inventarier till befintliga verksamheter, lokalförändringar, utrustning och inventarier 
för nybyggnationer. 

Investeringar redovisade av samhällsbyggnadsnämnden för socialnämnden prognostiserar att 
20,0 mkr kommer att förbrukas av de tilldelade 40,0 mkr i investeringsbudgeten. Nybyggnation av 
gruppbostaden Mistelgatan (Vildvinet), som är tänkt att öppnas under året, prognostiserar att ha en 
kostnad totalt med cirka 27,5 mkr. Projektering pågår för gruppbostaden Störtloppsgatan (Fasseröd) 
och prognosen för årets investeringskostnad är 10,0 mkr. Det finns under året också budget till en 
ny gruppbostad och en servicebostad enligt LSS, vilket det inte finns behov av. 

Individ- och familjeomsorg 

Intäkterna har minskat med 2,7 mkr, 18 procent. Av minskningen beror 2,4 mkr på intäkter inom 
försörjningsstöd som från 15 februari har gått över till arbetsmarknadsenheten. Intäkter för 
ensamkommande barn och unga har minskat med 2,6 mkr och bruttokostnaderna har minskat med 
motsvarande belopp. En fortsatt anpassning av kostnaderna för personal, lokaler och tjänster till ett 
minskat antal ensamkommande barn och unga med insatser inom socialtjänsten ger fortsatta 
effekter. 

Bruttokostnaden har minskat med 16,1 mkr vilket motsvarar 16 procent. Kostnaden för sektionen 
avseende försörjningsstöd har minskat med 16,9 mkr mellan åren helt beroende på att sektionen 
endast redovisas under socialtjänsten fram till överflyttningen i år. Därefter är verksamheten 
överförd till arbetsmarknadsenheten inom kommunstyrelsen. Under 2019 ingick sektionen i 
avdelningen hela perioden januari till april. 

Kostnaden inom verksamheten för barn och unga har ökat med 1,7 mkr från 6,4 mkr samma period 
2019, en ökning med 27 procent. En fortsatt hög nivå på inflöde av ärenden inom barn och unga har 
gjort att kostnaderna för personal har ökat. Dels har antalet tjänster utökats och dels har det under 
våren varit fem personal från bemanningsföretag som förstärkt utredningsenheten för barn och 
unga. Kostnaderna har fortsatt att öka för familjehem men minskar sammantaget för interna och 
externa HVB -placeringar, totalt har nettokostnaderna ökat med 0,8 mkr. 

Individ- och familjeomsorg visar en prognos med 21,4 mkr i underskott. 

Avseende sektionen för barn och unga så är prognosen totalt 13,6 mkr i underskott. Huvudsakliga 
orsaker till underskottet är det kraftigt ökande inflödet av ärenden de senaste åren inom den sociala 
barnavården. Ökat inflöde leder till ökat behov av såväl personal som insatser. Detta ryms inte inom 



 Delårsrapport april 2020 6 (25) 
 Socialnämnden 
 
  
 
 

 

befintlig budgetram. Antal anmälningar har ökat med 81 procent från januari-mars 2017 till januari-
mars 2020. Verksamheten har också varit tvungen att anlita bemanningsföretag då rekryteringsläget 
är svårt. Ett systematiskt arbete pågår med att rätt barn ska ha rätt insats och insatsen ska ges i första 
hand på hemmaplan och/eller i familjehem. 

De större underskotten fördelas enligt: 

9,6 mkr i underskott för familjehemsvården. Behovet av att placera barn och ungdomar är fortsatt 
stort. Insatsen används idag i större utsträckning än tidigare när det gäller ungdomar med t.ex. eget 
missbruk eller annat riskbeteende. Detta medför att det är svårare att rekrytera egna familjehem och 
förhöjda kostnader i form av köpta/konsulentstödda familjehem. Vid nya placeringar har egna 
familjehem inte kunnat rekryterats till framförallt tonåringar med egen problematik. En tydlig 
strategi för att rekrytera egna familjehem även till dessa placeringar är framtagen och ett antal egna 
arvoderade familjehem har rekryterats. Dessa innebär en ökad kostnad gällande egna familjehem. 
Flera barn har och kommer att placeras i nätverkshem, vilket innebär att det är hos en närstående 
vuxen. 

6,2 mkr i underskott för HVB-boende för barn och unga, varav 4,4 mkr för externa 
institutionsplaceringar, jämfört med underskottet för 2019 som var 8,8 mkr. För kommunens eget 
HVB-boende beräknas underskottet till 1,8 mkr, som beror på tillfälligt utökad bemanning för att 
undvika mer kostsam extern placering. Det genomsnittliga antalet placeringsdygn på HVB har 
minskat från 540 januari – mars 2109 till 349 samma period 2020. 

Befarad prognos i årets första controllerrapporten för sektion var ett underskott med 21,5 mkr. 
Prognosen är förbättrad med 7,9 mkr, då förutsättningarna har ändrats och det innebär att 
underskottet ligger kvar på nästan samma nivå som i bokslutet 2019. 

Inom missbruksvården prognostiseras ett underskott med 4,7 mkr, den största delen av det 
underskottet finns inom institutionsvården. Arbetet med utvecklingen av hemmaplanslösningar 
tillsammans med utförarverksamheterna fortgår och förväntas på sikt ge ett minskat antal externa 
institutionsplaceringar. 

Verksamheten för försörjningsstöd har, enligt kommunfullmäktiges beslut, förts över till 
arbetsmarknadsavdelningen från och med 15 februari 2020. Alla kostnader för utbetalning av det 
ekonomiska biståndet så länge verksamheten tillhörde socialnämnden har täckts inom budget. Det 
finns ett underskott på cirka 1,0 mkr, som avser personalkostnader första delen av året när 
verksamheten tillhörde socialnämnden. Utöver det har socialtjänsten kompenserat 
arbetsmarknadsavdelningen med 5,8 mkr för lönekostnader från 15 februari och året ut till följd av 
att automatiseringen inte fullt ut är genomförd som planerat. Denna kostnad finns med som ett 
underskott hos socialnämnden i år. 

I prognosen är det medräknat bidrag från Socialstyrelsen för stärkt bemanning inom sociala 
barnavården med 0,5 mkr, psykisk ohälsa barn och unga med 0,3 mkr, schablonbidrag till flyktingar 
och det statliga bidraget med 1,8 mkr från DELMOS (delegationen mot segregation) som används 
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inom öppna verksamheter och inom öppna förskolan. 

Insatser enligt LSS/SFB 

Intäkterna har ökat med 1,5 mkr, 5 procent. Verksamheten för personlig assistans enligt SFB har i 
år fått in en större retroaktiv ersättning som påverkar intäktsökningen mellan åren. Inom daglig 
verksamhet så låg en större del av statsbidraget för habiliteringsersättning med i början av 
föregående år som påverkar skillnaden. Verksamheten för gruppbostäder har fått in fler 
hyresintäkter i och med de nya boendena som öppnade föregående år. 

Bruttokostnaderna har ökat med 1,2 mkr, 1 procent. Personalkostnaderna för boende enligt vuxna 
för LSS har ökat med 3,8 mkr, vilket delvis beror på de nya boendena som öppnad under sista 
halvåret föregående år. Det har också inneburit högre övriga kostnader med 1,6 mkr främst för 
lokalhyra. Avseende köpta externa platser för vuxna enligt LSS så har kostnaderna minskat med 
1,6 mkr. Köpta platser för barn och unga enligt LSS har minskat med 1,6 mkr. Inom daglig 
verksamhet så har kostnaderna minskat i och med en lägre utbetalning av den extra tillfälliga 
habiliteringsersättningen samt vidtagna åtgärder i slutet av föregående år. 

Insatser enligt LSS/SFB har en prognos med 3,6 mkr i överskott. 

Avseende boende för vuxna enligt LSS så är det totalt ett underskott med 9,5 mkr som fördelas: 

 Med 5,5 mkr i underskott för kommunens boenden. Flera gruppboenden har svårigheter med 
att klara sin budget. Det finns ett flertal brukare med behov som kräver dubbelbemanning. 
Verksamheten har tilldelats ett budgettillskott med 5,0 mkr för att öppna boendet på 
Mistelgatan, kostnaderna beräknas uppgå till 6,2 mkr. Svårigheter med att rekrytera personal 
vid sjukfrånvaro ger kostnader för övertid. Flertalet av boendena kommer att göra översyn 
av sina scheman för att komma i bättre balans och enhetschefer kommer att få ökat stöd i 
schemaläggning. Det finns outhyrda lägenheter som ger minskade intäkter med cirka 
0,3 mkr. Under våren har ett antal lägenheter renoverats, vilket kostat cirka 0,5 mkr. 

 Köp av externt boende prognostiserar ett underskott med sammantaget 4,9 mkr att jämföra 
med underskott i bokslutet som var 7,3 mkr. En förbättring som är ett resultat från arbetet 
med hemtagningsprocessen. 

Köp av externt boende enligt LSS för barn och unga har fortsatt att minska i jämförelse med 
tidigare år och prognostiserat ett överskott med 6,0 mkr. Kostnaderna för externa placeringar barn 
och vuxna inom LSS beräknas minska med ca 10 mkr i jämförelse med 2019. Verksamheterna har 
arbetat aktivt med hemtagning. Det är genom arbetet med hemtagningsprocessen som den stora 
kostnadsminskningen har skett inom sektionen. Verksamheterna väntas ge ett överskott mot budget 
med drygt 1,0 mkr trots att budgetramen har minskats med 4,0 mkr. 

Personlig assistans enligt SFB, där kommunen får ersättning från Försäkringskassan, har totalt en 
prognos med 2,1 mkr i överskott: 
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 Inom kommunens personliga assistansgrupper är det 0,7 mkr i underskott. Det finns flertalet 
grupper med underskott, särskilt de ärende med stora behov där schablonersättningen inte 
räcker till fullt ut. Det har blivit en större avvikelse än förväntat på grund av övertalig 
personal. 

Personlig assistans enligt LSS har totalt en prognos med 2,4 mkr i underskott och fördelas: 

 För ersättning till kommunens utförare avseende personlig assistans enligt LSS finns det inte 
täckning för kostnaderna, prognosen visar ett underskott med 4,3 mkr. 

 Den budget som ligger för att ersätta externa utförare av personlig assistans enligt LSS 
väntas ge ett överskott med 1,4 mkr. 

 Inom kommunens utförardel enligt LSS är det ett överskott med 0,4 mkr. 

Inom personlig assistans riskbedöms de ärende som har stor risk att inte klara en infektion av 
Covid-19 och verksamheten försöker hålla en bemanning med så få personer som möjligt. Det kan 
komma att generera viss övertid, vilket tagits hänsyn till i prognosarbetet för de ärende där det är 
mest påtagligt både gällande LSS och SFB. 

Avseende korttidsboenden har under våren en omstrukturering gjorts och i februari öppnades en 
avlastningsenhet. 

Medel har avsatts i årets budget för planerade men ej igångsatta nya verksamheter, vilket påverkar 
resultatet och prognos positivt. 

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 

Intäkterna har ökat med 10 procent, 3,7 mkr. Den största anledningen är ersättning för 
sjuklönekostnader i april som är 2,9 mkr. Utöver det så har intäkterna inom hälso- och sjukvård ökat 
med dryg 0,5 mkr än förra året samma period, det beror främst på att engångsersättningar för 
utförda tjänster redovisats i annan period under 2020. 

Bruttokostnaderna har totalt sett ökat marginellt med 0,6 mkr. I och med öppnandet av den nya 
vård- och omsorgsboendet Norrtull föregående år så har både personalkostnaden och 
hyreskostnaden ökat från halvåret förra året. Totalt har personalkostnaderna inom vård- och 
omsorgsboendena ökat med 6,3 mkr. Kommunens utförare inom hemtjänst har arbetat aktivt för en 
ekonomi i balans vilket innebär en lägre personalkostnad inom verksamheten med nästan 7,8 mkr, 
en minskning med 13 procent. Antal hemtjänsttimmar under perioden jan-april 2020 har minskat 
med 982 timmar jämfört med samma period föregående år (från 132 801 timmar till 131 819). 

Inom avdelningen för hälso- och sjukvård redovisas stora delar av inköpen av skyddsutrustning med 
anledning av covid-19 till vårdpersonal inom hela förvaltningen som hittills kostat 1,1 mkr. 

Överskott prognostiseras med 21,8 mkr inom omsorg om äldre och funktionsnedsatta. 
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Hemtjänst:  

 Ersättningen inom myndighetsdelen till utförare väntas överstiga budget och därmed ge ett 
underskott med 1,8 mkr, att jämföra med underskott på ca 25 mkr när arbetet med den nya 
hemtjänstmodellen startade. Sedan 2019 redovisas intäkterna för omvårdnadsavgifter 
avseende brukare med hemtjänst inom sektionen för vuxna och funktionshinder. För 2020 
väntas intäkterna ge ett överskott med 3,2 mkr. Det innebär att hemtjänsten totalt inom 
sektionen vuxen och funktionshinder väntas ge överskott med 1,4 mkr. 

 Inom kommunens utförare för hemtjänst har det under flera år varit svårt att få budget i 
balans. Med flera åtgärder som en ny hemtjänstmodell och täta ekonomiska uppföljningar 
kommer årets prognos visa på ett överskott även om landsbygden fortfarande har 
svårigheter. Under den pågående pandemin, Covid-19, kan det snabbt ske stora förändringar 
med hög sjukfrånvaro och svårighet att rekrytera personal, vilket kan ge höga 
övertidsutbetalningar, men i nuläget prognostiseras ett överskott med 1,0 mkr för 
hemtjänstsektionen. 

Särskilda boenden:  

 Kommunens vård- och omsorgsboenden gör ett underskott med 5,3 mkr. Flera av boendena 
har höga sjukskrivningstal och har svårt att rekrytera korttidsvikarier, vilket leder till höga 
övertidskostnader. Det är svårt att verkställa beslut om demensplats. Ett arbete med att 
omstrukturera somatiska platser till demensplatser pågår, vilket ger ökade kostnader 
speciellt på Skogslyckans vård- och omsorgboende, där det tillskapats en ny demensenhet. 
Där har också nattbemanningen förstärkts efter att det har varit tillsyn från Inspektionen för 
vård och omsorg eftersom deras bedömning är att nattbemanningen varit för låg när det bor 
så många demenssjuka på boendet. 

 Inom myndighetsdelen så innebär ersättningen som omfördelas till Norgårdens vård- och 
omsorgsboende ett underskott med 2,5 mkr. Omvårdnadsavgifterna från brukare inom alla 
kommunens särskilda boenden för år 2020 prognostiserar ett överskott med 2,3 mkr. 

Socialpsykiatrin: 

 Överskott för köp av plats beräknas till 3,1 mkr. 
 Kommunens boenden har inga större avvikelser men det finns ofördelad budget som ska 

täcka utökningen på psykiatriplatserna på Hovhult. 
 Ersättningen till externa och interna utförare av boendestöd förväntas ge ett underskott mot 

budget med 0,9 mkr. Orsaken är att brukare med extern utförare kontinuerligt har ökat. 
Avgifterna för brukare är from år 2020 avskaffade av socialnämnden, vilket gör att det inte 
inkommer några intäkter. Den ökade kostnaden för boendestöd härrör sig från enstaka 
ärenden med utökat behov av stöd i avvaktan på bostad med särskild service. 

 Kommunens utförardel av boendestöd har ökat i antal timmar och antal brukare. Intäkterna 
ökar, prognosen ser bättre ut än föregående år, trots att vi har ökade personalkostnader har 
också fler valt kommunen som utförare efter årsskiftet. 
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Avseende inrättade biståndshandläggartjänster är det fler än vad som täcks inom budgetram och det 
prognostiseras ett underskott med 2,8 mkr. 

Inom hälso- och sjukvård så prognostiseras ett underskott med 1,1 mkr. Underskottet beror på att 
stor del av inköpen avseende skyddsutrustning finns under avdelningen. Underskott till följd av 
detta prognostiseras med 1,6 mkr. Utöver det har man kostnad för bemanningsföretag, ett 
underskott med 1,2 mkr. Den totala prognosen förbättras av att cirka 2,5 årsarbetare för 
sjukskötersketjänster är vakanta. 

Ersättning till utförare av hemtjänst och boendestöd för delegerad och instruerad hemsjukvård 
prognostiserar ett underskott med 3,4 mkr. Det saknas ersättning för årets löneökning i budgetram 
medan ersättningsnivån som betalats ut till extern utförare har räknats upp med preliminärt 
omsorgsprisindex. 

Inom bemanningsenheten riktad till socialtjänsten prognostiseras ett överskott med 0,7 mkr, vilket 
beror på vakanser för schemaläggare och samordnare. 

För utskrivningsklara inom somatik och demens med betaldagar har socialnämnden hittills haft 
kostnader för 39 dagar. För året som helhet förväntas inte fler dagar bli aktuella för 
betalningsansvar än motsvarande de 0,8 mkr som finns i budget. Avseende utskrivningsklara inom 
socialpsykiatrin förväntas inte några kostnader under året. 

Inkluderat i prognosen är ersättning från Socialstyrelsen med bidrag för att motverka ensamhet 
bland äldre med 3,7 mkr, stimulansmedel för att stödja den digitala verksamhetsutvecklingen 
1,1 mkr och PRIO-medel för psykisk ohälsa med 1,9 mkr. 

Gemensam verksamhet 

Intäkterna har ökat marginellt. Bruttokostnaderna har ökat med 3,2 mkr, 9 procent. Den största 
anledningen till kostnadsökningen är uppbokningen av semesterlöneskulden som har ökat med 
4,3 mkr i jämförelse med föregående år. 

Inom gemensam verksamhet prognostiseras ett överskott med 10,9 mkr. 

Socialnämnden har tilldelats 6,1 mkr ur effektiviseringsfonden för år 2020. Utifrån rådande 
omständigheter på grund av pandemin Covid-19 så har socialnämnden hemställt till 
kommunstyrelsen om att få senarelägga delar av projekten och skjuta fram 2,0 mkr till år 2021. 
Detta belopp är medräknat som ett överskott och förbättrar prognosen eftersom verksamheten inte 
hinner ianspråkta dem som planerat. 

Medräknat i prognosen totalt för socialnämnden är ersättning på nästan 4,4 mkr man fått för de i 
april redovisade kostnaderna för korttidssjukfrånvaro. 

Lägre kostnader beräknas i år för inköp av arbetskläder då man har ett stort lager att tillgå. Man är 
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framgångsrika med att få in begagnade arbetskläder från verksamheterna som sedan kan 
återanvändas. 

Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 

3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
kvinna T1 
2020 

Resultat man 
T3 2019 

Resultat man 
T1 2020 

Resultat 
totalt T3 
2019 

Resultat 
totalt T1 
2020 

Minskad 
sjukfrånvaro 

3,44 3,6 2,73 3,07 3,33 3,52 

Kommentar Måttet beskriver korttidsfrånvaron (0-14 dagar, rullande 12 månader 190401-200331). Den totala 
korttidsfrånvaron har fortsatt öka under 2020 från 3,33 % vid årsskiftet till 3,52 %. Den har även ökat jämfört med 
motsvarande tertial 2019 (3,12 %). 
 
För socialtjänsten som helhet är sjukfrånvarosiffran hög och behov finns att påbörja ett analysarbete inom respektive 
avdelning med en "projektledare"/"analysledare" som stöd för att påbörja olika åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 
Sifferrapporteringen för perioden har påverkats både av säsongsinfluensan samt pågående pandemi, vilka både har 
ökat och kraftigt förväntas öka korttidsfrånvaron i hela förvaltningen. 
 
Förvaltningen arbetar aktivt med systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljöutbildningar genomförs regelbundet i 
kommunen. Förvaltningen har inte kunnat genomföra inventeringsmöten i önskad omfattning, då kommunens HR-
avdelning inte haft resurser. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 

  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 brukar genomföras under hösten, så förvaltningen har 
inte fått någon indikation under tertial 1 2020 på årets mätningar på bemötande 
och kontakt med kommunen. Inom den sociala omsorgen är kommunens 
värdegrund väl inarbetad. Arbetet grundar sig på värdegrunden och 
reflektionsarbetet. Ett annat resultat ges i de nationella brukarundersökningarna 
för äldre kring bemötande. Resultaten är klara i slutet av året. 
 
Den första kontakten med kommunen sker vanligen via kommunens 
Kontaktcenter. För att verksamheterna ska kunna analysera dessa redovisade 
resultat i bemötande behövs återkommande återkoppling från genomförda 
servicemätningar till förvaltningarna, vem i kommunen som svarat på denna 
mätning, socialtjänsten eller kontakcenter. 

Ett ökat och fördjupat samarbete behövs inom kommunen för service och 
bemötandefrågor. 
 
En annan del av socialtjänstens kvalitetsarbete är synpunktshanteringen. 
Synpunktshanteringen är en del av det systematiska förbättringsarbetet och syftar 
till att förbättra kvaliteten i verksamheten. Synpunkthanteringen innebär att när en 
synpunkt uppmärksammas ska den utredas och åtgärder vidtas för att förhindra att 
liknande händelser upprepas. Synpunkter kan definieras som en fråga, klagomål, 
beröm eller upplysning.  
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  Mått Kommentar 

Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

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

Uddevalla kommun anlitar årligen ett företag som gör servicemätningar via telefon 
och e-post. Denna mätning brukar genomföras under hösten, så förvaltningen har 
inte fått någon indikation under tertial 1 2020 på årets mätningar på bemötande 
och kontakt med kommunen. Den första kontakten med kommunen sker vanligen 
via kommunens Kontaktcenter. För att verksamheterna ska kunna analysera 
dessa redovisade resultat i bemötande behövs återkommande återkoppling från 
genomförda servicemätningar till förvaltningarna, vem i kommunen som svarat på 
denna mätning, socialtjänsten eller kontakcenter. Ett ökat och fördjupat samarbete 
behövs inom kommunen för service och bemötandefrågor. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen ses i den senaste mätningen ett försämrat 
resultat men det är svårt att avgöra om det är socialtjänsten eller kontaktcenter 
som inte gett ett direkt svar. Många frågor kring försörjningsstöd borde kunna 
besvaras av kontaktcenter. Inom sociala omsorgen ställs generellt få frågor via 
just telefon, utan de flesta frågor ställs och besvarar i verksamheten i kontakt med 
brukare och anhöriga. Kring hälso- och sjukvård besvaras de flesta frågorna via 
kontaktcenter. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

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

Uddevalla kommun anlitar årligen ett företag som gör servicematningar via telefon 
och e-post. Denna mätning gör oftast på hösten. Förvaltningen har inte under 
tertial 1 2020 fått information om att någon mätning genomförts och kan därför inte 
rapportera några siffror. 
Förvaltningen har en hög ambition och tidigare ett bra resultat. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Företagsklimat, ska bli bättre Den del som socialnämnden främst är berörd av i aktuellt mått är verksamheten 
kring serveringstillstånd. Verksamheten har en hög medvetenhet om 
företagandets villkor och arbetar aktivt med att alltid ha personlig kontakt med 
kunder i alla ärenden och däremellan likaså. Det innebär att verksamheten 
regelbundet kommunicerar via nyhetsbrev och dialogmöten. Sedan några år 
tillbaka har verksamheten e-tjänster. 
 
Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Förbättrat resultat i Svenskt 
Näringslivs enkät 

Socialnämnden har under perioden inte aktivt arbetat med åtgärder för att förbättra 
rankingen av företagsklimatet. På grund av pågående pandemi har arbetet inte 
prioriterats. Samverkansmöten som vanligen hålls med avtalade 
företag/avtalspartner (utförare inom valfrihetssystemet och varudistribution) har 
inte kunnat genomföras. 
 
Prognosen är att målsättningen inte kommer att nås. 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

Måttet om ekologiska livsmedel tilldelades socialnämnden strax innan årsskiftet. 
Måttet är således inte kommunicerat fullt ut i organisationen. Av denna anledning 
finns det begränsad återrapportering om hur arbetet genomförts i syfte att nå 
måttets målsättning. 
Generellt köps ekologiska livsmedel in i den mån det går utifrån såväl utbud i det 
som är upphandlat som utifrån kostnadseffektivitet. I vissa verksamheter köps 
alltid vissa produkter in ekologiskt t ex kaffe. Prognosen är att målsättningen inte 
kommer att nås. 
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3.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 
där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

Socialnämnden har flera utvecklings- och förändringsprojekt igång. Dessa är bland annat rättssäker 
myndighetsutövning, kvalitetssäkring av familjehemsvården, utveckling av förutsättningar för en 
lyckad skolgång för placerade barn, utveckling av utbud av insatser och boendeformer inom LSS 
och fortsatt omställningsarbete inom vård- och omsorg. Olika digitaliserings- och 
automatiseringsprojekt har varit planerade till perioden men flera har fått senareläggas på grund av 
pågående pandemi. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Möta brukarnas förväntningar 
med begränsade resurser 

Förvaltningen har inom ramen för strategin flera pågående uppdrag och aktiviteter. 
Inom individ- och familjeomsorgen ligger fokus på att myndighetsutövningen ska 
vara rättssäker, vilket arbetas med på såväl gruppnivå som individnivå. Inom 
verksamheterna har man regelbundna handläggarträffar och metodträffar samt 
enskilt handläggarstöd vid behov. En strategi är framtagen inom avdelningen för 
att systematiskt arbeta för att rekrytera egna familjehem. Strategin innefattar 
aktiviteter för befintliga familjehem, informationskvällar, annonser mm. 
 
Arbetet med att kvalitetssäkra familjehemsvården har fortgått bl a genom 
utbildningsinsatser. En sammanställning görs kvartalsvis för att följa andel 
nätverksplaceringar, egna familjehem i förhållande till köpta konsulentstödda mm. 
Resultatet redovisas regelbundet för socialnämnden. 
 
Ett samarbete med skolhälsovårdens samordnare har påbörjats för att 
förbättra/utveckla förutsättningarna för en lyckad skolgång för placerade barn. 
Egen variant av "skolfam", samverkansrutin pågår för att säkerställa rätt stöd i 
skolan. Inom socialpsykiatrin har ett ökat flöde i boendena möjliggjort att externa 
placeringar har undvikits då verksamheten i högre grad kunnat möta brukarnas 
behov på hemmaplan. 
 
Avdelningen för social omsorg har tillsammans med individ- och familjeomsorgen 
fortsatt utvecklingsarbetet kring översyn av hur förvaltningen kan möta behovet av 
stöd för målgruppen med andra insatser än enbart service- eller gruppbostad som 
till exempel att utöka boendestödet. Arbetet syftar till att se över hur behovet av 
stöd för målgruppen kan ges med andra och nya insatser och tydliggöra en 
strukturerad boendekedja. Med en tydligare inriktning av strukturerad boendekedja 
kan handläggningen i samarbete med boendeverksamheterna skapa mål för den 
enskilde brukaren. 
 
Utifrån tidigare gjort översyn om effektiva vård- och omsorgsboenden har arbetet 
med att omstrukturera Skogslyckan fortlöpt under perioden. 
 
Minskad resurstilldelning i relation till behoven kräver förändrade arbetssätt och 
personalomflyttningar i socialtjänstens hela basverksamhet. Automatisering och 
digitalisering är pusselbitar i detta arbete. 
 
Under våren 2019 genomförde socialtjänsten en utvärdering av den organisation 
som genomfördes under år 2015-2016. Efter genomförd utvärdering beslöt 
socialchefen att fastställa en ny organisation som trädde i kraft 1 maj 2019. Under 
tiden 1 maj 2019 till maj 2020 har arbetet pågått med att anpassa och förändra 
socialtjänstens organisation så att arbetsformerna motsvarar de i utvärderingen 
föreslagna förändringarna. 

Inom hälso- och sjukvård behöver effektivare arbetsmetoder införas. Flera 
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Nämndsstrategier Kommentar 

ansökningar från effektivitetsfonden har blivit beviljade medel t ex läkemedelrobot, 
digital inkontinens analys, mobila arbetsplatser men på grund av pågående 
pandemi har allt utvecklingsarbete pausats. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Administrativa avdelningen, främst ekonomifunktionen, har i uppdrag att ta fram 
lämpliga nya månadsmått och också revidera/utveckla befintliga. Arbetet har 
pågått under hösten 2019 och beräknas vara klart sommaren 2020 och nya mått 
kommer att presenteras kvartal 3 år 2020. Dessa mått kommer att ha koppling och 
underlag i beslutsstödet. 

3.2 Säkra kompetensförsörjningen 

Socialnämnden har för att säkra kompetensförsörjningen arbetat med översyn av introduktion och 
kompetensutvecklingsprogram inom individ- och familjeomsorgen, fortsatt arbetet med vård- och 
omsorgscollege inklusive validering samt kartlagt titlar i förvaltningen utifrån fastställd titulatur. 
Arbetet med heltidsresan har pausats, då Uddevalla kommun avvaktar Sveriges kommuner och 
regioners och Kommunals centrala förhandling. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Säkra kompetensförsörjningen Förvaltningen har under perioden flera pågående uppdrag och aktiviteter inom 
ramen för strategin. Inom avdelningen för individ- och familjeomsorg är en översyn 
av introduktion och kompetensutvecklingsprogram under slutförande och kommer 
att redovisas i maj. 

Inom avdelningen för social omsorg pågår arbetet med vård- och omsorgscollege, 
vars syfte är att öka andelen anställda med omvårdnadsutbildning. Där ingår även 
aktivt arbete med validering. Statistik över utbildningsnivå är framtagen för nuläge 
och kommer att följas framöver. 

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. 
 
För att säkra kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvård krävs ett 
kontinuerligt arbete för att bli en attraktiv arbetsgivare t ex genom gedigen 
fortbildning, attraktiv lönenivå, bra ledarskap och god arbetsmiljö. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Förvaltningen ska öka 
andelen anställda 
undersköterskor med 
omvårdnadsutbildning 
jämfört med andelen utan 

Förvaltningen har under 2020 fortsatt deltagandet i arbetet med lokalt och 
regionalt vård- och omsorgscollege, VO-college. Viktiga områden i VO-college är 
validering och kvalitetssäkring av undersköterskeutbildningen. Under våren har de 
samverkande kommunerna i det lokala VO-college (Färgelanda, Orust och 
Uddevalla) haft en träff. Planering och förslag på aktiviteter under året har tagits 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

utbildning. Anställda som 
inte når upp till 
undersköterskans 
kvalifikationer ska ges tydliga 
incitament till 
vidareutbildning eller 
validering. 

fram men ett möte har ställts in på grund av Corona. Styrgruppsmötet för det 
lokala VO-colleget har flyttats fram till maj månad. Förvaltningen har, som ett led i 
att öka incitamenten till vidareutbildning, sett över och kartlagt titlar i förvaltningen 
utifrån höstens fastställda titulatur; vårdbiträde, undersköterska och specialist-
undersköterska. 

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

Arbetet med heltidsresan påbörjades under 2019 och under hösten startade 
Rosenhäll. Tidsplan för utrullande av heltidsresan för övriga verksamheter är 
framtagen. Målet var att alla verksamheter skulle vara igång vid årsskiftet 
2020/2021 men arbetsgivaren och kommunal har pausat arbetet. Anledningen till 
pausen var att det behövdes arbetas fram en vägledning om hur avtalet skulle 
tolkas och hur samplaneringsområden skulle kunna planeras och hanteras för att 
komma vidare i projektet. Arbetsgivaren avvaktar Sveriges kommuner och 
regioners och Kommunals centrala förhandling. 
 
Eftersom arbetet med heltidsresan har pausats och arbetsgivaren inväntar den 
centrala förhandlingen behöver tidsplaneringen revideras. Det innebär också att 
uppdraget från kommunfullmäktige rörande heltider behöver förlängas med ett år. 

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

Förvaltningen kommer i samband med heltidsresans införande att utreda och att 
se över möjligheten att dela upp omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter t ex 
service och omvårdnad. 

 

  Mått Kommentar 

 Andel heltidsanställda Förvaltningens andel heltidsanställda var i april månad 57,77 procent 
(motsvarande 1177 personer). Måttet kommer att följas mer, då ytterligare 
områden startar upp inom ramen för heltidsresan. Inom avdelningen social omsorg 
är andelen med heltidsanställning 50,34 procent (801 personer). Andelen följer 
tidigare trend, dvs att deltidsanställningar även fortsatt är mer utbrett inom 
avdelningen för social omsorg än i övriga verksamheter inom socialtjänsten. 

 Sjukfrånvaro Måttet beskriver förvaltningens totala sjukfrånvaro som vid periodens slut var 
11,49 % (rullande 12 månader tom 200331). Totalt sett har sjukfrånvaron ökat 
hela föregående år samt fortsatt så även in på 2020. Sjukfrånvaron är högre för 
kvinnorna (12,38 %) än för männen (6,67 %). Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat 
kraftigt under slutet av perioden på grund av pågående pandemi. Mars månad 
visar en sjukfrånvaro på 16,88 %. Ytterligare ökning är att förvänta. 
 
Den totala sjukfrånvaron skiljer sig inom förvaltningen. Inom social omsorg och 
hälso- och sjukvård har den totala sjukfrånvaron ökat i slutet av tertialen och 
ytterligare ökning är förväntad på grund av pågående pandemi. Individ- och 
familjeomsorgens totala sjukfrånvaro dras upp av ett fåtal långtidssjukskrivna som 
inte alltid är relaterat till arbetet. Stress och hög arbetsbelastning är vanligaste 
orsaken till sjukskrivning. Åtgärder som gjorts är förstärkning av 
socialsekreterartjänster inom enheten för utredning barn och unga. Utredning och 
handlingsplan avseende socialsekreterarnas arbetsmiljö inom socialpsykiatrin har 
gjorts och förväntas ge resultat under året. Inom administrativa avdelningen är den 
totala sjukfrånvaron relativt låg under perioden och avdelningschefen har 
regelbundna samtal och uppföljningar med de sjukskrivna och om det behövs så 
anlitas företagshälsovården. 
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3.3 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 
social utveckling 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 
strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 
förebyggande arbete 

Socialnämnden har under perioden fortsatt befintligt samarbete med civilsamhället genom IOP-
överenskommelsen med föreningen Soffan om mötesplatsen i Ljungskile. Inga nya IOP-avtal är 
tecknade under perioden. 

Nämndsstrategier Kommentar 

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

Avdelningen för individ- och familjeomsorg har flera pågående uppdrag inom 
ramen för strategin. Inom barn och unga har man säkrat arbetssättet med externa 
placeringar på institution. Detta har lett till minskat antal placeringar och en strategi 
finns för att varje placering ska avslutas i tid och inga extra dygn ska tillkomma. 
Systematiskt arbete i processform sker för att följa och planera för hemtagningar 
och avslut av köpta externa placeringar inom LSS. Handlingsplaner för 
säkerställande av hemtagningsarbete upprättas och revideras med 
regelbundenhet utefter brukarnas behov och verksamhetens förutsättningar för ett 
bra och planerat mottagande. Detta har lett till att brukare kunnat ”tas hem” och 
kostnaderna har minskat. Det som återstår är att organisera boendestöd LSS. 
 
För att vara väl rustade att möta socialpsykiatrins målgrupps behov utan köp av 
externa placeringar samt att möta kraven för kortare tidsfrist för betalningsansvar 
pågår uppbyggnad av bostad med särskild service på Melodivägen. Boendet 
innefattar utökat antal platser i form av bostad med särskild service SoL samt 
utslussningsplatser, korttidsplatser och utredningsplatser. Genom detta boende 
har externa placeringar kunnat minskas. 
 
Beställare och utförare har fortsatt utvecklingsarbetet med ett gemensamt fokus 
på målgruppernas behov för att kunna verkställa insatserna på ett effektivare sätt. 
Avdelningen för social omsorg har påbörjat översyn av utbudet av insatser (som 
kan stärka den enskildes självständighet), köpta platser och alternativa 
hemmaplanslösningar 
 
Administrativa avdelningen stödjer verksamheten med nya tekniska lösningar och 
administrativa rutiner för att underlätta arbetet i verksamheten. 

Inom avdelningen för hälso- och sjukvård pågår arbete med att utveckla 
processen vid hemtagning, införa Lifecare HSL och förstärka 
kvalitetsledningssystemet.    

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Förvaltningen ska i samband 
med placeringar alltid 

Förvaltningens sektion för barn och unga har ett väl upparbetat arbetssätt kring 
insatser på hemmaplan. I alla placeringar på SIS eller HVB, som pågått under 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

utvärdera 
hemmaplanslösningar som 
ett första alternativ. 

perioden, är alla hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen 
sker ett aktivt arbete med att jobba för att ungdomen ska kunna komma tillbaka 
hem i sin miljö, då med stöd av expertis från berörda enheter inom sektionen. Vid 
familjehemsplaceringar används idag samma arbetssätt - alla 
hemmaplanslösningar ska vara uttömda. Vid behov av familjehemsplacering ska 
alltid inventering av resurser inom barnets nätverk ske. Detta är ett arbete under 
utveckling som påbörjats under perioden och nogsamt följs varje månad. 
 
Inom förvaltningens vuxenvård görs ett arbete gemensamt mellan 
myndighetsutövningen och utförare för missbruk, socialpsykiatri och personlig 
assistans kring kompetensutveckling, i syfte att alla anställda ska ha en 
gemensam kunskapsbas för att på så sätt lättare förstå den problematik som man 
möter och har att hantera. Genom ökad och gemensam kunskap förenklas 
samverkan och evidensbaserat arbete. 
 
Det hålls regelbundna placeringsmöten där representanter deltar från 
myndighetsutövningen och utförarverksamheten med syfte i att skapa hållbar 
planering för stöd till brukare på hemmaplan samt med syfte att rätt brukare ska ha 
rätt insats av rätt aktör i rätt tid. Samverkan har lett fram till ökad möjlighet för 
boendena inom socialpsykiatrin att kunna ta emot brukare med omfattande 
psykisk problematik och samtida missbruksproblem, då det har identifierats att 
kompetens behöver ökas och handlingsplaner upprättas för att kunna möta en 
bredare målgrupp på hemmaplan. Inom socialpsykiatrin har ett ökat flöde i 
boendena möjliggjort att externa placeringar har undvikits då verksamheten i 
högre grad kunnat möta brukarnas behov på hemmaplan. 
 
Inom missbruksvården har behov av placeringar i heldygnsvård ökat då flera 
personer med komplex problematik haft omfattande behov av vård och 
behandling, vilket varit svårt att tillgodose på hemmaplan då befintliga arbetssätt 
och resursorganisering inom utförarverksamheterna ej motsvarar individernas 
behov. Samverkansmöten mellan enhetschef för myndighetsutövning och utförare 
inom missbruk äger rum i syfte att finna gemensamma utvecklingsområden, för att 
nå samsyn och att lösa organisatoriska problem som försvårar måluppfyllelse 
avseende hemmaplanslösningar. 

 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) 

Inga nya överenskommelser har tecknats under perioden. 

 

  Mått Kommentar 

 Externa placeringar Avsikten med måttet är att följa utvecklingen av externa placeringar, vilket ofta ger 
höga kostnader. Det är intressant att följa köpta platser (antal individer för vilka 
platser köps) och kostnader för dessa inom LSS (barn och vuxna) samt inom 
individ- och familjeomsorgen (barn och vuxna). 

Uppföljningen av måttet har inte påbörjats men ambitionen kvarstår att under året 
börja följa måttet per månad och verksamhet. 
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3.6 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Förvaltningen utgår fortfarande från den av socialnämnden antagna "Boendeplan 
och aktivitetscentra för äldre", med grundtanken om att kunna erbjuda olika 
boendetyper och knyta aktivitetscentra/mötesplatser i kommunens olika delar. 
Förvaltningen har tankar på idéstadiet kring äldrecentra där mötesplatser utgör en 
del. Tankarna omfattar en större verksamhetsomställning. Några konkreta planer 
om fler mötesplatser finns för närvarande inte. Föreningen Soffan är den senaste 
mötesplatsen men är tillfälligt stängd på grund av pågående pandemi. 

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

Förvaltningen har utifrån rådande omständigheter, pågående pandemi, inte 
påbörjat uppdraget. Dialog har förts med kultur och fritidsförvaltningen och 
uppdraget planeras påbörjas så snart det går. Aktiviteter som då genomförs 
kommer att knytas till uppdraget. 

3.7 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

Socialnämnden har flera uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. Inom vård- och 
omsorgsboendena har arbete pågått med att förbättra måltidsupplevelsen, handläggarna har gett/ger 
information om vad kommunens öppna verksamheter kan erbjuda, utvecklingsarbete har pågått 
under perioden kring brukares genomförandeplaner i förvaltningen samt olika översyner och 
förbättringsarbeten har genomförts kring hemmaplanslösningar. Den förebyggande verksamheten 
har prövats mot aktuellt forsknings- och kunskapsstöd inom området, vilket innebär att 
verksamheten som bedrivs har stöd av den kunskap och evidens som finns. 
 
Några uppdrag har fått senareläggas eller ej kunnat påbörjats på grund av pågående pandemi. 

Nämndsstrategier Kommentar 

Motverka ensamhet och skapa 
trygghet. 

Förvaltningen arbetar med strategin genom att informera brukare och anhöriga om 
de öppna verksamheter som finns i kommunen såsom t ex olika mötesplatser, 
Anhörigcentralen, Saronhuset samt frivilligorganisationer. Förvaltningen har också 
påbörjat arbetet med att se över möjligheterna och skapa flera mötesplatser i 
anslutning till våra äldreboende. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Förvaltningen ska ta fram 
förslag på inriktning för 
daglig verksamhet inom LSS 
och/eller sysselsättning inom 
socialpsykiatrin som 
möjliggör stimulerande 

Förvaltningen har inte påbörjat arbetet utifrån uppdraget än på grund av pågående 
pandemi. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

utevistelse för 
brukare/hyresgäster på vård- 
och omsorgsboendena. 

 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. 

Samtliga enhetschefer inom vård- och omsorgsboendena har fått i uppdrag att 
arbeta med att förbättra måltidsupplevelsen. Arbetet är igång och man har kommit 
olika långt i verksamheterna. Inspiration och goda exempel finns tillgängliga att ta 
del av på inblicken. Under perioden har bland annat uppföljning gjorts av en grupp 
brukare för att följa upp deras upplevelse av bland annat matsituationen. Det som 
framkom på mötet har återkopplats till medarbetarna för att stimulera till dialog och 
förbättra matsituationen. 

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

Vid ansökan om insats har biståndsbedömare en god kunskap om och ger 
brukaren information om alternativa insatser, t ex i privat regi. Genom detta 
möjliggörs för den enskilde att hitta och välja alternativa utförare till tjänster som 
efterfrågas samt fördröja behov av insatser. 
 
Att genomföra uppdraget kräver ett övergripande och kommungemensamt 
perspektiv i frågan och kan inte utföras av socialnämnden enbart. 

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

I förvaltningens plan för kvalitetsuppföljning har konstaterats att dokumentationen 
är viktig för att utveckla och säkerställa kvaliteten på beviljade insatser, där ett 
viktigt redskap är genomförandeplanen. Alla brukare ska ha en 
genomförandeplan, som de varit delaktiga i, den ska vara dokumenterad i 
verksamhetssystemet och upprättad inom en rimlig tid (max 1 månad). 
Förvaltningens egna uppföljningar har visat att det finns utvecklingsmöjligheter i 
arbetet kring dokumentation och genomförandeplaner inom samtliga 
verksamhetsområden. 
 
Under perioden har kartläggning gjorts inom alla verksamheter i socialtjänsten där 
genomförandeplaner upprättas. Syftet är att få en samlad bild över statusen kring 
genomförandeplaner. Kartläggningen omfattar att genomförandeplan finns i 
verksamhetssystemet, tiden från verkställande av beslut till upprättad 
genomförandeplan, uppföljning av genomförandeplan samt om brukaren varit 
delaktig. Arbete med att sammanställa underlagen till kartläggningen pågår och 
resultat är inte klart än. Ambitionen är att ge generell bild över hur kunskapsläget 
ser ut i organisationen samt peka på var det finns förbättringsområden. 
Återkoppling kommer redovisas till både enhets- och sektionsnivå. Utifrån 
kartläggningen kommer uppdrag ges till verksamheterna i vad som behöver 
förbättras. En sammanfattande återkoppling av resultatet kommer därefter ges 
både till förvaltningsledning och socialnämnd. 

 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. 

Förvaltningen har inte påbörjat arbetet utifrån uppdraget än på grund av pågående 
pandemi. 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 och 

Förvaltningen påbörjade uppdraget under hösten och ett förslag presenterades 
och beslutades av socialnämnden i mars. På grund av pågående pandemi har 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

2020-2022 fått i uppdrag att 
påbörja arbetet för att inrätta 
en palliativ avdelning (KF ÖS 
7) 

arbetet med att etablera platserna pausats. 

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

Förvaltningen har i samband med att ett nytt korttidsboende för barn öppnades 
också omstrukturerat den övriga korttidsverksamheten för att bättre tillgodose 
målgruppernas behov. Den nya korttidsverksamheten, Ridhusgatan, har öppnats. 
Målgruppen på Ridhusgatan är unga och vuxna, vilka kommer få fler möjligheter 
att nyttja aktiviteter som finns i centrum t ex badhus och museum. Övriga 
korttidsverksamheter är Skidlöpargränd, Myråsvägen 6A och Myråsvägen 6B. Alla 
dessa har möjlighet att ta emot barn. 
 
Förvaltningen bedömer att uppdrag är genomfört och kan avslutas. 

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

Förvaltningens sektion för barn och unga har ett väl upparbetat arbetssätt kring 
insatser på hemmaplan. I alla placeringar på SIS eller HVB, som pågått under 
perioden, är alla hemmaplanslösningar uttömda för tillfället. Under placeringen 
sker ett aktivt arbete med att jobba för att ungdomen ska kunna komma tillbaka 
hem i sin miljö, då med stöd av expertis från berörda enheter inom sektionen. Vid 
familjehemsplaceringar används idag samma arbetssätt - alla 
hemmaplanslösningar ska vara uttömda. Vid behov av familjehemsplacering ska 
alltid inventering av resurser inom barnets nätverk ske. Detta är ett arbete under 
utveckling som påbörjats under perioden och nogsamt följs varje månad. 
 
Inom förvaltningens vuxenvård görs ett arbete gemensamt mellan 
myndighetsutövningen och utförare för missbruk, socialpsykiatri och personlig 
assistans kring kompetensutveckling, i syfte att alla anställda ska ha en 
gemensam kunskapsbas för att på så sätt lättare förstå den problematik som man 
möter och har att hantera. Genom ökad och gemensam kunskap förenklas 
samverkan och evidensbaserat arbete. 
 
Det hålls regelbundna placeringsmöten där representanter deltar från 
myndighetsutövningen och utförarverksamheten med syfte i att skapa hållbar 
planering för stöd till brukare på hemmaplan samt med syfte att rätt brukare ska ha 
rätt insats av rätt aktör i rätt tid. Samverkan har lett fram till ökad möjlighet för 
boendena inom socialpsykiatrin att kunna ta emot brukare med omfattande 
psykisk problematik och samtida missbruksproblem, då det har identifierats att 
kompetens behöver ökas och handlingsplaner upprättas för att kunna möta en 
bredare målgrupp på hemmaplan. Inom socialpsykiatrin har ett ökat flöde i 
boendena möjliggjort att externa placeringar har undvikits då verksamheten i 
högre grad kunnat möta brukarnas behov på hemmaplan. 
 
Inom missbruksvården har behov av placeringar i heldygnsvård ökat då flera 
personer med komplex problematik haft omfattande behov av vård och 
behandling, vilket varit svårt att tillgodose på hemmaplan då befintliga arbetssätt 
och resursorganisering inom utförarverksamheterna ej motsvarar individernas 
behov. Samverkansmöten mellan enhetschef för myndighetsutövning och utförare 
inom missbruk äger rum i syfte att finna gemensamma utvecklingsområden, för att 
nå samsyn och att lösa organisatoriska problem som försvårar måluppfyllelse 
avseende hemmaplanslösningar. 

 Socialnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att riktade och 
förebyggande insatser ska 

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. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

ske med stöd i evidens (KF 
ÖS 7) 

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

Förvaltningen har påbörjat en omställning på Skogslyckan för äldrecentrum. 
Vidare tankar i linje med uppdraget finns endast i idéstadiet och har ännu inte 
börjat utredas. 

 

  Mått Kommentar 

 Brukarbedömning i särskilt 
boende äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

Den nationella brukarundersökningen, vars resultat presenterades under 
senhösten i fjol, visade ett bra resultat. Brukarnas helhetsbedömning ligger på en 
hög nivå. Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har 
identifierats i hela undersökningen utgör grund i verksamhetsutvecklingen och har 
till viss del bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2020. Huvuddelen av 
förbättringsarbetet kommer att ske under året i verksamheterna. Målsättningen är 
att brukarnöjdheten hos de äldre ska vara kvar på samma höga nivå som tidigare 
år. 
 
Årets nationella brukarundersökning genomförs under våren. Det är oklart hur den 
pågående pandemin påverkar genomförandet och resultatet av 
brukarundersökningen. Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Brukarbedömning i 
hemtjänst äldreomsorg, 
helhetssyn, ska öka 

Den nationella brukarundersökningen, vars resultat presenterades under 
senhösten i fjol, visade ett bra resultat. Brukarnas helhetsbedömning ligger på en 
hög nivå. Det sammanlagda resultatet och de förbättringsområden som har 
identifierats i hela undersökningen utgör grund i verksamhetsutvecklingen och har 
till viss del bearbetas i verksamhetsplaneringen för 2020. Huvuddelen av 
förbättringsarbetet kommer att ske under året i verksamheterna. Målsättningen är 
att brukarnöjdheten hos de äldre ska vara kvar på samma höga nivå som tidigare 
år. 
 
Årets nationella brukarundersökning genomförs under våren. Det är oklart hur den 
pågående pandemin påverkar genomförandet och resultatet av 
brukarundersökningen. Prognosen är att målsättningen kommer att nås. 

 Andel genomförandeplaner Syftet med måttet är att följa utvecklingen av andel brukare med aktuella 
genomförandeplaner inom social omsorg och inom barnavården. Detta kommer att 
möjliggöras först då den nya modulen, Lifecare utförare, är införd och 
verksamheterna har övergått till IBIC. Den nya modulen ger enkla verktyg att följa 
upp antalet individer i verksamhetssystemet med status på andelen med aktuella 
genomförandeplaner. 

3.8 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder 
bland annat genom en utökad digitalisering 

Socialnämnden har flera pågående uppdrag och aktiviteter inom ramen för strategin. Digitalisering 
och automatisering är prioriterade områden inom förvaltningen. De syftar till att öka brukarnas 
trygghet, service och minska den interna administrationen. Flertalet aktiviteter har pågått under 
perioden men en del av utvecklingsarbetet har dock tvingats senareläggas på grund av pågående 
pandemi. Inom förvaltningen har exempelvis nya metoder/verktyg kring kommunikation införts för 
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att möta ungdomar där dom befinner sig. Digital teknik i interna och externa möten har 
nyttjats/utvecklats samt rutiner för rättssäkert användande av digital teknik har tagits fram. Flertalet 
automatiseringsprocesser har införts samt nya moduler och ny teknik i förvaltningens största 
verksamhetssystem har införts, vilket delvis förändrat och förenklat arbetssättet. Under perioden har 
den påbörjade upphandlingen av vård- och omsorgsboende och hemtjänst i Ljungskile avbrutits på 
obestämd tid på grund av pågående pandemi. 
 

Nämndsstrategier Kommentar 

Tänka nytt genom innovation 
och alternativa lösningar. 

Förvaltningen har flera aktiviteter och uppdrag inom ramen för strategin. Flertalet 
aktiviteter under perioden pågått gällande effektivisering genom digitalisering. 
Barnsekreterarna på familjehemsgruppen har provat taligenkänning under sex 
månader. Detta gav en viss effektivisering gällande tid, dock inte i den mån att det 
står i proportion till kostnaden att införa det helt. Projektet är nu utvärderat och 
avslutat. Fältenheten har tagit fram riktlinjer och startat upp Snapchatkonton för att 
kunna möta den digitala utveckling som skett gällande kommunikation med 
ungdomar. Utveckling av användandet av digital teknik vid såväl interna som 
externa möten, kompetensutveckling mm har skett där det är möjligt. Socialjouren 
har i samarbete med IT tagit fram riktlinjer och rutiner för hur Teams kan användas 
för att arbeta med andra kommuner på ett rättssäkert sätt. 
 
Förvaltningen undersöker vilka IT lösningar som skulle kunna vara möjliga att 
använda för att hushålla med resurserna och göra den enskilde mer självständig. 
Flera processer har automatiserats och ytterligare processer har prioriterats av 
socialchefen som skall utvecklas under året. Organisatoriskt så har en 
IT/Teknikenhet bildats under administrativa avdelningen och leds av en 
enhetschef. Enheten arbetar med systemförvaltning av socialtjänstens 
verksamhetssystem, digitala lås och trygghetslarm och välfärdsteknik för 
verksamheterna. Inom verksamhetssystemet Procapita införs flera nya Lifecare 
moduler, dels ny teknik och dels för att underlätta arbetet i verksamheten 
Digitalisering och automatisering är högt prioriterat område inom förvaltningen. 

En del av utvecklingsarbetet inom automatisering och digitalisering är senarelagt 
på grund av pågående pandemi.  

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Administrativa avdelningen har under kvartal 4 2019 och kvartal 1 2020 avsatt en 
administrativ utvecklartjänst som till stor del av tjänsten arbetat med underlag för 
upphandling av vård- och omsorgsboende och hemtjänst i Ljungskile, men 
upphandlingen har på grund av covid-19, tvingats att avbrytas på obestämd tid. 
 
När det gäller LOV-företagen så har en tillsvidare förlängning av dessa avtal skett. 
Administrativa avdelningen har under perioden påbörjat arbeta med 
avtalsuppföljning och verksamhetsuppföljning av de företag som har avtal med 
kommunen. 

 Förvaltningen ska ta fram 
förslag på hur nämndens 
processföring i förvaltnings- 
och kammarrätt kan 
effektiviseras, gärna i 

Berörda enheter inom myndighetsutövningen har idag ett upparbetat arbetssätt 
där förhandlingar i förvaltningsrätten och kammarrätten sker via säker länk från 
tingsrätten i Uddevalla. Ibland finns det inga lediga rum på tingsrätten, vilket 
resulterat i att förhandling via Skype inte kunnat genomföras. I vissa ärenden 
bedömer vi det som mest lämpligt att vara på plats i rätten. Under perioden januari 
till mars har 70 % av förhandlingarna skett via Skype. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

samverkan med andra 
kommuner. 

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

Socialnämnden följer kontinuerligt via socialtjänsten (förvaltningen) information om 
möjlighet att rekvirera riktade statsbidrag inom socialnämndens 
verksamhetsområden. Under perioden har socialtjänsten sökt statsbidrag för bland 
annat: habiliteringsersättning, stärkt bemanning inom den sociala barn- och 
ungdomsvården, stärka insatserna för barn- och unga med psykisk ohälsa, 
utvecklingsmedel för år 2020 för arbete med våld i nära relationer med mera, 
motverka ensamheten bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom samt överenskommelse om äldreomsorg - teknik, 
kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. 

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

Arbetet med heltidsresan påbörjades under 2019 och under hösten startade 
Rosenhäll. Tidsplan för utrullande av heltidsresan för övriga verksamheter är 
framtagen. Målet var att alla verksamheter skulle vara igång vid årsskiftet 
2020/2021 men arbetsgivaren och kommunal har pausat arbetet. Anledningen till 
pausen var att det behövdes arbetas fram en vägledning om hur avtalet skulle 
tolkas och hur samplaneringsområden skulle kunna planeras och hanteras för att 
komma vidare i projektet. Arbetsgivaren avvaktar Sveriges kommuner och 
regioners och Kommunals centrala förhandling. 
 
Eftersom arbetet med heltidsresan har pausats och arbetsgivaren inväntar den 
centrala förhandlingen behöver tidsplaneringen revideras. Det innebär också att 
uppdraget från kommunfullmäktige rörande heltider behöver förlängas med ett år. 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 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 8) 

Socialtjänsten har ständigt fokus på att samutnyttja lokaler inom sina 
verksamhetsområden. Under perioden har omflyttningar skett inom kontoren på 
Kilbäckskontoret och Centrumkontoret för att anpassa kontorslokaler med 
anledning av att försörjningsstödsverksamheten har flyttats över från 
Socialtjänsten till Arbetsmarknadsavdelningen och samtliga 
försörjningsstödshandläggare har flyttat från centrumkontoret till Junogatan 2. 
Inom avdelningarna; social omsorg, hälso- och sjukvård  samt individ- och 
familjeomsorg pågår ett ständigt arbete för att anpassa lokalerna efter 
verksamheternas behov. Socialtjänstens samverkan med övriga förvaltningar och 
nämnder sker via Lokalförsörjningsgruppen där socialtjänsten har en representant 
med. 

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

Socialtjänsten har sedan hösten 2018 påbörjat arbetet med att automatisera och 
digitalisera processer inom verksamhetsområdena. 

Under 2018 och 2019 har arbetet med automatisering pågått bl a inom 
handläggning av försörjningsstöd, utbetalning av habiliteringsersättning. 
I samarbete med kommunledningskontoret har socialtjänsten påbörjat och 
utvecklat införandet av Beslutsstöd, där socialtjänsten idag är på gång att införa 
beslutstödet för samtliga chefer. 
 
Under våren 2020 har följande automatiseringsprocesser (RPA-processer) 
prioriterats: 
- Habiliteringsersättning, helautomatiseras 
- Kontroll ej aktiva i Lifecare (Procapita) inom hälso- och sjukvård 
- Kontroll av hjälpmedelsfakturor 
- Ansökan om sjuklönekostnader 
- Distribution av måltider 
- Kontroll av logg poster för avdrag inom avgiftshanteringen 
- Kontroll av loggposter av nya beslut i Lifecare (Procapita) 
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3.9 Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad 
mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 
 

3.11 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Ansvaret för försörjningsstödsverksamheten flyttades den 15 februari över till 
arbetsmarknadsavdelningen. Syftet och målsättningen med förändringen är att fler 
kommuninvånare med försörjningsstöd ska komma ut i egenförsörjning, att skapa 
en väg in för kommuninvånaren samt att få en effektivare organisation. 
 
Förvaltningen föreslår att uppdraget ska avslutas, då ansvaret för 
försörjningsstödsverksamheten inte längre tillhör socialnämnden. 

3.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 
och Lyckorna som speciella landmärken 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.14 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 
infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta 
möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. Förvaltningen 
arbetar dock med den långsiktiga strukturomvandlingen för att skapa mer differentierat utbud av 
olika boendeformer för att möta framtida behov. Grunden för det påbörjade utvecklingsarbetet är 
den av socialnämnden antagna "boendeplan och aktivitetscentra för äldre", där grundtanken mycket 
förenklat är att koppla olika boendetyper och aktivitetscentra till varje del av kommunen. Även 
andra målgrupper kan ingå i denna planering. 

3.15 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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3.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

3.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

Socialnämnden har inga aktuella uppdrag eller aktiviteter inom denna strategi. 

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

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

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

Socialnämnden har 2019-10-16 beslutat att godkänna socialtjänstens skrivelse om 
alternativa driftsformer inom socialnämndens verksamhetsområde. Skrivelsen 
svarar på uppdraget från kommunfullmäktiges flerårsplan och syftar till att ge ett 
underlag för att kunna överväga olika driftsformer inom socialnämndens 
verksamhetsområde. Skrivelsen redogör för givna uppdrag, kommunrättsliga 
regler, olika driftsformer, nuvarande driftsformer, berörda verksamheter samt 
resonemang kring lämpliga verksamheter att utföra i alternativ driftsform. 

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

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

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

 


