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Inledning 
Verksamhetsplanen är ett stöd för styrning och ledning av Omsorgsförvaltningens 
ansvarsområden men också ett informativt syfte för kommunens medborgare. 
Utgångspunkten för den kommunala verksamheten är den strategiska planen. 
Verksamhetsplanen ska revideras av nämnden en gång per år. 

 

Lagstiftning, mål och riktlinjer 
 
Verksamhet 
Omsorgsnämndens uppgift är att möta människors skiftande behov av stödinsatser som 

krävs för att den enskilde ska klara sin vardag. Förvaltningen skall ge service och ansvara för 

myndighetsutövning. Ett särskilt ansvar finns för svaga grupper, och barns bästa skall alltid 

beaktas. Arbetet styrs i första hand av Socialtjänst lagen (SoL), Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) och av Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL). 

 

Förvaltning 
Kommunens förvaltningar är skyldiga att följa Förvaltningslagen (FL) samt Kommunallagen; 
Alla ärenden ska hanteras snabbt, kostnadseffektivt, enkelt och samtidigt värna om den 
enskildes rättssäkerhet. Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om 
det inte finns sakliga skäl för något annat. 
 
 

God ekonomisk hushållning 
Begreppet god ekonomisk hushållning utgår från Kommunallagen (KL) och fokuserar på 
hushållning och på att öka långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga 
planeringen. Detta ger förutsättningar för att utveckla en bra verksamhet med fokus på 
brukarna på såväl kort som lång sikt. 
 
 

Strömstads kommuns strategiska plan 
För att Strömstad ska utvecklas och vara en attraktiv kommun att arbeta, leva och bo i krävs 
en vision och mål som stakar ut riktningen mot framtidens Strömstad. Strategiska planens 
vision, mål och strategier utgör grunden för kommunens verksamhetsstyrning och för 
arbetet mot god ekonomisk hushållning. 
 

Vision 
Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling, där livskvalitet, miljö‐ och 
kulturvärden stärks. 
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Övergripande mål 
Strömstads kommun har fyra övergripande mål som ska leda till att vi 2015 är 13 000 
invånare: 

 Ökat medborgarengagemang 

 Förbättrad folkhälsa 

 Effektiv ekonomisk och ekologisk hushållning 

 Offensivt samhällsbyggande 

 

Verksamhetsidé 
Strömstads kommun är en aktiv aktör i samhällsutveckling och svarar upp mot de behov som 
finns hos kommuninvånaren, utifrån den enskildes eget ansvar. 
 

Värderingar 
I vår organisation finns en framtidstro, som bygger på ansvarstagande, respekt, tillit och 
ärlighet: 

 Vi är stolta över att verka i Strömstads kommun 

 Vår framtid ligger i våra händer och våra beslut 

 Samverkan, dialog och utveckling är viktiga ledstjärnor 

 Vår verksamhet präglas av serviceanda, respekt, tolerans och professionalism 

 
 

Beskrivning av uppdrag 
 

Ansvar 
 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ansvarar för all kommunal verksamhet utifrån kommunallagen 
Kommunfullmäktige utser i sin tur en nämnd som ska genomföra uppdraget. 
Nämndens uppdrag beskrivs i dess reglemente. 
 

Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden ansvarar för alla så kallade riktade insatser. Med riktade insatser 
menas att ge stöd och service till personer, som är i behov av stöd för att uppnå en skälig 
levnadsnivå och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Nämnden 
ansvarar för äldrefrågor och stöd till personer med funktionsnedsättningar, försörjningsstöd, 
stöd till enskilda och familjer, flyktingmottagande samt konsumentvägledning. 
Omsorgsnämnden ansvarar även för kommunens arbetsmarknadsåtgärder. 
Tillsammans med Barn‐ och utbildningsnämnden har Omsorgsnämnden ett gemensamt 
ansvar för att samordna sociala stödinsatser som rör barn och ungdomar. 
 
Omsorgsnämnden har att i samverkan med övriga nämnder och kommunala 
bolag, samordna den fysiska-, sociala-, miljö- och folkhälsomässiga samhällsplaneringen.  



 

4 
 

Utförare ledningsnivå 
 
Omsorgsförvaltningen 
För att fullgöra uppdraget från Omsorgsnämnden har Omsorgsförvaltningen organiserat sig i 

olika verksamhetsområden, Individ- och Familjeomsorg (IFO), Vård och Omsorg (VoO) samt 

Stöd och Service (SoS).  

Förvaltningschefen är högsta beslutande tjänsteman på förvaltningen. Huvuduppgiften är att 
inom fastställda ekonomiska ramar, leda, planera, utveckla, samordna och följa upp 
förvaltningens verksamheter. Förvaltningschefen ansvarar för bästa möjliga kvalitet för 
invånare med stödbehov till lägsta möjliga kostnad. Till förvaltningschefens stab hör 
specialfunktioner för att planera, genomföra och följa upp verksamheter, ekonomi och 
personal och den administration som följer av detta. 
Varje verksamhetsområde leds av en verksamhetschef. På enhetsnivå är chefer anställda 
med ett tydligt ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. 
Chefer och medarbetare ska följa de administrativa rutiner, styr- och policydokument, avtal 
lagar och förordningar som gäller inom verksamhetsområdet och för kommunen.  
 
 

Omsorgsnämndens verksamhet 2015 – 2018 
 

Vår vision 
Strömstad har en balanserad och långsiktigt hållbar utveckling, där livskvalitet, miljö‐ och 
kulturvärden stärks. Omsorgsförvaltningen bidrar till kommunens vision genom att fokusera 
på livskvalitet. 

Vårt uppdrag 
Vad vi är anställda för att göra – att tillhandahålla invånarnytta på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Vi ska arbeta för att individen upplever kvalitet, delaktighet och känsla av 
sammanhang(KASAM). 

 

Grund för Omsorgsnämndens måldialog 
I vår organisation finns en framtidstro, som bygger på ansvarstagande, respekt, tillit och 

ärlighet. Vi ska medverka till att skapa förutsättningar för att människor ska kunna leva ett 

meningsfullt och hanterbart liv utifrån sina individuella förutsättningar. 

Det ska vi uppnå genom: 

 Delaktighet  

 Engagemang 

 Tydlighet 

 Valfrihet  
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Våra brukare är i vårt fokus och vi har ett förhållningssätt där vi arbetar:  

 Förebyggande 

 Trygghetsskapande 

 För att bidra till Livskvalitet 

 För att bevara och utveckla Egenansvar 

 
Livskvalitet 
Alla medborgare skall kunna leva ett bra liv och ges möjlighet kunna klara sin egen vardag 
genom stöd och hjälp när så behövs. Stödet ska ta hänsyn till och utformas på ett sådant sätt 
att den enskildes behov möts med relevant insats. Omsorgsnämndens insatser skall bidra till 
att stärka livskvaliteten för den enskilde, frigöra den enskildes egna resurser och upplevas 
som meningsfulla av brukaren.  

 
Övergripande verksamhetsansvar 
 
Strömstad kommun skall vara en trygg och säker kommun att leva och bo i där värden som 
livskvalitet spelar roll. Omsorgsförvaltningen ska ge stöd, service och omvårdnad till 
personer som av olika skäl samt på kort eller lång sikt behöver stöd för att klara sin 
vardagssituation.  
 
Nämndens övergripande verksamhetsidé utgår från att 
 ”Alla personer skall ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina individuella 
förutsättningar” 
 
Omsorgsförvaltningen skall  
 

 Ha brukaren i fokus   

 Arbeta förebyggande  

 Vara en attraktiv arbetsplats  

 Öppet redovisa verksamhetens innehåll utifrån kvalitet och utfall 
 

Utmaningar för förvaltningen på kort och lång sikt 
 

 Tydliga mål  

 Ledning och styrning 

 Budget i balans 

 Arbeta proaktivt och förebyggande 

 Ny teknik 

 Oro i omvärlden, nyanlända 

 Lagstiftning och regelverk, bemanning SÄBO t.ex 

 Rättssäkerhet 
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Individ och Familjeomsorg (IFO) 
 
Uppdrag 
Individ- och familjeomsorgen ansvarar för all myndighetsutövning inom förvaltningen. 
I verksamheten ingår huvudområden bistånd, barn och ungdom, försörjningsstöd, 
missbruksvård, socialpsykiatri och ensamkommandeteam. 

 
 
Nuläge  

Individ- och familjeomsorg (IFO) genomgår för närvarande en organisationsförändring, som 
bland annat innebär att samtliga medarbetare får nya chefer, att två enheter som inte haft 
enhetschefer får det samt att verksamhetschefen nu har ett helhetsansvar för all myndighet-
sutövning inom förvaltningen.  
 
Arbetsbelastningen är hög på samtliga enheter och anledningarna till det är flera. På 
Vuxenenhetens missbruksverksamhet är det hög ärendebelastning och det totala antalet 
ärenden fortsätter att öka. Andelen personer med narkotikaproblem är märkbart högre och 
fler individer har behov av institutionsvård. På enheterna Barn- och unga samt Bistånd 
handlar det mycket om svårigheterna att rekrytera och behålla personal, samt följder av de 
brister i ledning och styrning, som uppmärksammats bland annat i en revisionsrapport. 
 
Enhetscheferna ska noggrant kartlägga sina respektive verksamheter och identifiera styrkor 
och utvecklingsbehov på kort och lång sikt. En del kommer att vara gemensamma för hela 
IFO, medan andra kommer att vara specifika för enheterna. 
 

IFO- Utmaningar på kort sikt 
 

 Verkställa den nya organisationen i praktiken. Det är av stor vikt att verksamheterna 
känner att de får arbetsro, dvs under en uppstart får arbeta med inre processer för 
att säkra rättssäkerhet.  

 Se över rättssäkerheten i myndighetsutövningen och påbörja arbetet med att skapa 
processer och rutiner med hjälp av det kvalitetsledningssystem som kommer att tas i 
bruk inom kort. 

 Förbättra tillgänglighet avseende besökare, telefoni, epost och andra 
kommunikationsvägar 

 Implementera strukturer från ansökan via handläggning till verkställighet av insatser 

t.ex ÄBIC (Äldres behov i Centrum) 

 Hålla jämna steg med skärpt lagstiftning gällande social dokumentation samt nya 
riktlinjer inom bland annat missbruksvården  
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IFO- Utmaningar på lång sikt 
 

 Följa befolkningsförändringen och vara förberedd på förväntade behov i form av 

bemanning, resurser för särskilda boendeformer, ledsagning, hemtjänst m.m. inför 

framtiden. 

 Metodutveckling med sikte mot en evidensbaserad praktik enligt Socialstyrelsen 

definition. 

 Utveckla samverkan och samarbete internt och externt för att arbeta mot större 

helhetssyn avseende individers behov och gemensamma resurser. 

 Ta fram strategi och policy vad gäller kompetensutveckling. Kompetensutveckling är 
en framgångsfaktor avseende personalkontinuitet och kvalitet i arbetet. 

 Kompetensförsörjning har under lång tid varit en stor utmaning, särskilt avseende 
kvalificerade arbetsuppgifter med krav på högre utbildning. Alla verksamheter måste 
söka nya arenor och kommunikationsverktyg för att nå framtidens medarbetare. 

 Rusta för en flexibel organisation med fungerande processer som inte enbart är 
personberoende. 

 

 
 

Stöd och service (SoS) 
 

Uppdrag 

Största delen av verksamheten inom SoS består i att verkställa beslut enligt lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade(LSS) och Socialtjänstlagen(SoL). Besluten kan vara fattade 

av en handläggare i kommunen (beslut enligt LSS och Sol) eller av Försäkringskassan 

(Socialförsäkringsbalken).  

Enligt LSS skall verksamhet enligt lagen främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i 

samhällslivet för de personer som ingår i de målgrupper som definieras av lagen. Målet är att 

den enskilde får möjlighet att leva som andra. 

 

Nuläge 

Verksamheten har genomgått en organisatorisk förändring och flera medarbetare har nya 
chefer. Chefstätheten har under flera år varit låg vilket lett till att chefer har haft en svår 
situation att aktivt följa alla sina verksamehter på ett nära sätt. Utvecklingsbehoven i 
vardagen är stora. Nya brukare har helt andra förväntningar på insatser som daglig 
verksamhet eller ledsagning än tidigare. Helt nya uppdrag som boende för ensamkommande 
och avlösaservice i hemmet har tillkommit. Rekryteringsbehovet är konstant då det inte 
sällan handlar om att kring varje enskild individ nyskapa då antalet individer med behov av 
stöd ökar. Ett exempel är att antalet barn med behov har fördubblats under senaste året. 
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Stöd och Service- utmaningar på kort sikt 

 Uppdrag utifrån nämndens boendeplan avseende boendeformer för personer med 
funktionsnedsättningar 

 Mottagande av nyanlända har idag en god kvalitet men med nuläget i världen krävs 
förmåga att ta emot fler individer både avseende ensamkommande barn, familjer, 
enskilda vuxna samt eventuellt anläggningsboende för asylsökande.  

 Kompetensutveckling  - på individ och gruppnivå med fokus på förhållningssätt i 

mötet med brukaren och den sociala dokumentationen. 

 Avlösarservice i hemmet är ett nytt område i verksamheten 

 Ökad kvalitet i individuella genomförandeplaner. Genomförandeplanerna ska vara ett 

aktivt arbetsredskap för att ge rätt stöd i vardagen i syfte att bibehålla och utveckla 

förmågor samt tillgodose behov. 

 

 

Stöd och Service- Utmaningar på lång sikt  

 Pågående översyn av lagstiftningen och dess påverkan på verksamheten 

 Utveckla arbetsmarkandsinsatser och sysselsättning som daglig verksamhet för att 

möte nya brukares behov i ett samhälle i ständig förändring 

 Nya boendeformer måste kartläggas för att möte behov hos nya grupper av brukare 

 Följa teknikutvecklingen för att kunna ta tillvara möjligheter till nödvändig 

kvalitetshöjning och effektivisering 

 Tillsynen över de privata assistansbolagen måste utvecklas tillsammans med 

Försäkringskassan. 

 Ledarskapsutbildning 

 

 

Vård och Omsorg 
 
Uppdrag 

Verksamheten Vård och omsorg ansvarar för insatser till äldre och funktionsnedsatta. 
I verksamheten ingår särskilda boenden, korttidsplatser, rehabverksamhet, hemtjänst, 
hemsjukvård, demensteam samt anhörigstöd. Inom verksamhetsområdet ingår även ansvar 
för bemanningsenheten som ger stöd till bland annat Barn- och utbildningsförvaltningen. 
 

Nuläge  

Verksamheten är inne i ett skede som består i förändring i enhetschefsgruppen.  Styrning 
och ledning samt kvalitetssäkring av verksamheten har under de senaste åren varit eftersatt. 
Brister som föranlett en otydlighet i verksamheten.  Handlingsplaner behövs för att 
säkerställa rättssäkerheten. 
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Vård och Omsorg –Utmaningar på kort sikt 
 

 Förändringar i vårdtyngd beroende på att allt fler äldre väljer att bo hemma så länge 
det är möjligt. 

 Uppdrag utifrån nämndens boendeplan avseende boendeformer för äldre 

 Analysarbete av verksamhetens samtliga kostnader och i synnerhet 
personalkostnader i förhållande till bemanning och schema samt vårdtyngd. 

 Antalet platser i särskilt boende räcker inte alltid till och antalet betaldagar har ökat. 

 Ökad kvalitet i individuella genomförandeplaner. Genomförandeplanerna ska vara ett 

aktivt arbetsredskap för att ge rätt stöd i vardagen i syfte att bibehålla och utveckla 

förmågor samt tillgodose behov. 

 Bemanning, vårdtyngdsmätning och schemaläggning måste fortsätta att utvecklas för 

att möta framtida krav från Socialstyrelsen för att allt bättre möta individuella behov. 

En kvalitetssäkrad arbetstidsförläggning innebär att personalresurserna fördelas 

utifrån brukarnas behov och samtidigt har en positiv effekt på personalkontinuitet, 

arbetsmiljö och ekonomi. 

 Teknikupphandling - Implementera och följa upp larm, nyckelhantering samt 
planeringsverktyg 

 Ett tydligt ledarskap, analys av verksamheten och ansvarstagande i alla led för att 
fortsätta arbetet med att uppnå verksamhetsmålet ”budget i balans” och sörja för 
god ekonomisk hushållning.  

 Värdegrund – Genom en utbildningsplan stärka förhållningssätt och bemötande 
utifrån rådande nationella riktlinjer. Arbeta vidare och utveckla ”Gemensam 
vårdfilosofi” 

 

 
Vård och Omsorg- Utmaningar lång sikt 

 Gruppen äldre, särskilt de över 80 år kommer att öka markant från 2020. 
Verksamheten måste ha en faktisk beredskap att möta både utökade och nya behov 
av särskilda boendeformer 

 Sjukvården flyttar hem är en trend som visar på att fler äldre sjuka kommer att få 
både omsorg och avancerad sjukvård i hemmet. Sjukhusvistelsen kortas av och 
patienter skrivs ut till hemmet tidigare än förut. 

 Kompetensen hos medarbetare inom alla verksamhetsgrenar måste kartläggas och 
stärkas upp.  

 Alternativa boendeformer som mellanboendeformer, trygghetsboende som inte 
kräver biståndsbedömning behöver utredas i syfte att möta framtidens behov. 

 Vård i livets slutskede sker i hög grad numer i hemmet. Ett palliativt team kan vara en 
väg att möte behov i framtiden. 

 Arbetet med bemanning och schemaläggning samt vårdtyngdsmätning är viktiga 
komponenter för att på bästa sätt nyttja resurser med bästa möjliga effekt. Detta 
kräver både kunskap och instrument vilket kommer att vara en av huvuduppgifterna 
under de närmaste åren.  
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Systematiskt kvalitetsarbete 
Omsorgsnämnden 
 
Med start under hösten 2014 ska förvaltningen bygga upp ett kvalitetsledningssystem. 
Ledningssystemet ska möjliggöra för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak görs 
vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Ledningssystemet möjliggör ordning och reda i verksam-
heten så att händelser som kan leda till tillbud, missförhållande, skada eller andra avvikelser 
kan förebyggas. Kvalitetsledningssystemet kompletteras av regelbundna utvärderingar som i 
sin tur ska leda till ett kontinuerligt förbättringsarbete. Framtidens förändringar ska mötas 
med kunskap och nyfikenhet och kräver att verksamheten regelbundet anpassas till nya 
behov.  
 
 
 

 

 
 
 
  

•Genomföra utifrån 
fastställda processer 
och rutiner

•Analysera nyckeltal, 
klagomål, händelser 
för att skapa 
beslutsunderlag

•Identifiera krav och 
mål. 

•Planera för att möta 
mål och krav

•Skapa nya 
arbetsformer och 
rutiner som bättre 
möter verksamhtens 
behov.

Förbättra Planera

GenomföraUtvärdera
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Mål, nyckeltal, förväntat läge 
 
Våra mål skall vara mätbara och vi använder nyckeltal/indikatorer för att följa upp vår 
verksamhet.  

 
Mål 2015 kompletteras med ytterligare mål riktade till varje verksamhetsområde 
 

Medarbetare 

  
Trygghet Ekonomi 

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 
med ett tydligt ledarskap 
  
  
  

Nöjda medborgare och brukare  
Bra service och god kvalitet och trygghet 
Resultat, produktions- och 
effektivitetsmått skall utvecklas och följas 
upp för att kunna bedöma kvalitet och 
kostnads-effektivitet så att insatser kan 
utföras på ett rättssäkert sätt. 

God ekonomisk hushållning 

Indikator: 
HME  (Hållbart medarbetarengagemang)  
Medarbetaenkät för hållbart 
medarbetarengagemang som utarbetats 
av  Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
och rådet för främjande av kommunala 
analyser (RKA)  

Indikator: 
Brukarundersökning 
  
Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, processer samt rutiner 
skall vara implementerade 

Indikator: 
Budget i balans 

  
Resultat  från enkät 
Hållbart medarbetarengagemang – HME  
75 % 
  
  

Särskilt boende 
Brukarbedömning – helhetssyn, andel skall 
uppgå till minst 90 % o Socialstyrelsens 
brukarenkät. 
 
Hemtjänst  
Brukarbedömning - helhetssyn, andel skall 
uppgå till  minst 90 % i Socialstyrelsens 
brukarenkät. 
  
Vid 2015 års utgång skall samtliga 
processer och rutiner vara kartlagda i 
verksamhets system för systematiskt 
kvalitets-arbete och implementerade i 
verksamheten. 

0-resultat 
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Målbild SÄBO, korttid, Hemtjänst 

MÅL Nyckeltal 2015 2016 
Engagerade och motiverade 
medarbetare 

HME  75 % 80 % 

Nöjda brukare  Socialstyrelsens 
brukarundersökning 

90 % 90 % 

 
 

Tid från beslut till inflytt SÄBO 50 dagar 45 dagar 

 
 

Beläggning korttid 90 % 92 % 

Ekonomisk effektivitet 
 

Strukturkonstadsindex 5 0 

 Kostnad per boende exkl 
lokaler 

870 tkr 870 tkr 

 Kostnad per boende ordinärt 
boende 

351 350 

 Antal dygn utskrivningsklara 
ska minska jämför med 
2013(236 dygn) 

50%(118) 50%(59) 

Processer 
 

Kartlagda processer 50 % 100 % 

 

Målbild Hälso- och sjukvård 

MÅL Nyckeltal 2015 2016 
Engagerade och motiverade 
medarbetare 

HME  75 % 80 % 

Nöjda brukare  
 

Delegation per sjuksköterska 30 30 

 Riskbedömningar enligt Senior 
Alert 

95 % 95 % 

Ekonomisk effektivitet 
 

Budget i balans 0 0 

Processer 
 

Kartlagda processer 50 % 100 % 
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Målbild Individ- och familjeomsorg 

MÅL Nyckeltal 2015 2016 
Engagerade och motiverade 
medarbetare 

HME  75 % 80 % 

Nöjda brukare  Behov kan tillgodoses i 
närmiljö 

85 % 90 % 

Ekonomisk effektivitet 
 

Strukturkonstadsindex 0 0 

Processer 
 

Kartlagda processer 50 % 100 % 

 

 

Målbild Vård och Omsorg(LSS) 

MÅL Nyckeltal 2015 2016 
Engagerade och motiverade 
medarbetare 

HME  75 % 80 % 

Nöjda brukare  Antal boendeplatser utan 
hot/våld 

75 % 80 % 

 Utredningstid från ansökan till 
beslut 

90 dagar 80 dagar 

Ekonomisk effektivitet 
 

Strukturkonstadsindex 0 0 

Processer 
 

Kartlagda processer 50 % 100 % 
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Aktiviteter 2015 

Utvecklingsområde Mål/Syfte Aktivitet Ansvarig Uppföljning/fä
rdigt 

Engagerade och 
motiverade 
medarbetare 

Behålla 
kompetent 
personal 

Under 2015 skapa 
kompe-
tensutvecklingsplan 
-Lönekartläggning 
-Samverkans-arbete 

VC, Karin M J, EC Juni 2015 
November 
2015 

Kvalitetslednings-
system 

Säkerställa att vi 
gör rätt saker på 
rättssäkert sätt  

Bygg upp system med 
stöd av Ensolution 

FC, VC, EC 
kvalitetskontroller 

Uppföljning 
varje nämnd – 
klart uppskatt-
ningsvis 2016 

Service, trygghet 
och kvalitet 

Nöjda brukare 
Följa helhetssyn 
 

Genom-förandeplaner 
 

VC, EC Löpande 

Budget i balans God ekonomisk 
hushållning 

VoO : Bemanningsfrågan 
IFO: stöd till barn och 
unga i samverkan med 
BUN 
Stöd o Service: kostnad 
per enhet/(brukare) 

VC, EC Löpande 

Utveckling  Ständiga 
förbättringar 

SÄBO: analysera resultat i 
KOLADA och utarbeta 
handlingsplaner 
 (t ex bemötande) 
IFO: Rödmarkerade 
resultat i KOLADA 
Upprätta handlingsplan 
 
Stöd o service: 
Rödmarkerade resultat i 
KOLADA o skapa 
handlingsplaner 
 

FC,VC,EC April 2015 
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Budget med verksamhetskommentarer 

 

Driftsbudget 2015 – 2017 

 

Driftbudget 2015 (inkl. kapitalkostnader)

Tkr 2014 2015

Kostnader -259 417 277 566 -        

Intäkter 46 042 55 077           

Nettokostnad: -213 375 222 489 -        

Gemensam administration 12 128 -          7 849 -            

Vård och omsorg 129 498 -        131 963 -        

Individ- och familj 31 990 -          40 083 -          

Stöd och service 38 918 -          41 703 -          

Kapitalkostnader 841 -                891 -                

Totalt -213 375 222 489 -        

 


