
Verksamhetsberättelse 2016 Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 3,0 Mkr (inklusive 
semesterlöneskuldsförändring), 2,0 MKR (exklusive semesterlöneskuldsförändring). 
Avvikelsen beror till viss del på vakanser bl a på socialsekreterare och chefer på olika nivåer 
men även det pågående arbetet med styrning och ledning, har bidragit till bättre 
budgetföljsamhet. 
 

Året har handlat mycket om ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar och 
verksamheterna knutna till de målgrupperna. Förvaltningen har tagit över 
rapportering/administration av eftersökning av medel från migrationsverket för våra 
nyanlända. Det har varit hög arbetsbelastning, många nya lagar och direktiv som gjort det 
nödvändigt att strukturera upp arbetet och ställa om verksamheter på kort och längre sikt.                    
 

Ett arbete har pågått under året med att förändra och anpassa det lokala kollektivavtalet till 
en modell med fokus på ”Rätt till heltid”.  
 

Fortsatt arbete med att förtydliga rutiner och strukturer inom stöd och service efter 
omorganisationen 2014.                                                 
 

Kartläggning och beskrivning av förändrade lokalbehov utifrån nya och ändrade behov inom 
flera verksamhetsområden.           
 
                                                                                                                           

Omsorgsnämnden Nettokostnader  
Belopp i tkr Utfall Budget Avvikelse 
Gemensam administration                            8 338              8 290      -48 
Socialtjänst Individ- och familjeomsorg   40 116            40 907      791 
Stöd och service   45 792            44 766         -1 026 
Vård och omsorg 138 781          142 109          3 328    
Summa 233 027                   236 072           3 045 

 

Verksamhet 

Vård och omsorg arbetar med insatser och stöd till äldre och deras anhöriga, till exempel 
hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering, korttidsvård, särskilt boende för äldre, 
dagverksamhet för personer med demenssjukdom samt anhörigstöd. 
 
Betydande händelser                                                                                                                           
Uddens korttidsenhet startade i maj 2016.  
Aktivitetsombud har under året anställts i varje verksamhet, dessa har till uppgift att erbjuda 
aktiviteter och sätta guldkant på tillvaron för brukaren. Satsningen finansieras av 
Socialstyrelsen.  
 

Utvecklingen av samverkande sjukvård tillsammans med Västra Götalandsregionen, där 
hemsjukvården har fått utökade uppdrag som berättigar till  ersättning per uppdrag.  
 

Anmälan enligt 6 kap 6§ AML, (arbetsmiljölagen), till (AMV) arbetsmiljöverket gällande 
arbetsmiljö för hemtjänsten under sommaren 2016 där AMV avslog de delar i anmälan som 
avsåg psykosocial arbetsmiljö men biföll delen som avsåg omklädningsrum.  
 



 
 

Ett arbete har pågått under året med att förändra och anpassa det lokala kollektivavtalet till 
en modell med fokus på ”Rätt till heltid” som i sin tur medför förändringar på 
bemanningsenheten, och kommer att fortgå under 2017. Ett omfattande arbete med 
styrning och ledning med fokus på arbetsmiljö och kvalitetsfrågor har startat under hösten. 
Vård och omsorg har arbetat med verksamhetsspecifika mål för verksamheterna som 
fortlöper under 2017. 
 

Upphandling av cirkulationstvätt har genomförts. 
 
Individ och familjeomsorgen myndighetsutövning inom socialtjänstens hela 
verksamhetsområde. Ensamkommande barn och familjerätt. Vuxenenheten arbetar med 
människor som behöver stöd och hjälp med sin ekonomi, missbruks/beroendeproblematik 
/våldsutsatthet, flyktingmottagning.  
Biståndsenheten, bistånd till äldre, till människor med funktionsnedsättningar, färdtjänst,  
bostadsanpassning. 
 

Betydande händelser                                                                                                                                          
2016 har varit ett år som präglats av personalbrist och personalomsättning inom enheten. 
Störst är bristen inom barn och unga. Detta har till stor del påverkat verksamheten som i 
stället för att arbeta med verksamhetsutveckling nästan uteslutande har behövt lägga fokus 
på att klara grunduppdragen, som till en stor del lösts med stöd av konsulter. 
Fokus under året har varit arbetet med ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar 
och verksamheter knutna till de målgrupperna. Det har varit hög arbetsbelastning, många 
nya lagar och direktiv som gjort det nödvändigt att strukturera upp arbetet och ställa om 
verksamheter. Bostadsfrågan för kommunanvisade är fortfarande ett arbete under 
utveckling, en överenskommelse med bostadsbolagen pågår.  
Kostnaden för försörjningsstödet har ökat under 2016 både när det gäller fler och större 
hushåll. När det gäller färdtjänsten så har kostnaderna för den minskat tack vare ändrade 
och tydligare riktlinjer/rutiner.  Även kostnaden för utskrivningsklara har minskat. 
 
Stöd och Service tillhandahåller tjänster inom flera områden riktade till barn och vuxna 
enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen särskilt stöd). Verksamheten består av 
arbetslivsenhet, särskild bostad, insatser enligt SoL och LSS. Personlig assistans samt två 
boenden för ensamkommande barn.      
                                                                                                    

Betydande händelser                                                                                                                                   
Fortsatt arbete med att förtydliga rutiner och strukturer inom stöd och service efter 
omorganisationen 2014.                                                                                                                                    
 

Integration av nyanlända, både barn och vuxna, har varit ett viktigt fokus under 2016 och det 
är ett område som fortsatt kommer ha hög prioritet de kommande åren.  
                                                    

Jobb- och Integrationscentrum, som är en del av arbetslivsenheten, har under året arbetat 
fram ett nytt program för  samhällsintroduktion. Trots hög arbetsbelastning med många 
lagar och direktiv som ställt höga krav på förändring i verksamheten, har mottagandet 
fungerat. 52 nyanlända har anvisats till kommunen. De har kunnat erbjudas boende. Under 
året har det fortsatt komma ensamkommande barn och ungdomar. En viktig del i 
verksamheten är stöd i boendet till de nyanlända under deras första tid i Sverige, vilket görs 
med hjälp av att anställa flyktingguider. Detta är personer som själva kommit till Sverige de 
senaste åren och som har kulturell och språklig kompetens att stödja den nyanlända i 
vardagen i Sverige. 



 
 

 
 

 
Förvaltningsledningen/kontoret 
Kontoret arbetar med förvaltningsgemensamma uppgifter och att vara ett stöd till 
verksamheterna, kvalitetssäkra ekonomiska och administrativa uppgifter och processer som 
verksamheten arbetar med. IT-support, dokument och ärendehantering samt bereda                                                                
och stödja det politiska arbetet. 
 

Betydande händelser                                                                                                                         
Stödja implementeringen av kvalitetsledningssystem i verksamheterna.                                                  
 

Förvaltningen tog över rapportering/administration av eftersökning av medel från 
migrationsverket för våra nyanlända. Detta gjordes tidigare av Munkedals kommun i ett 
kommunövergripande samarbete. Det har varit ett omfattande arbete då inga upparbetade 
rutiner fanns. Fr.o.m. 2:a kvartalet 2017 kommer eftersökning ingå som en ny del i 
kvalitetsledningssystemet.  
 

Under året har förvaltningen övertagit en del av den ekonomiska hanteringen av hyror 
(blockförhyrda lokaler) från Strömstadsbyggen/-lokaler. Detta är en ny arbetsuppgift. Det 
fanns inte rutiner sedan tidigare i förvaltningen, vilket inneburit mycket tidskrävande arbete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Förvaltningsövergripande händelser                                                                                         
Arbetet med att ta hand om ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar och 
verksamheter knutna till de målgrupperna har pågått under hela året.  
 

Rekrytering av nya medarbetare har präglat förvaltningen mycket under året då det tillsats 
förvaltningschef, verksamhets och enhetschefer, handläggare, nämndsekreterare och ett 
flertal handläggare.   
 

Implementering av vision 2030 med målarbete har påbörjats vilket hänger samman med 
arbetet kring styrning och ledning som startade under hösten, med focus på ledarskap, 
struktur och kvalitet.          
 

Utbildning i ekonomi har genomförts för verksamhets-/enhetschefer och administrativ 
personal.  
          

Inventering och redovisning av verksamhetens behov av förändrade lokaler med hänsyn 
tagen till nya målgrupper och att säkerställa lokalernas utformning, utifrån den 
arbetsmiljölagstiftning som finns.   
 

Miljöfrågor samt arbetet med Välfärd- och Folkhälsofrågor. En utgångspunkt är kommunens 
övergripande mål och de invånarmål som finns beskrivna i budget 2016. 
 
Framtid och utvecklingsbehov   
Processansvaret för att implementera den av kommunstyrelsen antagna, ”Handlingsplan för 
Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017-
2018”. Fr.o.m. 20170101 ansvar för integrationssamordnaren som har till uppgift att hålla 
ihop arbetet.                                                                                                                                                     
 

Personal och rekrytering av personal med utbildning kommer fortsatt att vara ett bekymmer 
inom Individ- och Familjeomsorgen, där vi redan idag ser att behovet av personal kommer 
vara större framöver. Ett arbete tillsammans med HR-avdelningen (Human Resources) 
påbörjas under 2017, med fokus på bristyrken.   
 



 
 

Nytt avtal för 2017 är under framtagande när det gäller samverkande sjukvård, med ett 
tilläggsavtal, med utökat uppdrag för hemsjukvård.  
Ett samverkansarbete pågår tillsammans med de kommunala lokal-/bostadsbolagen gällande  
behov av lokaler och bostäder, bl. a nytt särskilt boende, anpassade lokaler till 
verksamheterna samt bostäder för nyanlända.  
 

En vidareutveckling av arbetet kring ”våld i nära relationer” pågår, då antalet personer med 
skyddsbehov ökar.     
 

Socialtjänsten får ansvar för personer med spelmissbruk, detta ansvar är nytt för 
socialtjänsten och kommunen.  

Verksamheten i siffror 
 2014 2015 2016 
Antal personer med hemtjänst 
 

305 302 271 

Genomförda timmar i snitt per person/hemtjänst 153,7 165,0 163,8 
Antal personer med LSS-insats             
                                           

83 80 85 

Antal personer med funktionsnedsättning med 
stöd av SOL 

37 40 53 

Antal personer med insats kommunal hälso- och 
sjukvård 

448 428 408 

Antal personer IFO vuxenstöd totalt 
varav antal personer institution vuxen 
 

96 
14 

124 
7 

95 
6 

Antal individer institution barn 
 

15 19 15 

Antal hushåll med försörjningsstöd 
 

115 120 123 

Antal hushåll med förmedling 
 

50 46 48 

Antal Resor med färdtjänst 
 

7 680 6 670 5 525 

Antal bokförda dagar med betalningsansvar 
(utskrivningsklara från sjukhus) 

204 46 3 

Antal ensamkommande barn pågående ärenden 
 
Varav antal nytillkomna/ öppnade ärenden 

21 
 

14 

101 
 

81 

100 
 

9 
    

År 2016 har Hemtjänsten haft färre antal personer med insats än tidigare år, men ligger kvar 
på ett högt snitt i antal timmar per person. Anledningen är att det finns ca 10 personer med 
fler besök än 5 per dag samt att 4 av dessa har 40 timmar eller mer i veckan.  
 

Institutionsplaceringarna var få under första halvåret både gällande barn och vuxna. Under 
slutet av året kom det in nya kostsamma placeringar. 
 

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat, fler och större familjer.   
Färdtjänstkostnaderna har minskat liksom antal bokförda dagar med betalningsansvar 
(utskrivningsklara). Vilket till största delen är ett resultat av ändrade rutiner. 
 

Antalet ensamkommande barn som kommunen har ansvar för har varit stabilt de två 
senaste åren, men med en minskning av nytillkomna barn 



Måluppföljning av nämndmålen 

Kommunfullmäktiges  
fokusområde 

Kommunfullmäktiges mål Nämndmål med bäring på KFs fokusområde och 
mål 

Måluppfyllelse med kommentarer 

Bygga, bo och 
miljö 

Bostadsbyggandet prioriteras under hela 
mandatperioden 
Strömstad skall vara en fossiloberoende kommun 
2030 

  

Uppleva och göra Strömstad skall vara ett attraktivt besöksmål 
 
Strömstad skall vara en ort med en stimulerande 
och attraktiv fritids och kulturverksamhet 

  

Omsorg och 
Hälsa 
 
 
 

Korttidsplatser och övervakningsplatser etablerade 
i sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR 
 
 
 
Nytt särskilt boende i Strömstad tätort står klart 
2018 

Undersöka förutsättningarna för att starta korttidsverk-
samhet i den byggnad som tidigare inrymde avd.2 på 
sjukhuset. 
 
 
I dialog med KS, MBN, Strömstadsbyggen och pensionärs-
rådet ta fram förslag på placering av nytt särskilt boende i 
Strömstads centrum, i syfte att ersätta Jägaren. 
 
En trygg, professionell och effektiv verksamhet för stöd 
och omsorg med utgångspunkt i individens behov.  
 
Alla insatser som nämnden bistår med ska ha tydliga mål. 
Den enskilde skall vara delaktig i att utforma vägen till 
målet. 
 

 
• Genomförandeplaner 70 % 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

• Av brukaren underskriven genomförandeplan 
50 % 

 
• Kommunicerade utredningar 100 % 

 

Målet delvis uppnått- Korttidsplatser är etablerade i 
sjukhusets lokaler, i samverkan med VGR sedan maj månad 
2016.  Övervakningsplatser finns inte. 
 
 
Målet uppnått - ON  har lämnat förslag på placering av ett 
nytt särskilt boende. Förslaget har överlämnats till 
kommunfullmäktige (ON § 71  206-04-20). 
Omsorgsnämnden har slutfört sin del av uppdraget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Målet uppnått - 72 % hade en genomförandeplan vid 
stickprovskontroll som gjordes i samband med 
delårsrapport augusti 2016.   
 
Förbättringsåtgärder har genomförts bl.a. genom nya av 
nämnden antagna riktlinjer för dokumentation och ny 
förenklad mall för genomförandeplan. Utbildningsinsatser 
gällande dokumentation har genomfört för all berörd 
personal. 
 
Målet uppnått -Underskriven genomförandeplan 65 %.  
 
 
Målet ej uppnått. Detta mål har inte kunnat mätas år 2016. 



 
 

Trafik och 
Infrastruktur 

Ett trivsammare centrum för gående och cyklister 
till stöd för handel, besöksnäring och 
kommunmedlemmar 
 
Säkrare cykeltrafik 
 
Säkrare skolvägar 
 

  

Utbildning och 
barnomsorg 

Vi har en god strategisk planering av förskole- och 
skolverksamheten 

 
 
 
 
 

 

Näringsliv och 
arbete 

Strömstad kommun har ett brett näringsliv som 
säkrar arbetstillfällen och befolkningstillväxt 
 
Myren-planen skall antas under 2016 

 
 
 
 
 

 

Medarbetare En arbetsmiljö som präglas av öppenhet, ett bra 
samtalsklimat och en miljö där olika uppfattningar 
respekteras och diskriminering motverkas 

Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö med ett tydligt 
ledarskap. 
 
 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) skall vara minst 
75 % 
 
 

 
 
 
 
Målet delvis uppnått 
Stora rekryteringsproblem av handläggare inom individ- och 
familjeomsorgen. Flera vakanta tjänster under året som 
inte har kunnat tillsättas. Det har även varit svårigheter att 
rekrytera konsulter. 
 
Vi saknar återrapportering när det gäller HME från 
kommunövergripande medarbetarenkät 2016. 
 
Vissa svårigheter att rekrytera sjuksköterskor inom den 
kommunala hemsjukvården. 
 
Personalfrämjande aktiviteter under året: 

• Medarbetarenkät – HR 
• Intern riktad medarbetarenkät med fokus på 

den psykosociala arbetsmiljön 
• Aktivt arbete med samverkan, Facklig samverkan 

grupp, Lokal samverkan grupp, Arbetsplats-
träffar och medarbetarsamtal 

• Förändring av arbetstidsmodell (rätt till heltid) 
• Aktivt arbete med ledning och styrning 

 



 
 

Ekonomi Strömstads kommun har med en god ekonomisk 
hushållning och ett effektivt resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap för framtiden 

God resurshushållning med budget i balans. 
 
 
 
 
 

Målet uppnått -Underskott år 2015 har vänts till överskott 
år 2016, som till en del beror på vakanta tjänster under en 
stor del av året. Flyttningen av korttidsverksamheten 
försenades vilket genererade ett överskott. 
Rekryteringsproblem inom Individ-och familjeomsorgen har 
resulterat i att konsulter har fått anlitas, vilket har gett 
merkostnader.  
Vakanta tjänster har bidragit till en positiv budgetavvikelse, 
som till viss del har reducerats av höga konsultkostnader. 
 
Förbättrad samverkan och regelbunden uppföljning inom 
organisationen. Ett aktivt arbete i verksamheten med 
egenkontroll och förvaltningsövergripande intern kontroll. 
En förbättrad struktur för uppföljning och rapportering. 
Antalet nyanlända har ökat. Ansvar för administrativa 
uppgifter bl.a. återsökning av medel från migrationsverket 
har övertagits i egen regi. 
 

Processer Strömstad kommun ger en god service till invånare 
och näringsliv 

 
 
 
 
 
 
 
Särskilt boende: 
Brukarbedömning- helhetssyn, andel skall uppgå till minst 
90 % i socialstyrelsens brukarenkät. 
 
Hemtjänst: 
Brukarbedömning- helhetssyn, andel skall uppgå till minst 
90 % i socialstyrelsens brukarenkät. 
 
 
 
 

Målet nöjda brukare är uppnått 
Strömstad visar på goda resultat i nationella brukar-
undersökningen när det gäller nöjdhet både inom särskilt 
boende och hemtjänst 
 
 
 

 
Resultat av Socialstyrelsens nationella brukarenkät 2016: 
Brukarbedömning Särskilt boende – 91 % - Målet uppfyllt 
 
 
Brukarbedömning Hemtjänst – 93 %- Målet uppfyllt 
 
Intern enkät till närstående/god man inom boende, LSS 
visar mycket gott resultat när det gäller nöjdhet.  
 
Inom ramen för kvalitetsledningssystemet pågår fort-
löpande arbete med processer, riktlinjer och rutiner. 
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete innebär 
att arbeta utifrån ett systemperspektiv där fokus läggs på 
att skapa en struktur för verksamhetens ledning och 
styrning  samt ett kontinuerligt förbättringsarbete av dessa 
strukturer. Ur ett medborgarperspektiv ges möjlighet till 
uppföljning av att vård och omsorg bedrivs kostnads-
effektivt och i enlighet med gjorda prioriteringar och mål. 
 



Ekonomi 
 2014   2015 2016 
    
Verksamhetens intäkter, tkr     63 063    66 244         96 784 
Verksamhetens kostnader, tkr                   -282 274 -293 968      -329 810 
   varav personalkostnader*)  -201 690 -215 561    -225 140 
Verksamhetens nettokostnad, tkr -219 211 -227 724      -233 026 
Budget, tkr   213 375   226 138       236 072 
Budgetavvikelse, tkr     -5 836     -1 586           3 045 
(inklusive semesterlöneskuldsförändring 824 tkr) 
 
Nettoinvesteringar, tkr                                                                                                                                                                  

 
 
             86 

 
 
          769                     653 

 

    
Budgetavvikelse 
Slutlig positiv avvikelse beror till stor del på rekryteringssvårigheter, främst gällande 
socialsekreterare och chefer på olika nivåer. Överskottet reduceras till viss del av 
konsultkostnader.  
 

Det pågående arbetet med styrning och ledning har bidragit till en bättre budgetföljsamhet. 
Även den försenade uppstarten av korttidsboendet och låga kostnader för färdtjänst och 
bostadsanpassning bidrar till plusavvikelsen.  
 

I resultatet ingår även negativa avvikelser när det gäller personlig assistans, försörjningsstöd 
och blockförhyrningarna, till stor del beroende på ökat antal outhyrda platser på särskilda 
boenden. 
 
Investeringsverksamhet 
Budgeterade investeringsmedel har använts enligt plan till spoldesinfektor och kostnader för 
ombyggnad med anledning av flytt av korttidsverksamheten. 

 



 
 

Personal 
 2014 2015 2016 
    
Antal anställda 475                               485       482 
   varav kvinnor 424         427        420 
   varav män   51                     58 62 
Antal årsarbetare 427            438       438 
 
Medelålder 

 
48,27 

 
48,13     

 
     47,9 

Andel heltidsanställda i %  62,68 63,00      68,0 
   varav kvinnor 60,27 61,16       66,0 
   varav  män 85,00 78,26       79,0 
Sjukfrånvaro i % av ord. Arbetstid  7,67 8,15      8,76 
   varav kvinnor 8,25 8,69       8,59 
   varav  män 3,88 4,65       9,58 
Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr)     51,78     49,35                  64,13 

 
 
 
Sjukfrånvaro  
Sjukfrånvaron har ökat både den korta och långa, verksamheten arbetar aktivt med att 
minska den totala frånvaron:  

- Minska antalet medarbetare per chef på dom stora enheterna 
- Arbete med att förbättra och förtydliga rutiner kring det systematiska 

arbetsmiljöarbetet, har påbörjats under hösten. Ett steg i detta arbete är att 
underlätta rapportering av tillbud och arbetsskador. För att göra det enklare för 
medarbetare att anmäla arbetsskador och tillbud har KIA-systemet lanserats   

- Arbete med att förbättra den fysiska arbetsmiljön/anpassa lokaler 
 

Övrigt 
Förvaltningens insatser 

- Flera utbildningsinsatser har genomförts under året, t ex; dokumentation, ekonomi-
utbildning, utbildning i hot och våld och diverse annan verksamhetsspecifik 
kompetensutveckling.   
 

Centrala insatser från HR-avdelningen (tidigare personalavdelningen)  
- Förtydligat processen för rehabilitering 
- Genomfört upphandling av fördjupat samarbete med företagshälsovården 
- Kartlagt genomförda hälsoundersökningar för nattarbetare. Utifrån resultatet av 

kartläggningen göra insatser där behov finns.  
- Arbetat med att förtydliga möjligheten, för samtliga anställda, till personalstödjande 

insatser via SOS personalstöd 
- Upprättat chefshandbok och uppdaterat befintlig medarbetarhandbok 

 
Utöver antalet anställda enligt ovan har förvaltningen använt ett stort antal timvikarier. 
 

 


