
Verksamhetsberättelse 2017  

Socialnämnden 

Socialnämnden redovisar en negativ avvikelse på -0,5 Mkr inklusive semesterlöneskuldsförändring.  

Inom individ- och familjeomsorgen (IFO) har under 2017 kostnader för försörjningsstöd ökat kraftigt 
vilket är en bidragande faktor till det underskott som enheten för ekonomiskt bistånd visar. 
Underskottet har reducerats till stor del med hjälp av migrationsmedel. Höga kostnader för placeringar 
både inom missbruk,  barn och unga samt konsultkostnader har bidragit negativt till resultatet. Detta 
underskott balanseras dock delvis med ett överskott inom bostadsanpassning och färdtjänst. 
Prognosen gällande kostnad för försörjningsstöd visar på en kraftigt ökande trend kommande år vilket 
kommer ställa stora utmaningar på förvaltningen och kommunen i stort.   

Inom verksamhetsgrenen Stöd och Service så har såld plats till annan kommun bidragit positivt till 
resultatet. Boendestödet visar också på ett positivt resultat. Kostnaderna för externa placeringar i form 
av boende enligt LSS 9:8 på gymnasieskolan Utsikten i Dals-Ed påverkar dock resultatet negativt. 

Inom Vård och Omsorg så har höga sjukskrivningstal på särskilda boenden varit ett problem som har 
påverkat resultatet negativt. Arbete pågår för att motverka detta. Detta underskott reduceras dock 
genom positiva avvikelser inom rehabenheten p.g.a. vakanta tjänster och av hemtjänsten tack vare 
resursplanering av personal.  

SOCIALNÄMND Nettokostnader  
Belopp i Tkr Utfall Budget Avvikelse 

Gemensam administration  9 307 9 664 357 

Socialtjänst Individ- och familjeomsorg 39 792 37 093 -2 699 

Stöd och service 51 872 52 937 1 065 

Vård och omsorg  143 137 143 903 766 

Summa 244 107 243 597 -510 

 
 

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    
 
Ny modell för rätt till heltid är sedan maj fullt genomförd i alla verksamheter. Ny organisering av 
bemanningscentralen med pool för socialförvaltningen. Utbildning i resursplanering och 
resursproduktion i form av bemanningsakademi med uppföljning för enhetschefer inom 
socialförvaltningen med fokus på bemanningsekonomi. Uppföljning av tid samt personalkostnader sker 



systematiskt.  
                                                                                                        
Anmälan enligt 6 kap 6§ AML (Arbetsmiljölagen) till Arbetsmiljöverket gällande arbetsmiljön för 
hemtjänsten under sommaren 2016 är åtgärdad. Ombyggnation och anpassning av lokal på 
Fjällskivlingen har färdigställts under november. Rehabs enhet på Gymnasiegatan flyttas till 
Fjällskivlingen för att sitta tillsammans med hemsjukvård samt hemtjänst vilket innebär en samlad 
hemsjukvård. 
 
Två metodstödjare är anställda för Vård och Omsorg för att ha stödja verksamhetens kvalitetsarbete. 
Under hösten har de fokuserat på arbetet med IBIC, fortsatt implementering av värdegrund samt social 
dokumentation. Arbetet har skett i samarbete med enhetscheferna. Satsningen finansieras av 
Socialstyrelsen under 2018.  
 
Aktivitetsombud finns fortsatt i varje verksamhet. De har till uppgift att erbjuda och anordna 
aktiviteter för de personer som deltar i verksamheterna. Satsningen finansieras av Socialstyrelsen 
under 2018.  
 
Cirkulationstvätt samt arbetskläder för personal inom Vård och Omsorg är fullt genomförd. 
 
Fortsatt arbete med ledning och styrning samt utveckling av kvalitetsarbetet med fokus på rutiner, 
riktlinjer samt kvalitetsledningssystemet i kombination med systematisk uppföljning. Arbetet med att 
beskriva processer och rutiner avseende samverkan inom flera områden pågår. Kartläggning av 
sjukfrånvaro med analys och förslag till åtgärder för att öka frisknärvaro genomfördes under hösten. 
 
Förvaltningen har också utbildat all personal inom verkställighet i social dokumentation samt i 
verksamhetssystemet för att kunna dokumentera digitalt. Arbete med Titulatur och kompetens är 
påbörjat och fortsätter under 2018. 
 
Vård och omsorg har också förbundit sig att arbeta med extra- och instegstjänster. Varje enhet 
tillhandahåller 1-2 platser. 
 
Utveckling av samverkande sjukvård – Fortsatt arbete tillsammans med Västra Götalandsregionen. 
Bland annat har Hemsjukvården fått utökade uppdrag som berättigar ersättning per uppdrag.  
 
 

Individ och familjeomsorgen arbetar med 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 och  
bostadsanpassning. 
 

Betydande händelser     
Även år 2017 har handlat mycket om ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar och 

verksamheterna knutna till de målgrupperna.  Nya lagar och direktiv har gjort det nödvändigt att 

strukturera upp arbetet och ställa om verksamheter på kort och lång sikt. Detta har genererat en hög 

arbetsbelastning.       



Bostadsfrågan för kommunanvisade nyanlända är fortfarande ett arbete under utveckling, en 

överenskommelse med bostadsbolagen kom till stånd i maj och under hösten har det varit månatliga 

uppföljningsmöten mellan Socialförvaltningen och bostadsbolaget. Kommunen har tack vare detta 

samarbete klarat av att ta emot de 50 kommunanvisningar som gjorts 2017. 

Arbetet med att kartlägga och kvalitetssäkra förvaltningsledningens arbetsuppgifter, att ta emot 
ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar samt att anpassa verksamheter knutna till de 
målgrupperna pågår. Rekryteringssvårigheterna har påverkat verksamheten. Störst är personalbristen 
inom IFO barn- och unga där verksamheten 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. 
 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat Ensamkommande-handläggningen och funnit ett 

flertal brister. Återrapport sker 28 mars 2018. 

Verksamheten har gjort en Lex Sarah- anmälan på sig själva beträffande brister i handläggningen under 

2017. Ärendet är nu utrett och återrapporterat till inspektionen för vård och omsorg.  

Kostnaden för försörjningsstödet har fördubblats under 2017.  Det handlar till stor del om högre 
kostnad per hushåll. När det gäller färdtjänsten så har kostnaderna för den minskat tack vare ändrade 
och tydligare riktlinjer/rutiner. Kostnaden för utskrivningsklara personer från sjukhus var noll kronor 
under 2017.  
 
En markant ökning av orosanmälningar varav ett stort antal från skolan har skett under hösten.  

Våld i nära relationer ger en kostnad som det inte finns budgeterade medel för.  Under 2016 och 2017 

märks en markant ökning vad gäller VIN (Våld i nära)-ärenden. Antalet skyddsplaceringar ökar. 

Placeringskostnaderna ökar även gällande barn och missbruk. 

Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn vid två tillfällen, ett i samband med en incident på missbruksenheten 

och en för att undersöka konsulters arbetsmiljö. Bortsett från att Arbetsmiljöverket ville att 

verksamheten skulle provlarma en gång i månaden istället för var tredje månad var det inga 

anmärkningar. 

Övergripande arbete med säkerhet på IFO: Utbildning i hot och våld, inköp av personlarm, inköp av 

säkerhetskamera, ombyggnad av reception, framtagande av rutiner, rondering från vaktbolag. 

Riktade utbildningsinsatser har pågått under året för enhetschefer tillika baspersonal. Till exempel 

Utveckling av Grupp och Ledare (UGL), arkivering, gallring med mera. 

 
Stöd och Service tillhandahåller tjänster enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) inom flera områden riktade till barn och vuxna. Verksamheten består 
av arbetslivsenhet, LSS boende, LSS insatser, Personlig assistans och boendestöd samt boende för 
ensamkommande barn (EKB). 
 

 
Betydande händelser 
Ny modell för rätt till heltid är sedan maj fullt genomförd i alla verksamheter där det är aktuellt. Ny 

organisering av bemanningscentralen med pool för socialförvaltningen.  



Utbildning i resursplanering och resursproduktion i form av bemanningsakademi har genomförts med 

uppföljning för enhetschefer inom socialförvaltningen med fokus på bemanningsekonomi. Uppföljning 

av tid samt personalkostnader sker systematiskt. 

Utbildning i  verksamhetssystemet har genomförts för all baspersonal inom alla enheter där det är 

aktuellt. 

Hem för vård eller boende (HVB) Crusellska omvandlades från HVB till Stödboende efter nämndbeslut 
2017-08-31 (SN § 97). Till stödboendet kopplas stöd till boende i externa, blockförhyrda lägenheter. 
Antalet platser i huvudbyggnaden begränsades från 18 till 10 med anledning av muntlig återkoppling 
av brandinspektion som påtalade att övervåningen inte uppfyllde kraven för att ha personer sovande 
där. 
 
Den 2 november skickade arbetsgivaren varsel om uppsägning till Arbetsförmedlingen och 
underrättelse till fackliga parter enligt 15 § Medbestämmandelagen (MBL) avseende 6 tjänster på 
boende EKB. Förhandlingar enligt 11 § MBL har ägt rum 171017 och 171110. Omplaceringsutredningar 
påbörjades 171120. 
 
Integrationscenter flyttade till en ny, större lokal på Gymnasiegatan 2 under september. I samband 

med detta utökade man med en ny tjänst för att kunna dela upp ansvar inom verksamheten och bättre 

kunna möta behov hos en växande målgrupp. 

Enhetschef på Arbetslivsenheten (ALE) har fått ansvar för den arbetsmarknadspolitiska insatsen 

Extratjänster. Avtal har skrivits med Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) och Socialförvaltningen 

om totalt 28 platser. Arbete pågår med att teckna avtal med resterande förvaltningar. Vid årsskiftet var 

8 personer anställda i extratjänst vilket innebär att vi kan tillgodoräkna oss extra statligt stöd på 567 

tkr. 

Länsstyrelsen beviljade en ansökan om projektmedel om 670 tkr för projekt ”Ett hållbart boende, en 

grund för ett hållbart mottagande”. Projektet syftar till att stärka samverkan mellan Kommunen, 

Strömstadsbyggen, Arbetsförmedlingen och Föreningsnavet samt att jobba med flyktingguider i 

mottagandet av nyanlända. 

Under året har antalet aktuella ungdomar boende i kommunens egna boenden minskat från som mest 
under året 26 personer på Solbacken och 13 på Crusellska till 9 på Solbacken och 6 på Crusellska (varav 
ingen bor i huvudbyggnaden) per den sista november.  
 
Timecare-schema har införts under hösten 2017 på LSS-boendet på Löpargatan vilket innebär att 

samtliga boenden nu är inne i systemet. 

Insatsen enskilt boende LSS som varit ett särskilt anpassat boende för en specifik brukare upphörde i 

augusti då brukaren inte önskade insatsen längre. Ingen personal har sagts upp i samband med detta 

utan de har omplacerats till andra enheter eller är tjänstlediga för att prova annat arbete.  

Boendestöd flyttades organisatoriskt samman första april med en gemensam chef efter att tidigare 

varit uppdelat i två grupper. Enheten inklusive enhetschef och enheten personlig assistans flyttade in i 

ny lokal under september efter att tidigare ha varit utspridd på tre lokaler där även enhetschefen 

sitter. 

 



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 
 
Under året har man arbetat med att förtydliga roller och uppdrag inom förvaltningen för att tydliggöra 
kontorets uppdrag. Fortsatt utveckling av vårt kvalitetsledningssystem har skett under året.   
 
Ett arbete har genomförts för att skapa en långsiktig budgetprognos för integrationsarbetet i 
kommunen. Denna prognos kommer ligga till grund för budgetarbetet 2019 och framåt.  
 
Från och med början av 2017 så finns numera integrationssamordnaren anställd inom socialnämnden 
som tidigare var anställd på Barn- och Utbildningsförvaltningen. De primära arbetsuppgifterna är att 
arbeta utifrån KF:s fastställda handlingsplan för integrationsarbetet.   
 

Förvaltningsövergripande händelser 

Även år 2017 har handlat mycket om ensamkommande barn, kommunanvisade flyktingar och 
verksamheterna knutna till de målgrupperna. Situationen för ensamkommande barn har ändrats 
dramatiskt under året och endast ett fåtal bor kvar i kommunen, några med stöd av civilsamhället och 
svenska kyrkan.  Kommunen samverkar internt och med arbetsförmedlingen för ett bra mottagande 
och  god integration. 
 
Rekryteringssvårigheter är ett stort problem som har påverkat alla delar av våra verksamheter.  
 
Översyn av förändrade lokalbehov utifrån nya och ändrade behov inom flera verksamhetsområden har 
gjorts och arbetet kommer fortsätta under 2018.    
 
Förvaltningen har använt beviljade projektmedel inom flera verksamheter t ex projektmedel från 
socialstyrelsen för att finansiera aktivitetsombud och metodstödjare inom Vård och Omsorg.  
 
Fortsatt arbete med vision 2030 där målarbete och implementering av värdegrunden har varit i fokus. 
Fortsatt implementeringsarbete av IBIC (Individens behov i centrum), vilket  bland annat innefattar nya 
mallar samt utbildning för handläggare. Särskilda satsningar på t ex suicidprevention, temavecka 
”Psykisk hälsa”, nytt stroketeam i samverkan med primärvården.       
 
Under året har diskussioner pågått kring miljö med fokus på välfärd- och folkhälsofrågor. Utgångspunkt 
har varit kommunens övergripande mål vilka finns beskrivna i budget 2018.  
 

 

 

 

 



Framtid och utvecklingsbehov 

Antal ärenden gällande våld i nära relationer och skyddsplaceringar ökar. I budget 2018 finns nu en 
post avsatt för skyddsplaceringar. Eventuellt kommer Uddevalla starta upp ett skyddat boende där 
Strömstad tillsammans med de andra kommunerna i Norra Bohuslän uttryckt intresse att vara 
avtalspart.  
 
Analys av inflöde till försörjningsstöd i samband med avslut av etableringsfasen behöver ske. Det är 
viktigt att  följa upp den grupp som avslutar sin etableringsfas utan att vara självförsörjande. Hur stor 
del kommer då att få sin försörjning via försörjningsstöd och hur kan man arbeta förebyggande för att 
motverka detta? Samverkan med stöd och service kommer att vara nödvändigt. Ny etableringsform 
2018 kommer eventuellt att påverka försörjningsstödet ytterligare. 
 
IFO behöver ta ett omtag beträffande kunskap och tillämpning av barnkonventionen då denna 
förväntas antas som svensk lag från och med 2020. 

Daglig verksamhet Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) genomgår en översyn och 
behovet av att anpassa kapaciteten till att ta emot fler brukare och samtidigt erbjuda en mer 
individanpassad verksamhet utifrån beprövad metodik har blivit tydligt. Planering för en 
omorganisering av verksamheten pågår där tanken är att dels samla verksamheterna i en gemensam 
lokal med bättre anpassning för behoven och dels satsa på kompetens att hjälpa brukare ut på 
arbetsmarknaden genom strukturerat stöd.  

Sysselsättning som är beviljad enligt Socialtjänstlagen (SoL) är ett behov som kommunen inte idag 
erbjuder men som det finns ett konstaterat behov av. Arbetet med att skapa detta kopplas till arbetet 
med utveckling av daglig verksamhet enligt LSS. 

Fortsatt planering och omvärldsbevakning gällande ensamkommande och nyanlända kommer ske.  
 
Upphandling verksamhetssystem kommer att pågå under 2018. 

Genomlysning och planering inför nytt äldreboende.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Verksamheten i siffror 
 

 2015 2016 2017 
Antal brukare med hemtjänst 
 
Genomförda timmar i snitt per brukare/hemtjänst 

302 
 

165,0 

271 
 

163,8 

267 
 

147,9 

Antal brukare med hemsjukvård 
 
Antal insatser hemsjukvård 
 

434 
 

8 636 

419 
 

10 178 

403 
 

9 233 

Antal bokförda dagar Betalningsansvar – 
(utskrivningsklara från sjukhus) 
 

 
46 

 
3 

 
0 

Boendebeläggning Särskilda boendeplatser – Vård och 
omsorg i % 
 

 
96% 

 
92 % 

 
92 % 

Utnyttjandegrad korttidsplatser -Vård och omsorg i % 
 
 

 
----- 

 
65 % 

 
64 % 

 
Antal ärenden ekonomiskt bistånd* 
 
Antal hushåll med utbetalning av ekonomiskt bistånd 
 
 

 
231 

 
122 

 
250 

 
177 

 
252 

 
167 

 
Antal ärenden Barn och unga 
 
Placeringar Barn och unga – köpta platser – IFO 
 

 
298 

 
20 

 
306 

 
17 

 
320 

 
17 

 
Antal ärenden Missbruk och beroende 
 
Placeringar Vuxna- köpta platser – IFO 
 

 
124 

 
8 

 
94 

 
9 

 
94 

 
11 

 
Antal brukare med LSS insats 
 
Antal insatser 
 

 
76 

 
152 

 
86 

 
172 

 
90 

 
185 

Antal resor färdtjänst 
 
Antal resor riksfärdtjänst 

6 301 
 

114 

5 205 
 

42 

5 983 
 

26 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 2015 2016 2017 

    

Ekonomi    

Verksamhetens intäkter, tkr 66 244 96 784 95 772 

Verksamhetens kostnader, tkr -293 968 -329 810 -339 879 

   varav personalkostnader*)  -215 561 -225 140 231 622 

Verksamhetens nettokostnad, tkr -227 724 -233 026 -244 107 

Budget, tkr 226 138 236 072 243 597 

Budgetavvikelse, tkr -1 586 3 045 -510 

    

*)varav förändring semesterlöneskuld  511 824 530 

Nettoinvesteringar                    769                    653                     304       
       

Budgetavvikelse/Ekonomi 

Socialförvaltningen har de senaste två åren fått kostnadstäckning för stora delar av de ökade 
kostnader som integrationen har inneburit via bidrag från migrationsverket. Kommande år kommer 
dessa bidrag minska och i samband med att kostnaderna för försörjningsstödet prognostiseras öka 
ställs socialförvaltningen och Strömstad kommun inför stora utmaningar. Viktigt att nämna är att 
Strömstad har bra förutsättningar att hantera detta då man har upparbetade medel som kortsiktigt 
kan användas för att täcka dessa ökade kostnader men långsiktigt behövs åtgärdsplaner tas fram för 
att hantera detta. En nyckelfaktor för att stävja denna problematik är att arbeta med åtgärder som 
skapar sysselsättning för de nyanlända.  

Vidare arbete med ”rätt till heltid” och resursplanering, som denna nya modell skapar förutsättningar 
för, tillsammans med systematisk uppföljning av tid och personalkostnader kommer att kunna öka 
budgetföljsamheten. 

Investeringsverksamhet 

De investeringsmedel som beviljats för 2017 har, i allt väsentligt, använts enligt plan. Dock har inte alla 
beviljade medel inom investeringsprojektet ”Ombyggnation Vård/Omsorg” utnyttjats. Ingen överföring 
till kommande år kommer ske av dessa medel.  

 



 

Måluppföljning av nämndmålen 

Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse 

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet 

2030 erbjuder 
Strömstad ett varierat 
utbud av stöd- och 
serviceformer för att 
möta olika behov 
under livet 

Samverkan och 
tidiga insatser - En 
trygg professionell 
och effektiv 
verksamhet för stöd 
och omsorg med 
utgångspunkt i 
individens behov. 

 

  
 

 

  
 

Samverkan sker aktivt internt och externt med en rad 
samhällsaktörer inom alla delar av verksamheten. Det är 
en naturlig del av arbetet. Arbetet pågår kontinuerligt för 
att förbättra och förtydliga samverkansformerna. 
 
Bilaga finns. 

2030 erbjuder 
Strömstad ett varierat 
utbud av stöd- och 
serviceformer för att 
möta olika behov 
under livet 

Alla insatser som 
nämnden bistår 
med ska ha ett 
tydligt mål. Den 
enskilde ska vara 
delaktig i att 
utforma vägen till 
målet. 

 

  
 

 

  
 

Stickprovskontroll genomförs årligen av genomförande-
planer inom vård och omsorg. Detta är en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet.  senaste granskning visar 
att  93 % har en genomförandeplan (föregående 
granskning 87 %) 
 
Av brukaren/företrädaren godkänd genomförandeplan  
37 % 
 
Kommunicerade utredningar- 100 % 

Interna mål: Medarbetare 

2030 rankas 
Strömstads kommun 
som en mycket 
attraktiv arbetsgivare. 

Minskad 
personalomsättning 

 

  
 

 

  
 

Socialförvaltningen som helhet- Jämfört med samma 
period föregående år har personalomsättningen på egen 
begäran ökat från 6,69 % till 6,90 %. 
 
Inom vård och omsorg (äldre) och stod och service 
(funktionsnedsatta) har personalomsättningen minskat. 
 
Inom Individ- och familjeomsorgen, verksamhet barn och 
unga, har personalomsättningen varit mycket hög. 
Verksamheten har svårt att rekrytera personal med rätt 
kompetens. Detta är ett problem som är aktuellt i hela 
landet. 
 
Bilaga finns. 

2030 har Strömstads 
kommun mycket goda 
resultat i 
medarbetarmätningen. 

Medarbetarenkät 
genomförd 

 

  
 

 

  
 

Medarbetarenkät har genomförts under hösten 2017. 
 
År 2015- 70 % 
 
År 2016- 50,80 % 
 
År 2017 - Saknas ännu uppgift om andel deltagare 2017 
 
Bilaga finns. 



2030 har Strömstads 
kommun Sveriges 
friskaste medarbetare. 

Minskad 
långtidssjukskrivning 

 

  
 

 

  
 

Sjukfrånvaro 
 
Socialförvaltningen som helhet: Helår 2017: 6,07 % Helår 
2016: 5,22 % (från måluppfyllelsen) 
 
Långtidssjukfrånvaron har inte minskat för 
socialförvaltningen som helhet. 
 
Arbetsmiljöarbete pågår för att minska sjukfrånvaron på 
kort och lång sikt, dels internt i samverkan med HR och 
externt i samverkan med företagshälsovården. 
Verksamheterna arbetar med att säkerställa rutiner samt 
arbetssätt som ett led i att minska stress på 
arbetsplatserna. Enhetschef har tillförts ett särskilt 
boende och på övriga verksamheter är chefstjänster 
tillsatta där det funnits vakanser för Vård och Omsorg. 
 
I de fall där långtidssjukskrivningar förekommer 
genomförs rehabutredningar och planer för rehabilitering 
upprättas. Kontinuerlig kontakt mellan arbetsgivare och 
arbetstagare under sjukskrivningsperioden. 
 
Bilaga finns. 

Interna mål: Ekonomi 

2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning 
och ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap 
för framtiden. 

Nämndens 
nettokostnad 

 

  
 

 

  
 

Nämndens nettokostnad ska inte överstiga budgeterad 
nivå" är i mycket hög grad uppfyllt. 
 
Budget: 243 597 tkr      Utfall: 244 107 tkr   Diff: -510 tkr 
 
Bilaga finns. 

2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning 
och ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap 
för framtiden. 

Kostnad per SäBo-
plats Strömstad < 
640 tkr 

 

  
 

 

  
 

Kostnad per SäBo-plats Strömstad skall inte överstiga 640 
tkr 
 
Kostnad 577 tkr per SäBo-plats Strömstad 2017 

2030 har Strömstads 
kommun, med en god 
ekonomisk hushållning 
och ett effektivt 
resursutnyttjande, en 
handlingsberedskap 
för framtiden. 

Brukartid hemtjänst 
>55% 

 

  
 

 

  
 

Nyttjandegrad hemtjänst (brukartid enligt TES) i % > 55 % 
 
Genomsnittlig  brukartid 49 % 
 
Uppföljning sker kontinuerligt till verksamhet och nämnd. 
Arbete pågår för effektiv planering samt resursplanering 
av personal samt för minskad kringtid. 

 

 

 



 

Personal 

 2015 2016 2017 

    

Antal anställda 485 482 510 
   varav kvinnor 427 420 419 

   varav män 58 62 91 

Antal årsarbetare (heltid) 437 438 471 

Medelålder 48,13 47,9 47,9 

Andel heltidsanställda % (av 
tillsvidareanställda)  

63 68 71 

   varav kvinnor 61 66 69 

   varav  män 78 79 85 

Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 8,15 8,76 9,26 
   varav kvinnor 8,69 8,59 9,28 

   varav  män 4,65 9,58 9,18 

Långtidssjukfrånvaro (andel % >59 dgr) 49 64 65 

Personalstruktur 

Vad gäller antal anställda har det skett en ökning och även antalet årsarbetare har ökat. Detta 
resulterar i en minskning av antalet timanställda och en ökning av personer som arbetar heltid. 

Sjukfrånvaro 
 
Långtidssjukfrånvaron har inte minskat för socialförvaltningen som helhet.  
 
Arbetsmiljöarbete pågår för att minska sjukfrånvaron på kort och lång sikt, dels internt i samverkan 
med HR och externt i samverkan med företagshälsovården. Verksamheterna arbetar med att 
säkerställa rutiner samt arbetssätt som ett led i att minska stress på arbetsplatserna. Enhetschef har 
tillförts ett särskilt boende och på övriga verksamheter är chefstjänster tillsatta där det funnits 
vakanser för Vård och Omsorg. 
 
I de fall där långtidssjukskrivningar förekommer genomförs rehabutredningar och planer för 
rehabilitering upprättas. Kontinuerlig kontakt mellan arbetsgivare och arbetstagare under 
sjukskrivningsperioden. 

 

 


