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OMVÄRLDSANALYS 
 

Det finns världsomfattande krafter för förändring som är nödvändiga att förhålla sig till. Det gäller 

bl.a. globalisering, demografi, teknik, klimatförändringar och värderingar. Det finns också stigande 

förväntningar på välfärden, hård konkurrens om kompetens, ökad polarisering, förändrat 

medielandskap och ökad osäkerhet i världen. Samtidigt finns ökade möjligheter att underlätta och 

effektivisera arbetet och våra tjänster med ny teknik.  

Pandemi - Covid 19 

Socialtjänsten innehåller några av de svåraste och mest komplexa samhällsuppdragen, vilket har märkts under 

den pågående pandemin av Covid-19, som visar sig slå hårdast mot våra äldre. Äldreomsorgen har varit i stort 

fokus och beredskapen för en pandemi skulle behövt vara betydligt större både inom landet och i kommunerna. 

Pandemin Covid-19 kommer att påverka nämndens verksamhet och ekonomi framöver. Arbetslösheten i Sverige 

ökar och lokalt påverkas Strömstad i väldigt hög grad av den stängda gränsen mot Norge. 

   

Demografi   

Kommunerna i Sverige kommer att påverkas av demografiska, och därigenom, ekonomiska utmaningar, där allt 

färre skall försörja allt fler. Den långsiktiga utvecklingen i Sverige är att medellivslängden ökar och att andelen 

utrikesfödda äldre har ökat, vilket innebär att språkskillnader och kulturella skillnader kan komma att ställa 

högre krav på anpassning av socialtjänstens verksamheter. Den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården 

är omfattande och förändras, eftersom allt fler får vård och omsorg i kommunal regi. Utvecklingen ställer större 

krav på både resurser och kompetensförsörjning av personal i vården och omsorgen om äldre. Lokalt ses att det 

inom socialtjänstens verksamheter kommer att vara svårigheter att rekrytera flera yrkesgrupper. Såväl antalet 

beslut som omfattningen av insatser till personer med funktionsnedsättning fortsätter att öka nationellt och kan 

inte härledas helt till befolkningsutvecklingen, vilket även ses lokalt.    

  

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering   

Det kommer att vara svårt att rekrytera rätt kompetens framöver samtidigt som de ekonomiska medlen inte 

förväntas öka i samma takt som behoven. För att klara av att tillgodose brukarnas behov behöver 

förvaltningen nyttja digitalisering allt mer. Verksamhetsutveckling med stöd av en ökad digitalisering är en 

viktig del av arbetet inom socialtjänstens verksamheter och förvaltningen behöver fortsatt arbeta med den 

digitala omställningen inom förvaltningen.   
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Barnkonventionen   

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag och barnperspektivet bedöms ha stärkts i riket. Det är 

fortsatt viktigt att följa utvecklingen av insatser och åtgärder som utförs för att stärka den sociala barn- och 

ungdomsvården. I Strömstad ser man en ökning av barn som behöver stöd och skydd.    

   

Psykisk ohälsa/samsjuklighet/våld i nära relationer m.m.   

Psykisk ohälsa är vanligt hos dem som socialtjänsten arbetar med. Det kan handla om psykisk ohälsa hos 

placerade barn och unga, personer med samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och beroendeproblematik, 

personer med andra psykosociala problem, våldsutsatta och våldsutövare, och personer som behöver 

försörjningsstöd. Lokalt syns dels en ökning av våld i nära relationer i komplexa ärenden på individ och 

familjeomsorgen och dels ökande behov inom socialpsykiatri avseende boendelösningar samt 

hemmaplanslösningar för målgruppen.   

Ekonomisk jämförelse 

 

 
 

Nettokostnadsavvikelsen inom området LSS har under de tre senaste åren legat på en stabil nivå på mellan -7,3 % 

och -9,3 %. Innebörden av att ha en negativ nettokostnadsavvikelse är att Strömstad kommuns verksamheter inom 

LSS tar mindre ekonomiska resurser i anspråk än vad som statistiskt förväntas. Även jämfört med liknande 

kommuner samt kommunerna i Västra Götalands län så har Strömstad en relativt sett lägre kostnadsnivå inom 

området LSS.  

 

Inom området äldreomsorg så har Strömstad under de senaste åren sänkt nettokostnadsavvikelsen från att 2017 

haft en avvikelse på +11,1 % till att 2019 ha en avvikelse på -1,2 %. Detta har skett genom en målmedveten strategi 
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med syfte att sänka kostnaderna inom äldreomsorgen med en samtidigt ökad eller bibehållen kvalité. Jämfört med 

liknande kommuner inom äldreomsorg så kan vi se att trenden har varit den motsatta och avvikelsen för dessa 

kommuner har ökat. Även i relation till Västra Götalands läns kommuner så ligger Strömstad på en relativt sett lägre 

kostnadsnivå jämfört med vad som är statistiskt förväntat.  

 

Nettokostnadsavvikelsen inom individ-och familjeomsorgen har sjunkit kraftigt. Individ- och familjeomsorgen i 

Strömstad har de senaste åren haft en negativ nettokostnadsavvikelse, vilket innebär att vi har en haft en lägre 

kostnadsnivå en statistiskt förväntat. Under 2019 är avvikelsen hela -26 %. Jämfört med både liknande kommuner 

inom individ- och familjeomsorg samt kommuner i Västra Götalands län har Strömstad en avsevärt mycket lägre 

kostnadsnivå, relativt sett.  
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VERKSAMHETSANALYS 
Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om -1,3 mnkr inklusive semesterlöneskuldsförändring. 

Exklusive semesterlöneskuldsförändring är resultatet + 0,7 mnkr jämfört med budget.  

Året har varit starkt präglat av covid-19 vilket syns inte bara i verksamheterna utan också när man se på hur det 

ekonomiska resultatet har blivit. Ökade personalkostnader syns kopplat till begränsad möjlighet för samplanering 

samt optimerad bemanning. Utöver det så har det faktum att man under en period varit tvungen att ha 

korttidsavdelning på avdelning på Beatbergsgården, lett till ytterligare merkostnader. En ökad användning av 

skyddsmateriell har under året också inneburit merkostnader, relaterat till pandemin. Staten aviserade tidigt under 

året att kommuner och regioner skulle bli ersatta för merkostnader kopplat till covid-19, vilket också skett. Per dags 

dato har Strömstad kommun fått full ersättning kostnader kopplat till covid-19 för perioden februari till och med 

november. Tilläggas skall att beslut gällande den andra ansökningen ännu ej mottagits.  

Underskott inom vissa verksamheter, framförallt inom verksamheten för LSS samt individ- och familjeomsorgen, har 

kompenserats delvis av en viss överkompensation gällande sjuklöner där staten har täckt upp samtliga 

sjuklönekostnader under perioden april-juli, samt den stora merparten av dem under perioden augusti-december. 

Utöver detta så har kommunen under året också genomfört en översyn relaterat till den dolda momsen som 

återsökts och där resultatet för socialnämnden blev ett nettotillskott om cirka 1,7 mnkr som påverkar årets resultat 

positivt. 

Vad som slutligen utgör underskottet som nämnden visar kan i stor utsträckning kopplas till ett lägre semesteruttag, 

vilket i hög grad är relaterat till covid-19. Personal har i vissa fall, på grund av behovet i verksamhet, inte haft 

möjlighet att ta ut semester i den utsträckning som har önskats. I vissa fall har medarbetarna avvaktat med att ta ut 

semester på grund av de restriktioner som under året har varit gällande, med en ambition om att ta ut mer 

semester kommande år. Inom socialnämndens ansvar finns ca: 2300 fler sparade semesterdagar år 2020 än året 

innan. Detta ökar semesterlöneskulden, vilket påverkar årets resultat negativt. 

Förvaltningsövergripande  
 

Förvaltningsledningen arbetar med övergripande förvaltningsgemensamma uppgifter/frågor och är ett stöd till 

verksamheterna. Man kvalitetssäkrar ekonomiska och administrativa uppgifter samt processer som verksamheten 

arbetar med. IT-support, dokument- och ärendehantering samt beredning och stöd till det politiska arbetet ligger 

också i förvaltningsledningens uppdrag. Förvaltningschefen leder förvaltningens ledningsgrupp där strategiskt 

utvecklingsarbete planeras och beslutas och där uppföljning av verksamhet, ekonomi- och kvalitetsarbete sker. 

Vecka 5 är förvaltningens kvalitetsvecka där samtliga chefer samlas för att arbeta med mål, aktiviteter och vilka 

kvalitetsmått som arbetas med i verksamheten för påbörjat år.  
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Viktiga händelser under året   
 

 

År 2020 har dominerats av pandemin covid – 19. Samarbetet inom och utanför kommunen för att hantera 

pandemin har varit av stor betydelse. Förvaltningsledningen har haft stort fokus på att ta fram riktlinjer, rutiner, 

kommunikation och samarbete för att arbetet att vara så smidigt som möjligt ute i verksamheterna. 

Under hösten har arbetet startats upp med att anpassa och öka tillgängligheten för medborgarna genom att stärka 

upp kommuncenter med en resurs från anhörigstödet. Socialförvaltningen får därigenom en representant i 

kommuncenter vilket på sikt ska avlasta socialförvaltningen i enklare frågor och ärenden. 

Verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering är i fokus och förvaltningen har investerat resurser och 

ekonomiska medel i upphandling, inköp, förberedelse och installation inför test och implementering av digitala 

tjänster och verktyg. På försök har verksamheterna använt VR-glasögon, digitala medicinskåp, digital tillsyn, 

taligenkänning, smarta toaletter, smarta duschar, mobil dokumentation och digitala signeringslistor. Detta arbete är 

en viktig del inom verksamhetsutveckling och förberedelse inför framtiden i en allt mer digitaliserad tid.   

 

Rekryteringsläget är fortfarande besvärligt. Verksamheterna har dock kunnat bemanna fullt när det gäller 

sjuksköterskor inom hemsjukvården. Vi har också sett positiva effekter när det gäller rekrytering av 

undersköterskor till vår verksamhet sommaren 2020. Förvaltningen ser ett antal yrkesgrupper som fortfarande är 

svåra att rekrytera, bl.a. sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, socialsekreterare samt enhetschefer.  

 

Hemsjukvården, rehab och anhörigstöd 
 

Verksamheten består av hemsjukvård, rehab och anhörigstöd.  Hemsjukvård innebär kommunal hälso- och sjukvård 

som ges i det egna hemmet och som bedrivs dygnet runt, årets alla dagar. Hemsjukvården utför hälso- och sjukvård 

upp till sjuksköterskenivå. Rehabenheten arbetar med träning och anpassning om brukaren fått/har en 

funktionsnedsättning, för att det dagliga livet ska fungera.  

Viktiga händelser under året   
 

Hemsjukvårdens och rehabenhetens arbete har under 2020 påverkats av covid-19 som inneburit förändrade 

arbetssätt i form av ökad användning av skyddsutrustning, nya rutiner och riktlinjer samt färre fysiska besök ute hos 

patient. Behovet av insatser från rehabenheten ser ut att öka och förväntas öka ytterligare i linje med god och nära 

vård. 

Utöver detta har brister i hemsjukvården som helhet synliggjorts och arbetats med. Dels har tidmätning och 

schemaanalys gjorts av intern och extern resurs, vilka visar på ojämn arbetsbelastning och ohälsosam 

schemaläggning. I slutet av året genomfördes en stor genomlysning av hemsjukvården som helhet som visar på 

brister i dokumentation, brister i avvikelsehantering, brister i ledarskap samt flera andra områden att arbeta vidare 

med.  
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Anhörigstödet erbjuder stöd och aktiviteter för anhöriga inom alla målgrupper för socialtjänstlagen samt avlastning 

för anhöriga. Under 2020 så har anhörigstödets insatser förändrats relaterat till covid-19 pandemin då flertalet 

aktiviteter i grupp inte varit möjliga. Anhörigstödet har under 2020 erbjudit stöd i form av 

stödtelefon, samtalsstöd etc.  

 

Individ- och familjeomsorgen 
 
Individ- och familjeomsorgen, IFO, arbetar med myndighetsutövning inom socialtjänstens hela verksamhetsområde. 

Arbetet är organiserat i tre enheter: Individ- och familjeenheten (barn och unga, familjerätt, missbruk, våld i nära 

relation) enheten för arbete och försörjning (försörjningsstöd, arbetsmarknadsenhet, 

integrationscenter/flyktingmottagning) samt biståndsenheten (bistånd till äldre, till människor med 

funktionsnedsättningar, färdtjänst och bostadsanpassning.)  

 
Viktiga händelser under året   
 

Inför 2020 genomfördes en omorganisering där två nya enheter skapades. Själva omorganisationen av Individ- och 

familjeomsorgen är en viktig händelse då syftet är ett större och närmare samarbete kring familjer och individer.  

Individ- och familjeenheten innefattar myndighetsutövningen kring barn och unga, missbruk, våld i nära relation 

och hedersproblematik, utförare för dessa verksamheter samt kurator på familjecentralen. Enheten för arbete och 

försörjning innefattar försörjningsstöd, reception på socialkontoret, arbetsmarknadsenhet, integrationscenter samt 

Träffpunkten som är en öppen verksamhet för människor med psykisk ohälsa. 2020 har handlat mycket om att hitta 

formerna och möjligheterna med denna nya organisation.  

På enheten för arbete och försörjning har fokus lagts på att skapa en hållbar struktur och ett tydligt flöde inom 

enheten. Kombinationen av ny organisation, arbetsförmedlingens omorganisation, ansenlig ökning av arbetslöshet 

till följd av covid -19 och den stängda gränsen mot Norge har bland annat lett till ett ökat försörjningsstöd. Fler 

ärenden samt en ökning av individer som behöver praktisk hjälp med att t.ex. söka a-kassa har lett till en ny sorts 

samarbete mellan försörjningsstöd, vuxenutbildning, integrationscenter, arbetsmarknadsenheten 

och Arbetsförmedlingen där arbetet bygger på att ha brukaren i fokus, att optimera arbetet med kartläggning samt 

planera tillsammans med den enskilde om vägen vidare. Arbetssökarstöd är ett exempel på en sådan verksamhet, 

där syftet är att korta ner tiden i bidragsberoende och genom snabb och effektiv samverkan hjälpa människor som 

står långt från arbetsmarknaden vidare till arbete eller studier.  

Arbetsmarknadsenheten tar nu emot personer för arbetsträning från Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen 

betalar för dessa platser.  

Arbetsmarknadsenheten har under större delen av 2020 arbetat med att i samverkan med Strömstadslokaler hitta 

andra mer lämpliga lokaler för delar av verksamheten som i början av året blev av med sina verksamhetslokaler och 

sedan dess haft temporära lokaler på Canningområdet.   

Hemvaktmästeri var planerat att starta upp 1 november men på grund av covid-19 skjuts detta fram i tid.   
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Avseende integrationsverksamheten så har en struktur gällande samhällsorienteringens olika block arbetats 

fram. Den motsvarar de 100 timmar som samhällsorienteringen innefattar. Detta har gjorts i samverkan 

medintegrationssamordnare och genomförs nu i vuxenutbildningens lokaler. Lokaländringen har genomförts för att 

höja närvaron, vilket har visat sig ha effekt. Integrationsvägledare håller även kurser för nyanlända föräldrar och 

stöttar nyanlända med att skriva CV och ansökningar till arbete.  

Förslag till nya riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst lämnades till socialnämnden. Ny beräkningsmodell för 

egenavgifter samt utökat färdtjänstområde är det mest väsentliga ändringarna i förslaget. Förslag för ny modell för 

beräkning av egenavgifter antogs av kommunfullmäktige i november 2020.   

Verksamheterna Träffpunkten, Öppna förskolan och Lotsen har haft fortsatt verksamhet trots pandemin, men vissa 

begränsningar och neddragningar har varit tvungna att göras relaterat till rådande situation.  

 
 

Boende och Daglig verksamhet 
 

Boende och daglig verksamhet utför insatser inom flera områden riktade till barn och vuxna främst 

enligt SoL (Socialtjänstlagen) och LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten består 

av åtta enheter:  boende LSS som består av två servicebostäder och en gruppbostad; insatser LSS som består av 

sysselsättning LSS (Daglig verksamhet) och SoL samt korttidsboende/korttidsvistelse för barn och unga 

enligt LSS; SÄBO (Särskilt boende för äldre) 5 enheter: Solgården Syd, Solgården Norr, Beatebergsgården, 

Gruppboende demens samt Jägaren; boende ensamkommande som består av ett stödboende för ungdomar 16-

21 år, främst ensamkommande barn.    

 

Viktiga händelser under året   

Vid årsskiftet 2019-2020 genomfördes en planerad organisationsförändring avseende verksamhetsnivåerna där 

samtliga boendeenheter samlades i en verksamhet tillsammans med sysselsättning LSS och SoL. Insatser som utförs 

i hemmet blev en verksamhet tillsammans med bemanningsenheten och arbetsmarknadsenheten flyttades över till 

individ- och familjeomsorgen följt av en förändring av ansvarsområden.  

Pandemin covid-19 har varit den omständighet som dominerat verksamhetsområdet under 2020 och som inneburit 

stora förändringar i prioriteringar, aktiviteter och arbetssätt. Huvudsakligt fokus på alla nivåer i verksamheten har 

varit att minimera risken för en smittspridning, förbereda åtgärder om smitta uppstår samt att hantera smitta. 

Detta har på enhetsnivå skett genom att säkerställa att basala hygienrutiner följs, tillgodose nödvändig 

skyddsutrustning, begränsa personalens arbetsplatser samt genom att ge nödvändig kunskap och information. På 

verksamhetsledningsnivå har arbetet i stor utsträckning handlat om att hantera det stora informationsflödet och 

fatta beslut om vad som är viktigt för den egna verksamheten, att informera internt och externt, att stötta 

enhetschefer samt säkerställa att det finns nödvändiga riktlinjer, rutiner, arbetssätt och skyddsutrustning. För 

medarbetare på alla nivåer har denna krishantering inneburit stora krav på flexibilitet, beredskap och 

anpassningsförmåga.  



10 
 

Under delar av året öppnades avdelning vit på Beatebergsgården för korttidsplatser för att kunna använda den 

ordinarie korttiden Udden som en covid-avdelning vid behov.  

På kort varsel ställde verksamheten om till tre semesterperioder istället för de två som man tidigare haft. Detta 

gjordes för att säkra personal vid en eventuell smitta i verksamheten. Omställningen gav positiva effekter för 

verksamhet och framförallt brukare då det gav en högre kontinuitet med högre andel fast personal.  

 

Inom insatser LSS-har det under året skett större volymökningar som inneburit negativa budgetavvikelser då det 

krävts mer personal. Prognosen är att det kommer ske ytterligare volymökningar det kommande året. Inom boende 

LSS har behovsnivån ökat med negativa budgetavvikelser som följd, prognosen för detta område är att de 

ökade kostnaderna kvarstår i vart fall en bit in på nästa år.  

 

Pandemin har inneburit att den utveckling som vi påbörjat sedan tidigare kring digitala arbetssätt har fått ett 

kraftigt ökat fokus och prioritet. Digitala möten och digitaliserad verksamhetsledning genom bland annat systemet 

Microsoft Teams och Office 365 har varit viktigt för att kunna upprätthålla ledningsfunktioner och 

verksamhetsutveckling i en tid då mycket arbete skall hanteras utan fysiska möten.  

Även välfärdstekniken har fått en högre prioritering även om vi redan före pandemin påbörjat test med bland annat 

kameralösningar för att öka nattro och trygghet, VR-glasögon och digitala fönster. Även för brukare har verktyg som 

Skype och Teams använts i en mycket högre utsträckning.  

 

Den planerade ombyggnationen av avdelning vit på Beateberg, som är den första etappen i att anpassa Beateberg 

till de krav som ställs på ett SÄBO idag, har blivit försenad. I slutet av året slutfördes allt planeringsarbete och en 

upphandling av entreprenad kunde genomföras med planerad byggstart i början av 2021.   

  

Verksamheten har upplevt att andelen kvalificerade sökanden till tjänster inom våra basverksamheter har ökat. 

Detta bedöms vara en effekt av den stängda gränsen till Norge och den arbetslöshet som riskerar att följa med den, 

vilken lett till att personer som tidigare valt att lämna omsorgsyrket nu söker sig tillbaka.  

 

Under andra halvan av året har arbetet med att kvalitetssäkra demensverksamheterna enlig Svenskt 

demenscenters modell Stjärnmärkt påbörjas. Instruktörer har utbildats som i sin tur utbildar vidare internt. 

Samtidigt har arbetet med BPSD-registrering och att säkerställa att enheterna har kompetens kring detta fortsatt.  

 

Möjligheterna till kompetensutveckling på distans/digitalt har ökat markant som en följd av pandemin vilket lett till 

större möjligheter till kompetenshöjning inom hela verksamheten.  Statsbidrag inom ramen för 

Äldreomsorgslyftet har inneburit att åtta personer fått möjlighet att studera på betald arbetstid och samtidigt få 

tillsvidareanställning under hösten 2020 och under 2021 kommer ytterligare 14 personer att få denna möjlighet.  

 

Arbetet med enkla tjänster, där personer som ännu inte når upp till framförallt språkkraven i verksamheten får 

möjlighet till arbete (extratjänster, nystartsjobb) genom att de utför de arbeten som inte kräver 

undersköterskeutbildning, samtidigt som personal med utbildning kan lägga större fokus på de arbetsmoment som 

de är utbildade för, har fortsatt på flera enheter med goda resultat.   
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Under 2020 har de första språkombuden utbildats, en kompetens som skall kunna stötta verksamheten och trygga 

språklig kompetens. På flera enheter har man arbetat med olika former av studiecirklar.  

Insatser i hemmet och bemanningscentral 
 

Inom området utförs insatser inom flera områden riktade till vuxna enligt SoL (socialtjänstlagen), HSL (hälso- och 

sjukvårdslagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten består 

av nedanstående enheter:   

 Hemtjänst  

 Korttidsvård   

 Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktpersoner LSS   

 Boendestöd   

 Bemanning -ansvar för bemanningsprocesser, centraliserat schema, korttidsrekrytering samt 

vakanssättning för socialförvaltningens verkställighet samt delar av barn- och utbildningsförvaltningen.    

 

Viktiga händelser under året    
 
Introduktionen för nyanställda och vikarier har utökats med utbildning digitalt för att säkerställa nödvändig kunskap 

för att kunna arbeta inom respektive verksamhetsområde samt följande av riktlinjer och basala hygienrutiner 

gällande covid-19. Film om basala hygienrutiner visas vid start av varje arbetspass.  

Arbetet med centralisering av schema har varit pågående under året, där central funktion med 

bemanningsplanerare fungerar som stödfunktion i team med enhetscheferna i syfte att skapa hållbara scheman 

som följer lagstiftning och avtal. Tidigare schemaombud ingår numer i ordinarie verksamhet. Schemaläggningen 

följs upp månadsvis i team med bemanningsspecialist, controller samt HR specialist.  

Utifrån pandemin har en förstärkning av bemanning på verksamheterna gjorts. För att undvika smittspridning togs 

beslut om att minimera vikarieanvändning, minska samplanering utanför den egna verksamheten samt att 

ytterligare månadsanställa för att kunna möta ökad frånvaro under pandemin och strategin har varit framgångsrik.  

Utökad samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen kring bemanningsprocesser – dialog förs med kost och 

städ kring samplanering och bemanningsprocesser, även inom förskoleverksamheten.  

Hemtjänst och korttidsboende har tillsammans med demenssjuksköterska ingått som en del av förvaltningens 
satsning på Stjärnmärkt inom demensvård. 
 

Hemtjänst på Koster startade under augusti som en egen arbetsgrupp i syfte att upprätthålla samma 

servicenivå som på fastlandet.  

Ett övergripande mål har varit ökad frisknärvaro och minskad sjukfrånvaro på arbetsplatsen. För 2020 har 

sjukskrivningstalen påverkats av covid-19 som gett högre sjukfrånvaro än normalt då man varit hemma direkt vid 

symptom. Det pågår ett aktivt arbete när det gäller rehabilitering och återgång i arbete vid 

långtidssjukskrivning.  Arbetet fortsätter kring hållbara scheman 2020 vilket bör ge ett bättre utfall gällande 

sjukfrånvaron för nästkommande år. Sjukfrånvaron har stabiliserat under året och ligger normalt för oktober och 

november. Frisknärvaron är något lägre än föregående år.  



12 
 

 

Verksamheten i siffror – Helår 
 

2017 2018 2019 2020 

Antal unika personer som fått hemtjänst  
(SoL-insatser) under året 
 

 

267 
 

300 
 

285 
 

297 
 

Antal unika personer som har fått hemsjukvård  
(HSL-insatser) under året 
 

403 
 
 

422 
 
 

407 
 
 

416 

Antal bokförda dagar betalningsansvar 
(utskrivningsklara/färdigbehandlade patienter från 
sjukhus) 
 

 
0 

 
0 

 
0 

 
29 

Boendebeläggning Särskilda boendeplatser (VO) 
genomsnitt  % under året 
 

 
92 % 

 
96 % 

 
98 % 

 
98 % 

Utnyttjandegrad korttidsplatser UDDEN-Vård och 
omsorg i genomsnitt  % under året 
 
Avdelning vit Beateberg 
 

 
64 % 

 
78 % 

 
80 % 

 
56 % 

 
312 dygn 

 
Antal ÄRENDEN ekonomiskt bistånd under året 
 
Antal PERSONER ekonomiskt bistånd under 

 
251 

 
552 

 

 
298 

 
590 

 

 
256 

 
457 

 

 
265 

 
485 

IFO - Barn och unga 
 

Antal ärenden Barn och unga under året 
 

Antal personer med placering – köpta platser under 
året 

 
 

       320 
 

17 

 
 

297 
 

21 

 
 

284 
 

16 
 

 
 

355 
 

19 

IFO- Vuxna 
 

Antal ärenden Missbruk & Beroende under året 
 

Antal personer med placering- köpta platser under 
året 

 
 

94 
 

10 

 
 

92 
 

5 

 
 

85 
 

5 

 
 

103 
 

5 

LSS- Lagen om stöd och service - funktionshinder 
 
Antal brukare med kommunal LSS-insats 

 
85 

 

 

 
80 

 

 

 
77 

 

 
74 

Antal resor färdtjänst under året inklusive 
medresenär 
 
Kostnad per resa 

6 193 
 
 

290 kr 

8 007 
 
 

268 kr 

7 161 
 
 

261 kr 

4 526 
 
 

299 kr 
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MÅLUPPFYLLELSE 
Långsiktigt mål Nämndmål Status Trend Måluppfyllelse 

Stöd och omsorg: Det goda livet - hela livet 

2030 upplever 
Strömstads invånare 
livskvalité och 
trygghet genom 
jämställd och jämlik 
tillgång till vård, 
omsorg, service och 
aktiv fritid 

Varierat utbud 
av insatser 

 
 

 
 

Det finns ett varierat utbud av insatser inom 
nämndens verksamhetsområde. De flesta insatser är 
lagstyrda. 
 
Individ- och familjeomsorg: 
 
Utveckling av insatser skett genom den nya enheten 
Arbete & Försörjning som tidigare var två separata 
verksamheter. Samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen har tagit ny form efter 
Arbetsförmedlingens omorganisation. 
Arbetsmarknadskonsulent är rekryterad under året. 
Ny samverkansform med vuxenutbildningen har 
arbetats fram. 
 
Boende & daglig verksamhet samt Insatser i 
hemmet: 
 
Behov av boende för socialpsykiatri, för personer 
med multisjuklighet t.ex. demens/psykiatri liksom för 
yngre dementa personer kvarstår. 
Caféverksamheterna inom LSS och dagverksamhet 
demens har haft stängt under stor del av året p.g.a. 
covid-19. 

2030 upplever 
Strömstads invånare 
livskvalité och 
trygghet genom 
jämställd och jämlik 
tillgång till vård, 
omsorg, service och 
aktiv fritid 

Bibehålla god 
nivå på 
livskvalitet och 
trygghet 

 
 

 
 

God kvalitet och trygghet för brukarna bygger till stor 
del på att tillgången till personal med rätt kompetens 
säkras inom alla verksamhetsområden. Anställda 
inom äldreomsorg SoL och LSS som har saknat 
undersköterskeutbildning har fått vidareutbilda sig 
på betald arbetstid inom ramen för 
uppdragsutbildning samt "Äldreomsorgslyftet" där 
staten står för del av kostnaden. 
 
Satsning har gjorts för att öka kompentensen för 
personalen inom vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom. 15 stycken Stjärninstruktörer har 
utbildats. Dessa instruktörer ska i sin tur leda och 
genomföra fyra utbildningstillfällen för all personal 
inom vård och omsorg av personer med 
demenssjukdom. När deltagarna genomgått 
utbildningsmodellen och övriga kriterier är uppfyllda, 
blir arbetsplatsen stjärnmärkt (därav namnet 
Stjärninstruktör). En stjärnmärkt arbetsplats är ett 
bevis för att medarbetarna har fått grundläggande 
kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att 
arbeta personcentrerat, något som har högsta 
prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 
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Nationella brukarundersökningar har genomförts 
inom alla verksamheter med goda resultat. 
Resultaten används för analys och 
utveckling/förbättring av verksamheten. 
 
Covid-19 har under året inneburit begränsningar 
men vissa positiv utveckling genom digitala 
möjligheter har påskyndats med anledning av 
pandemin. 

2030 uppfyller 
Strömstad de 
globala målen för 
Hållbar utveckling - 
AGENDA 2030 

Proaktivt öka 
tidiga insatser 
inom 
socialtjänstens 
ansvarsområde 

 
 

 
 

Inom individ- och familjeomsorgen finns ett utvecklat 
samarbete både med interna och externa 
samarbetspartners. En positiv utveckling har skett 
utifrån den nya sammanslagna verksamheten mellan 
Försörjningsstöd och Arbetslivsenheten som numera 
kallas Arbete & Försörjning. Möjlighet finns att för 
socialsekreterare att boka in 
arbetsmarknadskonsulent för kartläggning av 
arbetslivserfarenhet och utbildning för planering 
med den enskilde om hur personen ska gå vidare till 
arbete eller studier. Arbetssökarstöd har införts. 
Beslutsvägarna har blivit kortare och mera effektiva. 
 
Biståndsenheten har utvecklat arbetet med 
utskrivning från slutenvård och tagit steg närmare 
full användning av IBIC (Individens Behov I Centrum). 
IBIC är ett arbetssätt som ger stöd dels för en 
gemensam syn på människans fungerande och dels 
för att dokumentera individens resurser och behov. 
Arbetssättet ger stöd för både handläggare och 
utförare att dokumentera med ett gemensamt språk 
inom den process som individen genomgår i 
socialtjänsten. 
 
Även inom övriga delar av verksamheten läggs fokus 
på samverkan för att arbeta proaktivt. Under 2020 
har stort fokus gällande samverkan skett utifrån 
covid 19. Samverkan har i stor utsträckning skett 
intern med kommunikationsavdelningen och externt 
med Närsjukvården. 
 
Digitalisering pågår med projekt där t.ex. VR 
glasögon (en form av bildskärm som sätts framför 
ögonen för att uppleva en virtuell värld), 
kameratillsyn, digitala nycklar, medicinskåp, mobil 
dokumentation och signeringslistor. Utvärdering 
kommer att göras efter årets slut. 
 
Även digitala möten har utvecklats. 
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2030 uppfyller 
Strömstad de 
globala målen för 
Hållbar utveckling - 
AGENDA 2030 

Trygg, säker och 
utvecklande 
arbetsmiljö med 
ett tydligt 
ledarskap 

 
 

 
 

Samverkansavtal följs. Planerade arbetsmiljö ronder 
är utförda och åtgärder har vidtagits i de fall som 
brister i arbetsmiljön har identifierats. 
 
Arbetsmiljön inom individ- och familjeomsorgen har 
förbättrats avseende risk för hot och våld genom att 
besöksrummen har utrustats med lås och larm. 
Under året har också en reception färdigställt i 
anslutning till väntrummet. Säkerheten beträffande 
obehörigas tillgång till trapphusen i anslutning till 
IFO:s lokaler har förbättrats genom ett förstärkt yttre 
skalskydd. 
 
Fokus på ledarskap och kompetensutveckling för 
ledningsgrupperna har resulterat i positiva resultat 
och ledarskapet upplevs som tydligare. 
 
Covid-19 har påverkat resultaten gällande 
korttidssjukskrivningar och frånvaro. Socialpsykiatri 
och personlig assistans har haft hög sjukfrånvaro 
delvis beroende på långtidsfrånvaro. Frisknärvaron är 
något lägre jämfört med föregående år. 
 
Optimerad bemanning - Centralisering av 
schemaläggning för verkställighet inom 
socialförvaltningen i syfte att skapa hållbara 
scheman, som tar hänsyn till brukares behov, 
personal och budget. Samplanering av verksamheter 
samt öka andelen heltidsanställda inom 
socialförvaltningen. Syftet är att skapa en 
förutsägbar hållbar schemaläggning som sänker 
sjuktalen och ökar kontinuiteten för brukare. 
 
Förvaltningen ser ett antal yrkesgrupper som 
fortfarande är svåra att rekrytera, bl.a. 
sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, 
socialsekreterare samt enhetschefer. 
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Jämställdhet, jämlikhet och integration 

2030 åtnjuter alla i 
Strömstad lika 
rättigheter och 
känner sig 
välkomna. 

Samordnat 
mottagande 
med långsiktiga 
helhetslösningar 
med fokus på 
integration, 
jämlikhet, 
sysselsättning 
och egen 
försörjning. 

 
 

 
 

Den nybildade enheten för Arbete & Försörjning har 
bidragit till att aktivt förbättra och optimera 
samordning. Utveckling har bl.a. skett när det gäller 
samhällsorientering som är en viktig del. Ytterligare 
en arbetskonsulent är på gång att anställas, vilket 
möjliggör socialförvaltningens aktiva deltagande i det 
omställningskontor som 'är planerat p.g.a. den ökade 
arbetslösheten. 
 
Samverkan med Arbetsförmedlingen och 
vuxenutbildningen har utvecklats mycket under året. 
 
Länsstyrelsen har beviljat Strömstads kommun 1,5 
miljon kronor för att genomföra projektet ”Att vara 
nyanländ förälder i Strömstad” Projektet arbetar 
med att stärka relationer och öka förståelsen av 
kulturella skillnader och pågå september 2020 – 
december 2021. Berörda verksamheter: öppna 
förskolan, förskolan, skolan, vuxenutbildningen, SFI, 
barn- och elevhälsan, integrationscenter och 
socialtjänsten. Samverkar med: bland andra Tanums 
kommun, Vänersborgs kommun, Uddevalla kommun 
och Göteborgs Stad. 
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EKONOMISK REDOVISNING 

Driftsredovisning 
 

Driftsredovisning      

 2020 2019 2018 2017 2016 

Verksamhetens intäkter 91,2 79,0 86,1 95,8 96,8 

Personalkostnader -245,0 -234,0 -231,3 -231,1 -225,0 

Lokalkostnader -33,8 -33,4 -31,2 -30,3 -27,8 

Övriga driftskostnader -71,4 -67,6 -76,1 -78,3 -77,0 

Verksamhetens kostnader -350,2 -335,0 -338,7 -339,7 -329,9 

Avskrivningar -1,4 -1,0 -0,8 -0,6 -0,6 

Verksamhetens nettokostnad -260,3 -257,0 -253,4 -244,6 -233,6 

Finansnetto -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Resultat exkl. förändring av semesterlöneskuld -260,4 -257,1 -253,5 -244,6 -233,7 

Förändringar av semesterlöneskuld -2,0 2,0 1,9 0,5 0,8 

Resultat inkl. förändring av semesterlöneskuld -262,4 -255,1 -251,6 -244,1 -232,9 
 

    

Belopp i mnkr Utfall Budget Avvikelse 

Gemensam Administration -37,3 -40,2 2,9 

Individ- och familjeomsorgen -48,9 -45,9 -3,0 

Boende och Daglig verksamhet -105,8 -106,1 0,3 

Insatser i Hemmet och Bemanningscentral -68,4 -69,0 0,5 

Resultat exkl. förändring av semesterlöneskuld -260,4 -261,1 0,7 

Förändring av semesterlöneskuld -2,0 0,0 -2,0 

Resultat inkl. förändring av semesterlöneskuld -262,4 -261,1 -1,3 

 

Budgetavvikelse/Ekonomi 

Socialnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse om -1,3 mnkr inklusive semesterlöneskuldsförändring. 

Exklusive semesterlöneskuldsförändring är resultatet + 0,7 mnkr jämfört med budget.  

Den gemensamma administrationen visar ett överskott främst kopplat till den momsgenomgång som skett under 

året, vilket resultaterat i ett nettotillskott om cirka 1,7 mnkr till nämnden. Utöver det så har delar av den statliga 

ersättningen för sjuklöner som tillfallit nämnden under senare delen av året, på grund av systemmässiga skäl, blivit 

bokförda på den övergripande verksamheten för gemensam administration. Hemsjukvården gör ett underskott 

gällande personalkostnader men där bidrag för covid-19, främst för skyddsmateriell kompenserat detta.  

Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott främst kopplat till placeringar och till viss del konsultkostnader. 

Inom såväl enheten för barn- och unga samt enheten för missbruk så har kostnaderna för placeringar varit höga 

under året. Även placeringar gällande Våld i nära relationer har ökat under året. Inom vissa verksamheter har, 

kopplat till rekryteringssvårigheter, konsulter varit nödvändiga vilket till viss del bidrar till underskottet. Resandet 

relaterat till färdtjänst har däremot minskat kraftigt under året vilket inneburit lägre kostnader från Västtrafik. 

Detta kompenserar delvis de tidigare nämnda underskotten.  
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Inom boende och daglig verksamhet kan konstateras, att med hjälp av god resursanvändning samt statsbidrag för 

covid-19, visar de särskilda boendena sammantaget ett överskott. Inom LSS boende samt daglig verksamhet och 

Opalen, syns däremot underskott främst relaterat till volymökningar. Även gällande externa placeringar ses en 

negativ budgetavvikelse. Verksamhetsgrenen visar dock ett överskott sett som en helhet. 

Avseende insatser i hemmet och bemanningscentral noteras en positiv budgetavvikelse. Volymökningar inom 

boendestödet har under året medfört ökade personalkostnader vilket bidrar negativt till resultatet. Även 

kostnaderna för trygghetslarm har ökat, vilket delvis är kopplat till covid-19 men också på grund av feldebiteringar 

ifrån leverantören. En genomlysning pågår för närvarande för att korrigera detta.  Dessa avvikelser kompenseras 

dock av positiva avvikelser gällande hemtjänst samt korttid tack vare god resursplanering samt statsbidrag för 

covid-19. Överskott syns även inom den övergripande verksamheten, mycket på grund av att utbildningsmedel inte 

har nyttjats i så stor utsträckning under 2020, kopplat till de restriktioner som var varit.  

Investeringsredovisning 
 

Socialnämndens investeringsverksamhet visar på ett relativt högt underutnyttjande. Detta beror delvis på att 

projekten gällande ”Ombyggnation Vård/omsorg” samt ”Omställning bostäder m stöd” enligt beslut finansieras i 

form av en ökad hyra, och inte genom en investering av nämnden. Dessa projekt utgår därmed till nästkommande 

år. Projekt för ”Takliftar, sängar SÄBO”, vilket avser reinvesteringar i sängar och liftar på SÄBO, har i allt väsentligt 

flutit på som planerat. ”Medicinskåp steg 2” har slutförts och avseende projektet för ”Digitala lösningar” så kommer 

eventuellt delar av medel föreslås flyttas till nästkommande år. Detsamma gäller för investeringsprojektet kopplat 

till ”Inventarier” där möbler och inventarier är beställda, men ännu inte hunnit levereras. Överflyttning av 

investeringsmedel hanteras via separat beslut via nämnd och slutligen i kommunfullmäktige.   

 

Investeringsredovisning   

      

Belopp i mnkr Budget Utfall 

74120 SF Takliftar, sängar SÄBO 0,4 0,4 

74220 SF Inventarier 0,5 0,1 

74320 SF Bostadsanpassningar LSS 0,2 0,0 

74418 SF Ombyggnation Vård/omsorg 1,7 0,0 

74419 SF Takliftar, sängar SÄBO 0,2 0,1 

74420 SF Medicinskåp steg 2 0,5 0,5 

74520 SF Digitala lösningar 0,7 0,4 

74620 SF Omställning bostäder m stöd 0,5 0,0 

Summa 4,6 1,5 
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
  2020 2019 2018 

Antal anställda 456 434 449 

   varav kvinnor 386  373 386 

   varav män 70 61 63 

Antal årsarbetare 433  404 416 

Medelålder 47,1 47,5 46,8 

Andel heltidsanställda  79 74 72 

   varav kvinnor 77 72 69 

   varav män 95 92 83 

Sjukfrånvaro i % av ord. Arbetstid 10,09 9,27 8,95 

   varav kvinnor 10,42 9,61 9,15 

   varav män 8,71 7,88 8,13 

Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 63 68 65 

 

Personalstruktur 

Antalet medarbetare har ökat jämfört med de två senaste åren och ökningen märks även på antal årsarbetare 

och antal årsarbetare med tillsvidareanställning. Under året har förvaltningen fokuserat på att ge 

månadsanställningar i större utsträckning för att säkra personalförsörjningen och kontinuitet under pandemin. 

8 medarbetare tillsvidareanställts genom ”Äldreomsorgslyftet” vars syfte är att stärka kompetensen inom 

Äldreomsorg genom att möjliggöra studier på arbetstid. 

Sjukfrånvaro 

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,82 procentenheter under 2020 jämfört med 2019 och ökningen syns 

både bland kvinnor och män i lika stor utsträckning. Ökningen bör kopplas framförallt till den sjukfrånvaro som 

pandemin medfört. Andelen långtidssjukfrånvaro har minskat något vilket kan tyda på att kommunens 

satsningar på arbetsrelaterad rehabilitering, tidiga insatser, kontinuerlig kontakt och aktivt arbete kring 

rehabiliteringsplaner har gett visst resultat. 
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RESULTAT AV UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS INTERNA 
KONTROLL 
 

Uppföljningen av socialnämndens interna kontroll har under 2020 avsett följande områden: 

 Säkerställa att brukare som bor i särskilt boende inte lider av undernäring 

 Säkerställa HSL-dokumentation och informationsutbyte inom och mellan olika yrkesgrupper  

 Säkerställa ändamålsenlig och rättssäker myndighetshandläggning inom vård och omsorg och LSS  

 Säkerställa att skyndsamhetskravet när det gäller orosanmälningar kring barn uppfylls.  

 Säkerställa att hantering av privata medel sker enligt antagna riktlinjer och rutiner. 

 

Sammanfattning 

  

IAKTTAGELSER 
Den samlade bedömningen utifrån årets uppföljning är att nämndens verksamheter till stor del uppvisar god 

kontroll när det gäller nämndens utvalda kontrollområden i intern kontrollplan 2020. Det område där störst brister 

konstateras i årets uppföljning gäller hantering av privata medel. Antagen riktlinje gällande hantering av privata 

medel finns men är inte känd och tillräckligt implementerad hos ansvariga chefer eller övrig personal. Utarbetade 

rutiner följs inte på det sätt som krävs. Fortsatt fokus på detta kontrollområde bedöms därför som nödvändigt. 

Stickprovskontroller har heller inte kunnat utföras på det sätt som det var planerat p.g.a. covid 19. 

  

ÅTGÄRDER 

Organisationen arbetar löpande bl.a. med riskbedömningar, digitaliseringsprojekt, samverkan, egenkontroll, 

rapportering av avvikelser, klagomål och synpunkter, riktlinjer och rutiner, kartläggning av processer och löpande 

verksamhetsuppföljning för att leva upp till socialnämndens kvalitetsmål: 

Brukarna ska uppleva att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och blir respektfullt bemötta. 

När det gäller de kontrollområden där granskning visat att brister finns överförs dessa kontrollområden som förslag 

till socialnämnden till kommande års interna kontrollplan. 
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FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
 
Kommunerna kommer att ha ett ansträngt ekonomiskt läge som beror på flera anledningar. Fler blir äldre vilket ger 

en ökad efterfrågan på välfärdstjänsterna. Konkurrensen om arbetskraften ökar då arbetskraften i arbetsför ålder 

inte ökar i lika stor utsträckning som efterfrågan. Det blir viktigt att skapa kompetenshöjande insatser, fler vägar in i 

välfärdsyrkena  och ännu mer kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Den demografiska utvecklingen 

kommer att medföra stora kostnader framöver och kommunerna behöver göra hållbara prioriteringar som tar 

tillvara befintliga resurser och medarbetarnas kompetens och engagemang.  

Samhället står inför, vad många benämner som, ett paradigmskifte inom det offentliga Sverige. Ett skifte där 

kommuner, regioner och myndigheter på allvar ska ta steget in i den digitala eran. Den största delen av den digitala 

transformationen ligger framför oss. För även om man skrivit på datorer, skickat e-post och arbetat i digitala system 

i över två decennier är svenska kommuner inte speciellt digitala. Arbete sker i stort sett som det alltid gjort men det 

görs med stöd av teknik, det kallas digitisering och ska inte förväxlas med digitalisering. Digitalisering handlar om att 

man med hjälp och stöd av digital teknik hittar andra sätt att nå våra mål och uppfylla våra uppdrag. Att sudda ut 

gamla sanningar och metoder och tänker om i nya banor där behovet sätts i fokus och digitaliseringens möjligheter 

blir ett stöd. För att göra detta krävs stora insatser i hela organisationen, allt från förändringsledning till ökad 

kunskap och acceptans gentemot digitalisering.  

Följderna av covid-19 förväntas få kännbara konsekvenser för medborgarna i Strömstad. De områden där det redan 

nu råder ett ordentligt tryck handlar om den ökande arbetslösheten samt barn och familjer i behov av stöd. En hög 

arbetslöshet över längre tid leder sannolikt till negativa konsekvenser för både barns och vuxnas psykosociala hälsa. 

Dessa områden kommer att behöva förstärkas. 

 

Regeringen uppdrog åt en kommission att utvärdera regeringens, berörda myndigheters, regionernas och 

kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens 

effekter. Under slutet av 2020 lämnades ett delbetänkande av Coronakomissionen och slutgiltigt betänkande 

förväntas presenteras hösten 2021. Delredovisningen fokuserade på smittspridning inom vård och omsorg om 

äldre. Slutsatserna visar bland annat att det behövs bättre regelverk, tydligare ansvarsfördelning och ökad 

medicinsk kompetens i äldreomsorgen.  Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att föreslå en 

äldreomsorgslag. Syftet är att långsiktigt stärka förutsättningarna för äldreomsorgen samt tydliggöra dess uppdrag 

och innehåll. Utredningen skall presenteras i juni 2022. Äldreomsorgen tilldelas också statsbidrag i form av en 

permanent satsning, satsning på äldreomsorgslyftet samt för ökad digitalisering inom äldreomsorg.  

En utveckling inom SÄBO är att gruppen yngre med demenssjukdom (personer under 70) ökar vilket ställer nya 

krav. Samtidigt innebär en allt äldre befolkning att en större grupp inom SÄBO är multisjuka. Inom LSS är 

utvecklingstendensen nationellt att andelen med neuropsykiatriska diagnoser ökar vilket också här ställer nya krav 

på verksamheten och dess kompetens. Denna tendens börjar även synas i Strömstad.  

Från och med årsskiftet 2020/2021 görs en organisationsförändring som innebär att hemsjukvård, rehab och 

anhörigstöd kommer att tillhöra verksamhetsområdet insatser i hemmet. Åtgärder från genomlysningen som 

gjordes av hemsjukvården under slutet av 2020 kommer att vara i fokus under 2021.  
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Omställning till Nära vård fortsätter under 2021. Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. 

Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. För att hälso- och sjukvården och den 

kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska 

utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan. Nära vård är inte en ny 

organisationsnivå utan är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.  

Frågan kring förvaltningens, men även brukares, lokalbehov är ständigt aktuell. I den prognos avseende behov av 

särskilda boendeplatser som reviderades under hösten 2020 går att utläsa att mellan 2023-2024 kommer behov av 

ett nytt särskilt boende finnas. Kommundirektör tillsammans med förvaltningschef har ett uppdrag gällande 

planering för lokaler för särskilt boende som förväntas vara klart under 2021. Förvaltningen ser också ett utökat 

behov av lokaler, i närtid gällande hemtjänst och hemsjukvård, där nuvarande lokaler inte bedöms rymma 

verksamheten under kommande år.  

När det gäller medarbetare och personal så ligger fokus på ett fortsatt stort arbete kring frisknärvaro på jobbet. Vi 

måste ha medarbetare som mår bra på jobbet för att de skall orka med arbetet de gör. Detta handlar om en positiv 

kultur på arbetsplatsen där man stöttar och stärker varandra. Det handlar också om ett aktivt ledarskap där man 

ser, bekräftar och coachar och följer upp. Sist men inte minst så handlar det om hållbara scheman. Schemat skall 

vara så ansvarfullt utformat att medarbetare skall orka arbeta heltid och ändå få den återhämtning de behöver.   

 

 
 
 
 


