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SOCIALNÄMNDEN 
 
Ordförande: Peter Trollgärde (S) 
1:e vice ordförande: Marie-Louise Bäckman (KD) 
2:e vice ordförande: Ann-Britth Fröjd (C) 
Socialchef: Karin Hallberg 

 
ÅRETS VERKSAMHET, ANALYS OCH MÅLAVSTÄMNING 
 
Årets verksamhet  
Kommuninvånarnas behov är vägledande för utvecklingen av socialnämndens verksamheter. Uti-
från dessa krav, behov och önskemål utvecklas nämndens verksamheter, så att de svarar upp 
mot lagkrav, kommunens övergripande vision och socialnämndens förväntade resultat.  
 
Socialförvaltningen var 2016 indelad i fyra driftsavdelningar och en administrativ avdelning som leds av 
avdelningschefer: vård och omsorg (VoO), omsorg om funktionshindrade (OoF), individ- och familje-
omsorg (IFO) samt arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Administrativa avdelningen, stödjer socialchef, 
avdelningschefer och enhetschefer i deras utförande av uppgifterna som följer uppdragen. Medicinskt 
ansvarig sjuksköterska finns, vars uppgift är att bevaka så att socialförvaltningen och entreprenör efter-
lever en god och säker hälso- och sjukvård. Förvaltningen leds av socialchef som tillsammans med av-
delningschefer utgör förvaltningsledningen. Socialförvaltningens ansvar omfattar både förebyggande 
verksamhet som individuellt inriktat stöd, vård och omsorg. Även färdtjänst och riksfärdtjänst, drogföre-
byggande arbete, serveringstillstånd och handikappkonsulent finns inom ansvarsområdet under 2016.  
 
De förändringar som under året skett inom organisationen är att förvaltningsledningen beslutat att omor-
ganisera verksamhet genom att forma en avdelning till så från 1 januari 2017 finns sex avdelningar inom 
förvaltningen. VoO som innefattar hemtjänst och särskilt boende riktat mot, främst äldre, VsU som inne-
fattar gemensam biståndsenhet, hemsjukvård, dagverksamhet, korttidsboende, främst äldre, larmmot-
tagning, nattpatrull, frivilligverksamhet, anhörigstöd samt gemensam rekryteringsenhet, OoF som inne-
fattar daglig verksamhet, boendestöd, särskilt boende med inriktning LSS samt socialpsykiatri, träffpunk-
ter och korttidsverksamhet för barn och unga, IFO som innefattar försörjningsstöd, missbruksstöd, famil-
jestöd, familjehem/familjerätt, råd och stöd samt sektionen för nyanlända och AMA som innefattar en-
heten för praktiska verksamheter samt enheten ung resurs. 
 
Nämndens ekonomiska utfall för året blev ett underskott på 0.8 mkr. I huvudsak berodde detta på under-
skott för hemtjänst/hemsjukvård, barn och familjestöd, köpta platser LSS/SoL och personlig assistans 
SFB/LSS. Nämndens budgetram 2016 ökades tillfälligt med netto 12,0 mkr samt genom tillfälliga statsbi-
drag om 15,0 mkr.  
 
Inom äldreomsorgen råder balans mellan utbud och efterfrågan gällande särskilda boende. Boende med 
inriktning demens är den form där kö kan uppkomma. I genomsnitt har det under 2016 blivit en plats le-
dig varannan dag och väntetiden har i snitt varit ca 8 dagar. För 2016 var den genomsnittliga åldern på 
när man flyttade in vid ett särskilt boende strax över 85 år. Den genomsnittliga boendetiden är mellan 2-
2,5 år. Antal personer med beslut om hemtjänst var i december 518 personer. Hemtjänsten har under 
året stabiliserats genom att inte fortsätta öka såsom vi sett mellan 2011- 2015. Under 2016 har det inte 
skett någon stor ökning av antal ärenden jämfört mot föregående år för avdelningen som helhet. Det-
samma gäller för antal beviljade timmar i hemtjänst, hemsjukvård och rehab. Det har dock skett en för-
skjutning i ansvar för omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser från länssjukvården till kommunen. 
Detta har inneburit att vi under 2016 bedriver mer och mer avancerad sjukvård inom våra enheter b. la. i 
form av ventilatorbehandling.  
 
Utbudet på boende inom Vänersborgs kommun för personer som har svårt att konkurrera på bostads-
marknaden är fortsatt lågt. Personer som lever i hemlöshet, personer med missbruks- och socialpsykia-
trisk problematik samt nyanlända har mycket svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Situationen 
bedöms som svår. Permanent akutboende blev under senare delen av 2016 klart för bruk och är beläget 
vid Kyrkängen och innehåller sex platser. Arbetet med moduler för ensamhushåll har startats och inten-
sifierats vilket medför att den första modulen beräknas stå klar i feb 2017 för att tas i bruk av sektionen.  
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Efterfrågan på gruppboende inom LSS var fortsatt stor under året och förvaltningen har att planera för 
fortsatt etablering av denna boendeform för att inom Vänersborg klara efterfrågan. Den boendeform som 
efterfrågas mest är gruppbostad samt boende för personer som har samsjuklighets diagnos, psykiatri 
och drogberoende. Under 2016 har Niklasbergs gruppboende startats upp med fyra platser. Under se-
nare delen av året så flyttade Tagelgatan 2 tillbaka till sitt nybyggda/renoverade hus. Projektering av nytt 
gruppboende på Tegelbruksvägen har påbörjats och beräknas stå klart 2017-2018 med sex nya fullvär-
diga lägenheter/platser. 
 
Under 2016 har OoF fått verkställa beslut inom assistansen som har utmanat organisationen utifrån dess 
komplexitet i form av avancerad sjukvård vilket i sin tur ställer höga krav på baspersonal och samarbete 
med hemsjukvård. Detta har medfört att baspersonalen behöver långa introduktionstider för att erhålla 
delegation kring den enskildes hjälpmedel. OoF har under 2016 haft det fortsatt svårt att rekrytera per-
sonal med adekvat utbildning till den personliga assistansen. 
 
2016 inleddes i nya lokaler för IFO. Efter många år i små och undermåliga lokaler kunde vi äntligen er-
bjuda personal på IFO nya och ändamålsenliga lokaler. 

Under 2016 blev 466 nyanlända flyktingar kommunmottagna i Vänersborgs kommun varav 209 var barn 
under 18 år. 226 personer var i åldern 20-64 och omfattas därmed av etableringen. Med detta avses 
personer som är folkbokförda i kommunen och som kommunen får statlig ersättning för i form av scha-
blonersättning. I jämförelse med år 2015 då antalet kommunmottagna var 388 kan vi konstatera antalet 
har ökat med ca 20 %. Trots att flyktinginflödet till Sverige har minskat under 2016 kan vi se en ökning 
av inflödet av nyanlända med uppehållstillstånd till kommunerna. Det är en uppåtgående kurva. 
 
Under året har det pågått ett intensivt samarbete på chefs- och handläggarnivå mellan kommun och Ar-
betsförmedlingen i syfte bl.a. att forma en samarbetsform utifrån regeringens satsning ”Delegation för 
unga i arbete” (DUA). Syftet är att minska ungdomsarbetslösheten i landet. Detta samarbete har resulte-
rat i att verksamheten ”Ung resurs” kommer att starta upp i januari 2017 på Köpmansgatan 6, centralt i 
Vänersborg. Här kommer två socialsekreterare arbeta tillsammans med i första hand handläggare från 
Arbetsförmedlingen, AMA och Vuxenutbildningen för att möta unga arbetslösa under 25 år. 
 
Arbetsmarknadsavdelningens insatser har syftat till att rusta personer som inte kommit in på eller som 
förlorat kontakten med arbetsmarknaden genom att erbjuda stöd och insatser som ger möjlighet till in-
träde på arbetsmarknaden. Personer aktuella för arbetsmarknadsavdelningens insatser har varit de som 
har en svagare ställning på arbetsmarknaden t.ex. varit långvarigt arbetslösa eller som har funktions- 
eller arbetshinder av varierat slag. En del av AMA:s verksamhet utgörs av uppdrag som tecknas med 
bl.a. Arbetsförmedlingen. Avtal med Arbetsförmedlingen (AF) finns avseende deltagare inom Jobb- och 
utvecklingsgarantin, Etableringen och Jobbgarantin för ungdomar. Under 2016 har uppdragen från Ar-
betsförmedlingen minskat vilket har bidragit till minskade intäkter.  
 
Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde ett antal jämförelser mellan kom-
muner. I dessa hävdade Vänersborg sig väl med goda resultat. 
 

Analys och målavstämning  
Kommungemensamma mål och resultat 
De kommungemensamma inriktningsmålen gällande områdena invånare, samhällsutveckling, ekonomi, 
verksamhetsutveckling samt medarbetare lyftes in i socialnämndens resurs och aktivitetsplan (RA-plan) 
för 2015. Beslutade inriktningsmål och förväntade resultat har implementerats inom de delar av verk-
samheten där de är aktuella. Genom detta har socialnämnden bidragit till förverkligandet av kommunens 
vision och målsättningar. Nedan följer en övergripande redovisning över måluppfyllelse 2016.  
 
Socialnämndens mål och resultat 
Följande redovisas socialnämndens förväntade resultat, där ovanstående kommungemensamma inrikt-
ningsmål ingår. Varje område är specificerat i ett antal inriktningsmål och förväntade resultat. Kommen-
tarer kring kommungemensamma samt nämndspecifika mål och uppnådda resultat redovisas även mer 
utförligt under respektive avdelnings avsnitt.  
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1.   Område invånare 

 
Inriktningsmål: 
 Fler invånare upplever livskvalitet, välbefinnande 

   och trygghet 
 Fler invånare ska bli delaktiga i utbudet av 

kultur, idrott, rekreation och föreningsliv 
 Fler invånare ska vara nöjda med kommunens 

service och hur behov och förväntningar tillgodoses 
 

Förväntade resultat: 
 Minskad överkonsumtion av läkemedel 
 Ökad gemenskap 
 Ökat inflytande och delaktighet i erbjudanden 

och insatserna 
 Öka den enskildes trygghet i insatsen 
 Minskat våld i nära relationer 
 Förbättrad livssituation för anhöriga 
 Höjd genomsnittlig debutålder för alkoholanvändning 
 Förebyggande synsätt ska genomsyra all verksamhet 
 Andel som når egen försörjning ökar 
 Ökat arbete med mångfaldsperspektiv 
 Ökad och förbättrad dialog med invånare och brukare 

 
Resultatavstämning 
Nedan redovisas nämndens förväntade resultat som ska bidra till att fullmäktiges inriktningsmål uppnås. 

 
Invånare 
 
Minskad överkonsumtion av läkemedel 

 Uppnås 
Avdelningen har följt planen för läkemedelsgenomgångar och har genom detta bidragit till att nå målet i 
samarbete med andra parter. 
 
Ökad gemenskap 

 Uppnås 
Att öka gemenskapen för enskild ingår i förvaltningens grunduppdrag och bedömningen görs att det för-
väntade resultatet uppnås genom ex vis dialogträffar med brukarföreningar. 
 
Ökat inflytande och delaktighet i erbjudanden och insatserna 

 Uppnås 
Inom samtliga berörda avdelningar har arbete pågått med att tillse att utredningar som genomförs sker 
utifrån de metoder som finns, genomförandeplaner/handlingsplaner är upprättade utifrån de verktyg som 
behövs för att situationsanpassa mötet med brukaren.  IFO har en implementeringsplan gällande upp-
följningsverktyget FIT. Planen har varit tre år men utifrån den utökning som skett inom IFO där avdel-
ningen har vuxit, främst genom sektionen för nyanlända har tiden förlängts till fem år. Råd och stöd samt 
sektionen för missbruksstöd har implementerat metoden och övriga följer planen. Inom AMA har infly-
tande skett genom att ex ungdomarna varit delaktiga i vilka insatser de själva bedömer att de behöver 
för att komma närmare arbetsmarknaden. Handlingsplaner är upprättade tillsammans med deltagarna 
och cirka 90 % är genomförda vid årets slut och plan finns om att nå 100 % under januari månad 2017. 
Bedömningen görs att det förväntade resultatet är uppnått för året och då det ingår i förvaltningens 
grunduppdrag är det ett arbete som ska vara ständigt pågående. 
 
Öka den enskildes trygghet i insatsen 

 Uppnås 
Målet är svårt att mäta då det handlar om subjektiva upplevelser från enskilda som är svårt att skatta ur 
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ett helhetsperspektiv. Förvaltningen gör bedömningen att målet uppnås genom det planerade och struk-
turerade arbetet som sker med att säkerställa att genomförande/vårdplaner/handlingsplaner finns i alla 
ärenden. VoO har måluppfyllelse genom det fortsatta arbetet med värdegrund och salutogent förhåll-
ningssätt. Inom OoF arbetar man enligt "delaktighetsmodellen" där den enskildes engagemang och infly-
tande över sin vardagssituation och sin nära omgivning stärks. Inom IFO implementeras metod gällande 
brukarmedverkan genom ORS/SRS. Inom AMA´s enheter arbetar man för att säkerställa kompetensen 
för att möta målgruppens behov, säkerställa kvalité och den enskildes trygghet i insatsen. 
 
Minskat våld i nära relationer 

 Uppnås 
Målet bedöms mycket svårt att mäta varför beskrivningen gällande resultatuppfyllelse blir en skattning. 
Förvaltningen bedöms ha måluppfyllelse då samtliga avdelningar har upprättade rutiner vilka följs. Arbe-
tet med våld i nära relationer är ett grunduppdrag för förvaltningens delar vilket gör att frågan uppmärk-
sammas och arbetas med i ett förebyggande och efterverkande perspektiv. Person finns anställd med 
extra kunskaper inom området inom IFO och ombudsroller finns inom samtliga avdelningar vilka träffas 
med regelbundenhet. 
 
Förbättrad livssituation för anhöriga 

 Uppnås 
Förvaltningen ger anhörigstöd utifrån sitt grunduppdrag och har ett väl utbyggt sådant riktat till anhöriga 
till äldre och personer med missbruksproblematik. Stöd för anhöriga till personer med funktionsnedsätt-
ning har saknats men under 2016 har en anhörigcirkel för denna målgrupp påbörjats med gott resultat. 
Cirkeln har anordnats i ett samarbete mellan VoO och OoF. Denna kommer fortsätta under 2017 samti-
digt som OoF ytterligare bygger ut arbetet riktat till målgruppen. Bedömning görs att förvaltningen har 
uppnått det förväntade resultatet. 
 
Höjd genomsnittlig debutålder för alkoholanvändning 

 Uppnås 
Drogpolitiskt handlingsprogram är klart och antaget av Samverkan Vänersborg och aktiviteter har under 
året skett utifrån detta. Drogvaneundersökning har genomförts i grundskolans årskurs nio och årskurs 
två på gymnasiet. Resultatet av denna visar att de aktiviteter som genomförts i Vänersborgs kommun får 
effekt då alkoholanvändningen hos såväl pojkar som flickor i de båda årskurserna minskat sedan före-
gående mätning 2013. Andelen flickor i årskurs nio som har använt alkohol under året har ändrats från 
49 % till 36 %, för pojkar 44 % till 37 %. I årskurs två på gymnasiet ser förändringen ut för flickor 79 % till 
78 % respektive pojkar 85 % till 75 %. 
  
Förebyggande synsätt ska genomsyra all verksamhet 

 Uppnås 
Förvaltningen bedöms nå det förväntade resultatet. Samtliga avdelningar inom förvaltningen har målupp-
fyllelse utifrån de aktiviteter som pågått under året. Inom OoF, VoO och VsU finns strategisk utveckl-
ingsplan framtagen där ett förebyggande och salutogent synsätt är viktiga delar. Planerna är en grund 
för hur medarbetare inom de olika avdelningarna ska arbete i ett förebyggande synsätt med bäring på 
vision, förväntat resultat och värdegrund. Inom IFO finns Familjecentralen Sirius vilken befinner sig i en 
utvärderingsfas där förslag finns på hur det förebyggande arbetet kan utvecklas vidare inom verksam-
heten. Drogförebyggande samordnare arbetar på heltid med förebyggande arbete, främst riktat mot barn 
och unga. Språngbrädans samtalsmottagning arbetar med rådgivning och information till personer som 
upplever problematik med alkohol/droger, anhöriga samt till personal inom andra verksamhetsområden 
såväl kommunala som privata. Fältarbetare har anställts under året som arbetare förebyggande och 
uppsökande i ungdomsmiljöer. Inom AMA har ett utvecklingsarbete genomförts i syfte att öka genom-
strömningen av deltagare från sysselsättning till arbete samt anpassa verksamheten efter arbetsmark-
nadspolitikens krav. 
 
Andel som når egen försörjning ökar 

 Uppnås delvis  
När vi analyserar 2016 konstaterar förvaltningen att hushållen på försörjningsstöd sakta ökat under året. 
Orsaken till det är ett större inflöde av personer från Arbetsförmedlingen som lämnar etableringen utan 
att vara självförsörjande. De har oftast en för liten ersättning från Af varför det behöver komplettering 
med ekonomiskt bistånd. Under året har cirka 100 personer skrivits ut från etableringen och blivit aktu-
ella på försörjningsstöd. Glädjande att konstatera är att antalet ungdomar i ålder 16-24 är som uppbär 
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försörjningsstöd är på nedåtgående. I november 2015 fanns 79 ungdomar och i oktober 2016 var det 50 
ungdomar aktuella. Även personer med långvarigt försörjningsstöd (aktuella längre än 10 månader) 
sjunker. I januari 2016 var det 322 hushåll aktuella och i oktober 2016 är siffran 262 hushåll. AMAs in-
satser i att öka andelen som når egen försörjning har skett genom i huvudsak ungdomsanställningar, 
anställningar för vuxna med långvarigt försörjningsstöd, Trainee, Yrkesklivsmodellen samt efter 
coachande och motiverande samtal, arbetsträning eller praktik. Totalt 74 % har gått till arbete och 34 % 
till studier under 2016 där övervägande del utgör personer med försörjningsstöd. Förvaltningen konstate-
rar att måluppfyllelse inte nåtts gällande det förväntade resultatet. Bedömningen görs att det nås delvis 
då antalet ungdomar och antalet personer med långvarigt försörjningsstöd minskat men att andelen som 
kommit från etableringen inom Af ökat. Utmaningarna inför 2017 är att än mer stärka samarbetet mellan 
interna parter och externa parter för att nå målet. 
 
Ökat arbete med mångfaldsperspektiv 

 Uppnås 
Bedömning görs att det förväntade resultatet nåtts under 2016 då samtliga avdelningar beskrivit att de 
rutiner, handlingsplaner, utbildningar samt aktiviteter som finns upprättade och genomförs har mång-
faldsperspektivet inkluderat. 
 
Ökad och förbättrad dialog med invånare och brukare 

 Uppnås 
Implementering för brukarmedverkan har skett inom förvaltningens samtliga avdelningar genom bl.a. ny 
modul för genomförandeplaner i Procapita, modell för brukarmedverkan, upparbetande av brukarråd, 
delaktighetsmodellen, samt analys av synpunkter och klagomål. Måluppfyllelse bedöms ha uppnåtts uti-
från ovanstående. 
 

2. Område Samhällsutveckling 
 

      Inriktningsmål: 
 Kommunens attraktionskraft ska öka inom näringsliv, 

regional- och statlig förvaltning, utbildning, 
kultur och turism 

 Fler attraktiva och energieffektiva boenden i 
hela kommunen 

 Fler mötesplatser som är till för alla i hela 
kommunen 
 
 

      Förväntade resultat: 
 Skapa värdiga boenden för (nämndens) olika målgrupper 
 Ökad möjlighet till boendekarriär 
 Förbättra spridning av befintlig information 
 Skapa fler mötesplatser i samverkan med frivilligorganisationer 

och näringsliv 
 
Resultatavstämning 
 
Skapa värdiga boenden för (nämndens) olika målgrupper 

 Uppnås inte  
Revidering av socialförvaltningens boendeplan är avslutad och presenterad socialnämnden. Målgruppen 
inom förvaltningen är inte homogen utan spännvidden av olika behov är stor. I planen belyses samtliga 
målgruppers behov och förslag på hur förvaltningens boendebestånd kan användas optimalt samt vilka 
behov gällande nybyggnation som finns. Många projekteringar pågår gällande olika boendeformer. För-
valtningen har kännedom om mellan 80-90 personer som saknar egen bostad. För de målgrupper som 
förvaltningen har ett extra ansvar för nås måluppfyllelse gällande den äldre målgruppen i behov av sär-
skilt boende, vi har delvis måluppfyllelse gällande funktionsnedsatta i behov av särskilt boende, men når 
inte måluppfyllelse gällande personer med missbruksproblematik, nyanlända flyktingars behov av bostä-
der samt personer med samsjuklighet. Som helhet når inte förvaltningen måluppfyllelse. 
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Ökad möjlighet till boendekarriär 

 Uppnås inte  
Revidering av förvaltningens boendeplan är avslutad och presenterad för socialnämnden. Representat-
ion i arbetet har funnits från administrativa avdelningen, VoO, OoF samt IFO. Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och nämnd kommer få information om planen januari 2017 gällande förvaltningens behov. Med-
arbetare från förvaltningen ingår också i arbetet med att ta fram en kommunal bostadsplaneringsplan. 
Bristen på bostäder inom allmännyttan gör det oerhört svårt att både erhålla en "egen" lägenhet och 
göra boendekarriär om du har sociala problem, psykiatriska problem/samsjuklighet eller har utomeurope-
isk bakgrund. Detta påverkar målgrupper inom förvaltningens område och förvaltningens arbete i grund-
uppdraget, vilket leder till att enskilda riskerar hemlöshet, att förvaltningen får köpa extern plats samt att 
trångboddheten ökar. 
 
Förbättra spridning av befintlig info 

 Uppnås 
Förvaltningen har måluppfyllelse genom de olika kanaler som kommunikation sker med och information 
ges kommuninvånarna. Vi har goda resultat i riksomfattande uppföljningar. 
 
Skapa fler mötesplatser i samverkan med frivilligorganisationer och näringsliv 

 Uppnås 
Förvaltningen uppnår det förväntade resultatet. Planeringsarbetet kring anhörigstödet för OoF bidrar till 
att skapa fler mötesplatser för anhöriga. Socialpsykiatrin fortsätter sitt arbete att kartlägga yngre hem-
masittare. Inom daglig verksamhet verkar OoF för att deltagarna ska få arbete/sysselsättning inom den 
privata sfären/ frivilligorganisationer. En ny arena har skapats för unga som står utanför arbetslivet i 
samverkan med AMA, Arbetsförmedling, IFO, Kunskapsförbundet Väst. Denna utgör en mötesplats mel-
lan unga och näringslivet. Frivillighets organisationer kommer att bli involverade under 2017. 
 

3. Område ekonomi 
 

Inriktningsmål 
 Nämnderna ska hantera beslutade budgetmedel 

rationellt och effektivt, så att de gör mesta 
möjliga nytta för kommuninvånarna utifrån de 
uppgifter som kommunfullmäktige delegerat 
till dem 
 

Förväntade resultat: 
 God ekonomisk hushållning 
 Genomförd resursfördelningsmodell 
 Sänkta kostnader för sjukskrivning 

 
Resultatavstämning 
 
God ekonomisk hushållning 

 Uppnås 
Administrativa avdelningen bistår alla budgetansvariga att göra så bra och rätt prognoser som möjligt. 
Rutiner för detta ses över med målet att krav och stöd skall bli mer likriktat för alla budgetansvariga che-
fer samt att utbildning och repetitionsutbildning ges till alla budgetansvariga. Förvaltningen prognostice-
rar ett underskott för 2016 motsvarande 0.1 % av nettobudgeten. Detta på grund av ökade volymer i 
form av ärenden och nivåer på behov som inte ryms inom budgetram, men har lagstöd för att insatsen 
ska ske. Andra delar som påverkar budgeten negativt är bristen på hyresbostäder i kommunen samt 
sjukfrånvaron. Utifrån dessa förutsättningar råder en god ekonomisk hushållning. Förslag på åtgärder för 
att komma i budgetbalans har tidigare skrivits fram. 
 
Genomförd resursfördelningsmodell 

 Uppnås 
Förvaltningen bedömer att målet är uppnått. VoO har haft i uppdrag att omvärldsbevaka för att öka kun-
skapen om olika resursfördelningsmodeller vilket genomförts under året. En extern genomlysning av 
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hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenhet är genomförd och resultatet av den kommer analyseras un-
der januari månad för att sedan implementeras under 2017. Arbetet med att resursmäta socialpsykiatrin 
har genomförts under 2016 inom OoF. Inom LSS är modellen implementerad. Revideringar har genom-
förts baserade på nya mätningar avseende enskildas behov. Resursfördelningsmodeller behöver regel-
bundet revideras då nya behov tillkommer varför arbetet får ses som en del av grunduppdraget och 
ständigt pågående. 
 
Sänkta kostnader för sjukskrivning 

 Uppnås inte  
Analys av orsaker till sjukfrånvaro har genomförts. Under 2016 var sjukfrånvaron 9,5 %, vilket var 1,0 
procentenheter högre än för motsvarande period 2015, då den var 8,5 %. IFO, AMA och administrativa 
avdelningen har låg sjukfrånvaro medan OoF och VoO visar högre sjukskrivningstal. Avdelningarna har 
följt de planer som finns för det förebyggande arbetet, skyddsronder och personal-ronder är genomförda. 
Fortsatt analysarbete pågår och en förvaltningsövergripande grupp har startats på uppdrag av ledningen 
för att se vilka insatser som ytterligare kan genomföras. 
 

4. Område Verksamhetsutveckling 
 

Inriktningsmål: 
 Medarbetarnas delaktighet, innovationskraft 

och kompetens ska stödjas och utvecklas 
 

Förväntade resultat: 
 Utveckla en systematisk förslagsverksamhet 

 
Resultatavstämning 
 
Utveckla en systematisk förslagsverksamhet 

 Uppnås 
Förvaltningens kvalitetssamordnare arbetar för att utveckla en fungerande förslagsverksamhet inom so-
cialförvaltningen utifrån kraven i SOFS 2011:9. Ett förslag på hur denna kan se ut är framtaget och 
kommer beslutas och implementeras under första kvartalet 2017. Utifrån att plan finns bedöms det för-
väntade resultatet vara uppnått. 
   

5. Område Medarbetare 
 

Inriktningsmål: 
 Vänersborgs kommun upplevs i högre grad 

som en attraktiv arbetsgivare 
 

 
Förväntat resultat: 
 Verka för minskad oönskad personalomsättning 
 Ha en god arbetsmiljö 

 
Resultatavstämning 
 
Verka för minskad oönskad personalomsättning  

 Uppnås delvis  
Inom förvaltningen råder olika förutsättningar gällande personalförsörjning och bibehållande av personal. 
Analys av orsaker till sjukfrånvaro har genomförts. Personalspecialister deltar i utvecklingsarbete kring 
”attraktiv arbetsgivare”. VoO har arbetat fram en personalförsörjningsplan i syfte att säkerställa rätt kom-
petens och rätt bemanningsnivåer. OoF ser generellt en brist på personal och då främst inom personlig 
assistans och vissa ledande tjänster. Plan finns inom avdelningen för 2017. IFO och hemtjänst centrum 
har nya lokaler vilket lett till att den fysiska arbetsmiljön uppfattas som god. Arbetet med den psykosoci-
ala arbetsmiljön är ständigt pågående genom medarbetarsamtal, APT, LSG och FSG för att få en delak-
tighet i arbetet kring personalomsättningen. Nytt introduktionsprogram har tagits fram inom IFO för att ge 
varje ny anställd bättre förutsättningar i starten av sitt arbete. Med dessa olika insatser är förhoppningen 
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att den oönskade personalomsättningen ska minska. AMA har ingen oönskad omsättning gällande per-
sonal. Forskning visar att ett nära ledarskap borgar för en bättre arbetsmiljö varför justeringar inom vissa 
enheter genomförts samt att förvaltningsledningen fortsätter arbetet med hur vi kan möjliggöra detta än 
mer och skapa ett hållbart arbetsliv för samtliga roller.  
 
Ha en god arbetsmiljö 

 Uppnås 
Samtliga avdelningar arbetar fram handlingsplaner baserade på resultatet från personalenkäten, skydds-
ronder, förvaltningen följer rutiner och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet och gällande sam-
verkansavtalet. Målet är svårt att mäta men förvaltningen bedömer att måluppfyllelse nås för 2016. 
 
Personal, analys och målavstämning  
 
Förvaltningens personal 
Förvaltningen hade den 1 november 2016 1 702 personer anställda (tillsvidareanställda och visstids-
anställda med månadslön), vilket är en ökning med 119 personer jämfört med 2015. Den största delen 
av ökningen har skett inom avdelning individ- och familjeomsorg. Av det totala antalet anställda var 1 
539 tillsvidareanställda och 163 visstidsanställda med månadslön. Antalet tillsvidareanställda ökade 
med 121 och antalet visstidsanställda minskade med två jämfört med 2015. Av de 1 702 anställda var 
1 429 kvinnor och 273 män.  
 
Under 2016 konverterades 48 tidsbegränsade anställningar till tillsvidareanställningar enligt Lagen om 
anställningsskydd (LAS), jämfört med 49 2015. Förvaltningen har utöver detta även personal anställda 
bl.a. på andra avtal BEA och PAN samt intermittent anställda. 
  
Under 2016 slutade 128 tillsvidareanställda sin anställning i förvaltningen. Av dessa slutade 92 sin 
anställning på egen begäran, 18 gick i pension, tre fick varaktig sjukersättning, 12 slutade genom sär-
skild överenskommelse om avslutad anställning och tre av annan orsak.  
 
Rekrytering 
Under 2016 fortsatte trenden med färre antal sökande per annonserad tjänst och konkurrensen om 
arbetskraft var tydlig. Framförallt ökade svårigheten att rekrytera personal till yrkesgrupper som soci-
alsekreterare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och verksamhetsledare. Det var också svårare jämfört 
med tidigare år att rekrytera personer med önskad utbildningsbakgrund till vissa yrkeskategorier. 
   
Med anledning av det ökade antalet ensamkommande barn under 2015 krävdes en omfattande rekry-
teringsinsats till denna verksamhet. Rekryteringen fortsatte till viss del under början av 2016, men 
framförallt handlade det om att under året säkerställa bemanningen på dessa boenden och bygga upp 
verksamheten. 
 
Under 2016 började socialförvaltningen att använda rekryteringsverktyget Offentliga Jobb för annon-
sering och hantering av ansökningar. Förvaltningen annonserade i större utsträckning än tidigare i 
sociala medier, framförallt på Facebook. Antal annonseringstillfälle uppgick till närmare 200 stycken 
under 2016.  
 
Sysselsättningsgrad 
Vid mättillfället 1 november 2016 hade 85 % av tillsvidareanställd personal heltidstjänst, jämfört med 
83,7 % 2015. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor var 96,3 % och den genomsnitt-
liga sysselsättningsgraden för män var 98,5 %. Totalt var den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
inom socialförvaltningen 96,6 %, vilket är något högre jämfört med föregående år.  
 
Hälsa och sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron, beräknad i procent av tillgänglig arbetstid, var 9,5 % år 2016 vilket är en ökning med 
1,0 procentenheter jämfört med 2015. Inom avdelning individ och familjeomsorg var sjukfrånvaron 5,6 
%, vilket var 1,4 procentenheter högre än 2015. Inom vård och omsorg ökade sjukfrånvaron med 1,5 
procentenheter, inom avdelning omsorg om funktionshindrade ökade den med 0,9 procentenheter. 
Inom arbetsmarknadsavdelningen var sjukfrånvaron 4,4 % bland personal med åtgärdsanställning och 
8,7 % bland övrig personal. Kommunens totala sjukfrånvaro var 8,4 % 2016, motsvarande siffra för 
2015 var 7,5 %. 
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Med anledning av att sjukfrånvaron ökat under de senaste åren beslutades det inom förvaltningen att 
detta skulle vara ett fokusområde med start under 2016. Ett led i detta arbete blev bl.a. att återigen 
genomföra personalronder med chef och personalspecialist. Syftet var framförallt att fokusera på per-
sonalens hälsa, nära ledarskap, rutiner vid sjukfrånvaro, uppföljning av arbetet med personalenkät 
samt verktyg för rehabiliteringsprocess och dokumentation. Under hösten 2016 tillsattes en grupp 
med uppdrag att arbeta med att ta fram verktyg för ett ”Hållbart arbetsliv”. Gruppen är sammansatt av 
representanter från varje avdelning tillsammans med personalspecialister.  
 
Förvaltningen har använt 147 % av sin budget avseende företagshälsovård inom Avonova. Samtals-
stöd, arbetsmiljökartläggning och handledning i grupp står för största andelen av köpta tjänster. Jäm-
fört med föregående år är ökningen av beställda samtalsstöd samt arbetsmiljökartläggningar utmär-
kande då kostnaderna för dessa två tjänster tredubblats. Avonova har även nyttjats i arbetet med re-
sultatet av personalenkäten. 
 
Det förebyggande hälsoarbetet fortsatte under 2016 genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Per-
sonal fick också möjlighet att till reducerat pris genom förmånsportalen Värdefyllt delta i friskvårdsakti-
viteter. Uppgifter kring sjukfrånvaron, anmälda arbetsskador, rapporterade tillbud samt hur förvalt-
ningen använder företagshälsovårdens tjänster rapporterades kontinuerligt i respektive avdelnings 
samverkansforum.  
 
Arbetsskador och tillbud 
Antalet anmälda arbetsskador (olycksfall och arbetssjukdom) 2016 var 232 jämfört med 189 föregå-
ende år. Av de anmälda arbetsskadorna var det 95 inom vård och omsorg, 114 inom omsorg om 
funktionshindrade, åtta inom individ- och familjeomsorg, 11 inom arbetsmarknadsavdelningen samt 
fyra inom administration. Den största ökningen av antal anmälda arbetsskador var inom vård och om-
sorg där de ökade med 39.  
 
Antalet rapporterade färdolycksfall var 14 under 2016, en minskning med fem jämfört med 2015. Anta-
let riskobservationer var 103, vilket var en ökning med 47 föregående år. 
 
De anmälda arbetsskadorna inom vård och omsorg handlade mest om halk- och fallolyckor, skador 
vid lyft och förflyttning samt oroliga vårdtagare. Inom omsorg om funktionshindrade handlade de an-
mälda arbetsskadorna framförallt om utåtagerande och oroliga personer samt inomhusmiljön (luft). 
 
Antalet rapporterade tillbud var 471 under 2016, vilket var en ökning med 76 jämfört med föregående 
år. Inom vård och omsorg var antalet rapporterade tillbud 164, vilket är en ökning med 29 jämfört med 
föregående år och inom omsorg om funktionshindrade rapporterades 206 tillbud, vilket är en ökning 
med sju jämfört med 2015. Inom individ- och familjeomsorg ökade däremot antalet rapporterade till-
bud från 53 till 90 under 2016. 
 
Den övervägande delen av anmälda tillbud handlade om oroliga och/eller utåtagerande personer 
både inom vård och omsorg och omsorg om funktionshindrade. Övriga rapporterade tillbud var bl.a. 
händelser i samband med lyft- och förflyttningar samt halk- och fallolyckor. Inom individ- och familje-
omsorg härrör sig de anmälda tillbuden framförallt till situationer med hotfulla och aggressiva klienter 
eller boenden. 
 
Under 2016 har alla arbetsskador och tillbud rapporterats i KIA, (AFA Försäkring), ett webbaserat sy-
stem som ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet.  
 
På respektive avdelnings lokala samverkansgrupper (LSG) samt på förvaltningens samverkansgrupp 
(FSG) förs kontinuerligt en dialog avseende arbetet med att förebygga arbetsskador och tillbud i verk-
samheterna. 
 
Kompetensutveckling 
Vård och omsorg har enligt framtagen kompetensutvecklingsplan för 2016 gjort satsningar på bland 
annat nätverksträffar för de olika ombuden. En satsning påbörjades också under hösten i social 
dokumentation enligt IBIC med tanken att all personal inom hemtjänst och särskilda boenden ska do-
kumentera direkt i datamiljö. Handledarutbildning, HLR, ergonomi och belastningsergonomi, kostut-
bildning, palliativ vård samt utbildning i förebyggande problemskapande situationer är andra satsning-
ar som gjorts enligt kompetensutvecklingsplanen. Även enhetschefer och biståndshandläggare har 
fått del av kompetenshöjande insatser under året i olika former. Administratörer i Senior Alert och 
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BPSD–registret har haft nätverksutbildningar.  Personal som arbetar med personlyftar fick utbildning-
en ”Körkort för personlyftar”. I syfte att utveckla och säkerställa kompetens utifrån ett evidensbaserat 
arbetssätt har ett antal sjuksköterskor genomfört en utbildning i handledning på högskolenivå. Perso-
nal inom förebyggande verksamhet har fått kompetensutveckling inom sitt verksamhetsområde bl.a. 
genom nätverksträffar och konferenser. För att utveckla och säkerställa kompetens utifrån ett evi-
densbaserat arbetssätt har arbetsterapeuter och fysioterapeuter fått utbildning inom området enligt en 
fastställd utbildningsplan. Inom vård och omsorg har nätverksträff i värdegrund genomförts under året 
för alla ombud. Ett utbildningsmaterial är framtaget för fortsatt arbete på enhetsnivå.  
Som vanligt har ett stort antal semestervikarier fått utbildning bl.a. värdegrund, bemötande, ergonomi, 
personlyft, läkemedel och TES (för de som arbetar i hemtjänsten).  
 
Inom avdelning omsorg om funktionshindrade genomfördes en föreläsning med Bo Hejlskov Elvén i 
förebyggande problemskapande situationer. Andra utbildningar som genomfördes under året inom 
avdelningen var utbildning i kognitivt körkort, hälsofrämjande förhållningssätt och sexualitet, utbildning 
om lagstiftning samt utbildning i social dokumentation. Ett antal anställda har genomgått en autismut-
bildning med fem föreläsningstillfällen samt fyra nätverksträffar. Föreläsningar runt problemskapande-
situationer steg 2 har genomförts för de som inte hade möjlighet att gå tidigare år. En handledarut-
bildning påbörjades också under året. Vidare har utbildning för rehabombud, utbildning för hygien & 
kostombud samt utbildningar i ergonomi, lyftkörkort och läkemedelshantering genomförts. 
  
Inom individ- och familjeomsorg genomfördes ett antal utbildningar enligt fastställd plan för kunskaps-
utveckling inom avdelningen. Krav på kompetens- och evidensbaserad verksamhet ökar, vilket inne-
bär ett behov av fortbildning och metodutveckling. I missbruksarbetet bedrivs ett evidensbaserat ar-
bete från screening via kartläggning/utredning till insats.   
I arbetet med barn och unga används utredningsdokumentet BBIC (Barns behov i centrum). Vid in-
satser till barn och familjer på hemmaplan används evidensbaserade metoder när det gäller familje-
stödsprogram t ex Komet, PyC och multisystemisk terapi (MST). De utbildningar som genomfördes 
inom området för generell kunskapsutveckling var Hot och våld i arbetsmiljön, och dokumentation i 
Procapita. Vidare genomfördes ett antal utbildningar för riktad kunskapsutveckling exempelvis Barns 
Behov i Centrum (BBIC), föräldrastödsprogram, samtalsmetodik – Motiverande intervju, återfallspre-
vention, CRA – Community Reinforcement Approach, samt grundläggande IT-kunskap. Medel har 
erhållits från staten för att genomföra kompetenssatsning inom den sociala barnavården. Denna sats-
ning har gjorts tillsammans med Kommunalförbundet Fyrbodal. Stora utbildningsinsatser har genom-
förts för all personal på våra egna HVB mot ensamkommande barn under året. 
 
Övertid och mertid 
Förvaltningen sammanställde månadsvis statistik av övertid och mertid. Under 2016 ökade antalet 
övertidstimmar med ca 3 000 och antalet mertidstimmar ökade med ca 1 800 jämfört med föregående 
år.  
 

Årets resultat, förvaltningsövergripande 
Resultaträkning, mkr Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Budgetdiff. 2016

Intäkter 303,4 354,1 444,6 66,1
Personalkostnader 680,9 732,3 832,8 -18,3
Omkostnader 409,5 449,5 482,2 -49,0
Avskrivning/internränta 4,5 4,6 3,9 0,4
Summa kostnader 1 094,9 1 186,3 1 318,9 -66,9

Nettokostnader 791,5 832,2 874,3 -0,8

Nettobudget 779,9 815,0 873,5 

Årets resultat -11,6 -17,2 -0,8 -0,8
Årets resultat visade underskott med 0,8 mkr, detta motsvarar 0,1 % av nettobudgeten. Intäkterna ökade 
med 25,6 %, störst andel av intäktsökningen står ersättningar för ensamkommande från Migrationsver-
ket för. Personalkostnaderna ökade med 13,7 %, ökningen fördelar sig mellan löneökning och ersätt-
ningar till familjehem för ensamkommande samt att antalet anställda ökade med 7,5 % jämfört med 
2015. Omkostnaderna ökade med 7,3 % detta främst kopplat till flyktingverksamhet såsom 
HVB/familjehemsplatser samt konsultkostnader kring myndighetsutövningen inom sektionen för nyan-
lända. Även ökade kostnader internt för hemtjänst bidrog till ökningen. I resultaträkningen ingick interna 
poster. Främst de interna vikariepoolerna och hemtjänstens utförda tid påverkade detta och gav över-
skott på intäktssidan respektive underskott på kostnadssidan. Nettokostnadsökningen var 5,1 %. 
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Resultat per  
Anslagsbindningsnivå, mkr  2014 2015 2016 

Nämnd och administration -0,1 0,8 10,3 
Vård och omsorg -11,5 -13,6 -11,1 
Individ och familjeomsorg 5,9 12,0 19,5 
Omsorg om funktionshindrade -6,1 -15,9 -20,2 
Arbetsmarknadsavdelningen 0,2 -0,5 0,7 

Årets resultat -11,6 -17,2 -0,8 
 
Överskott på nämnd och administration förklaras av tillfälliga ramhöjningen på 12,0 mkr som 
Kommunfullmäktige beslutade om 160427. IT redovisade underskott på 2,3 mkr kopplat till kost-
nader för datorleasing, licensavgifter, ny programvara samt fler antal anställda. Färdtjänsten redo-
visade ett överskott på 0,4 mkr, detta förklaras av högre intäkter än budgeterat. 
 
Verksamheterna inom VoO redovisade underskott på 11,1 mkr. Gemensam verksamhet gav överskott 
på 6,3 mkr, vilket förklaras av budget som inte fördelats, redovisade stimulansmedel från Socialstyrelsen 
avseende föregående år samt vakanta tjänster. Särskilt boende redovisade underskott på 0,1 mkr. Inför 
budget 2016 tillfördes 5,0 mkr att användas till uppstart av boende på Niklasbergsvägen 9. Boendet 
kommer att tas i drift först under hösten 2017 vilket medfört att dessa medel balanserat upp underskottet 
som redovisades inom befintliga boenden, 4,8 mkr. Stöd i eget boende redovisade underskott på 18,0 
mkr. Underskottet härrörde främst från hemvården, 14,1 mkr. Hemsjukvården redovisade underskott på 
3,3 mkr och under- och sjuksköterskornas nattpatruller överskred budget med 0,9 mkr. Entreprenaden 
redovisade ett överskott på totalt 0,8 mkr varav särskilt boende visade ett överskott på 1,8 mkr och hem-
tjänsten ett underskott på 1,0 mkr. 
 
Resultat för IFO förklaras av överskott inom sektionen för nyanlända som redovisar överskott på 
21,7 mkr och överskott inom försörjningsstöd som uppgick till 5,3 mkr. Överskottet inom nyan-
lända beror på högre intäkter än budgeterat samt att sektionen lyckats sänka kostnaderna för 
egna HVB under senare delen av 2016. Överskottet inom försörjningsstöd gäller främst utbetalt 
ekonomiskt bistånd men även en del på personalkostnadssidan. Underskott redovisas inom barn 
och familjestöd med 9,0 mkr där större delen förklaras av placeringar för barn och unga. Även 
särskilt förordnad vårdnadshavare redovisade underskott, större delen av detta underskott är dock 
kopplat till ensamkommande. 
 
Underskottet inom Oof förklaras främst av kostnaden för köpta platser som översteg budget med 
9,2 mkr. Detta beroende på avsaknad av boendelösningar i Vänersborg samt att viss ungdomar 
väljer att gå i skola på annan ort. Personlig assistans SFB redovisade underskott med 4,6 mkr och 
personlig assistans LSS redovisade underskott med mkr 3,9 mkr. Förklaring till underskott inom 
personlig assistans SFB är främst lägre ersättningar från försäkringskassan kopplat till färre bru-
kare inom kommunen och inom personlig assistans LSS att kommunen ersätter privata utförare 
för ca 13 000 timmar men budget endast är på ca 2 300 timmar samt att två nya ärenden tillkom 
under året. Daglig verksamhet redovisade underskott med 2,4 mkr fördelat på 1,1 mkr omsorgsre-
sor och 1,3 mkr i de olika enheterna. Boende LSS redovisade underskott med 1,8 mkr i huvudsak 
beroende på uppstarten av gruppbostaden på Niklasberg. Överskott går att finna inom gemen-
samt OoF 1,0 mkr samt korttidsverksamheten 1,0 mkr. Förklaringar till detta är sålda tjänster samt 
vakanser. 
 
Arbetsmarknadsavdelningens överskott förklaras av det tillfälliga statsbidraget 2015-2016 som 
visade överskott med 1,0 mkr samt semesterlöneskuldsminskning med 0,3 Mkr. Personalkostna-
derna inom administration och de praktiska verksamheterna redovisade underskott med 0,5 mkr.   
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Årets verksamhet och resultat per avdelningsnivå 
 
Socialnämnd, administrativa avdelning och förvaltningsgemensamt 
 
Årets verksamhet 
 
Socialnämnden har haft 11 sammanträden under året. Nämnden har behandlat flera lokalärenden för 
verksamheten, exempelvis nya lokaler för hemvård centrum, lokaler i Hagaparken för socialpsykiatrin 
och ändrat nyttjande/avveckling av servicelägenheter på Kastanjen och Runnarebo samt renove-
ring/byggnation av Solbackens äldreboende. 
 
Ny boendeplan för 2017-2019 har tagits fram som ska fastställas i kommunfullmäktige under 2017.  
 
Beslut har tagits om utveckling av ny daglig verksamhet vid Fredrikslunds landeri inom omsorg om funkt-
ionshindrade. Nämnden fattade också beslut om att införa egenavgifter för resor till och från daglig verk-
samhet. 
 
Nya vägledande nivåer för insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade fastställdes och nämnden antog ny delegeringsordning.   
 
Därutöver har nämnden besvarat ett antal yttranden, motioner, behandlat ansökningar om serveringstill-
stånd, rapporterat om icke verkställda gynnande beslut till Inspektionen för vård och omsorg etc. Inom 
ekonomiområdet behandlades månadsuppföljningar, budget, delårsrapporter, bokslut, verksamhetsbe-
rättelse och internkontroll. Nämnden har också hanterat en rad sekretessärenden, exempelvis lex Sarah-
rapporter, adoptionsärenden, faderskapsutredningar m.m.  
 
Socialnämnden fattade på nytt beslut om att ha öppna sammanträden efter den utvärdering som redovi-
sats för kommunfullmäktige. 
 
Socialutskottet har under 2016 har genomfört 33 sammanträden jämfört med 20 föregående år. Ären-
demängden har ökat med drygt 30 procent, beroende på den kraftiga ökningen av antalet ensamkom-
mande barn. Som en följd av detta har socialutskottet haft sammanträde en gång i veckan från hösten. 
 
Socialförvaltningens administrativa avdelning stödjer förvaltningens avdelningar, förvaltningsledning och 
socialnämnd och övrig politik med stöd och specialistkompetens inom ett flertal områden. Avdelningen 
har en kansligrupp, personalspecialister, ekonomer, utredare, IT-samordning, avgiftshandläggning och 
en vakant handikappkonsulenttjänst. Alla specialistfunktioner arbetar utifrån perspektiven administration 
och service, rådgivning, stöd i strategisk utveckling och kontroll och uppföljning i sina roller. Avdelningen 
leds av en administrativ chef. Under 2016 har stort fokus varit på att anpassa avdelningens arbete så att 
det till största del matchar de behov som förvaltningens chefer har. 
 
Kansligruppen är avdelningens nav för den förvaltningsövergripande administrationen. Kansligruppen är 
ett nämndsekretariat då gruppen ansvarar för kallelser, protokoll och allt som hör till för genomförande 
av möten, sammanträden av olika slag vad avser presidium, socialnämnd, socialutskott samt skollovs-
styrelsen. Vidare ansvarar kansligruppen för post, diarium, utlämnande av allmänna handlingar, arkiv-
hantering, anmälningar/beställningar av utbildningar, myndighetstelefon, E-builder (elektroniskt beställ-
ningssystem av varor och tjänster), teknisk service, kontorsmaterial, fonder, rapportering av inte verk-
ställda gynnande beslut, administrativt stöd till socialchef, administrativ chef, MAS, m.fl. Under året har 
kanslifunktionen arbetat tillsammans med de andra förvaltningarna att ta fram och förbereda ett nytt 
ärende och dokumentationshanteringssystem. 
 
Utredningsfunktionen är en strategisk och centralt placerad resurs som arbetar med och att ge beslut- 
och kompetensstöd till förvaltning och nämnd. Utredarna bistår med det genom att arbeta fram och svara 
på remisser och samråd, både interna och nationella, man har utbildat chefer i uppföljningsverktyget 
Stratsys. På utredningsfunktionen finns personal som arbetar med utvecklingsarbete kring kvalitetsled-
ningssystem och kvalitetsledningsarbetet tillsammans med avdelningarnas utvecklingsledare. I det arbe-
tet är en viktig del att arbeta med olika s.k. Öppna jämförelser och jobba in dem i våra olika uppföljnings-
system. Vidare svarar funktionen för utbildningsplanering för förvaltningen i samarbete med Kunskaps-
förbundet Väst och AMA, IT-samordning och internationella frågor. Funktionen har representerat förvalt-
ningen i kommunens arbete i planfrågor som rör Översiktsplaneringen i kommunen. IT-samordnare har 
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under året fortsatt med arbetet att säkerställa övergången till en total IT-leasing som påbörjades årsskif-
tet 2014/2015. Detta sker i samverkan med IT-avdelningen. IT samordnaren administrerar också rekryte-
ring och annonser. Utredarfunktionen har i kommunövergripande samverkan tagit fram en rutin och ar-
betsgång förslagsverksamhet inom förvaltningen. På funktionen finns också en vakant handikappkonsu-
lenttjänst. Det utreds var i kommen den tjänsten bäst hör hemma. 
 
Personalfunktionens uppdrag är att arbeta konsultativt gentemot förvaltningens chefer med rådgivning 
och stöd i såväl strategiska som operativa frågor inom arbetsrätt, rehabilitering, arbetsmiljö, personalför-
sörjning och löneöversyn. Vidare ingår också samverkansfrågor, personalstatistik, jämlikhet och löne-
sättningar. Personalfunktionen verkar för att förvaltningen följer lag och avtal samt kommunens riktlinjer 
inom personalområdet. Stor del av arbetet är att stödja enheterna i rehabiliterings- och arbetsrättsliga 
frågor, bistå i arbetet kring personalförändringar, personalrekryteringar och lönerevision. Personalspecia-
listerna har ett viktigt kontroll- och uppföljningsansvar i att stödja förvaltningen så vi följer kommunge-
mensamma policys bl. a vid lönesättning. Under 2016 har ett omfattande arbete lagts på att ta över 
äldreomsorgsverksamhet och verksamhet för funktionshindrade i Brålanda till egen regi. Denna tas över 
170201. Personalspecialisterna har under året hanterat den stora ökning av personal till Individ och fa-
miljeomsorgens HVB hem för ensamkommande efter den stora utökningen som gjordes i slutet av 2015 
och början av 2016. I slutet av 2016 har arbete påbörjats att anpassa denna verksamhet till ett färre an-
tal ensamkommande. Under året har också personalspecialisterna gjort personalronder med alla förvalt-
ningens chefer för att få ett bra analysunderlag till orsaker till sjukfrånvaro. 
  
Ekonomifunktionen är ansvarig/delansvarig för de stora och årligen återkommande processerna och do-
kumenten Mål- och resursplan, månadsuppföljningar samt tertial- och årsbokslut med tillkommande 
verksamhetsberättelse. Utöver detta är en stor del av arbetet kopplat till rådgivning och stöd för enhets-
chefer samt strategiskt stöd till förvaltningens ledningsgrupp avseende ekonomifrågor i ett mer långsik-
tigt perspektiv. Ekonomifunktionen arbetar också med internkontrollfrågor inom hela förvaltningen. Vi-
dare så ansvarar ekonomifunktionen för att fakturahantering och ekonomisystemet inom förvaltningen 
fungerar. Ekonomiarbetet koncentrerades under året att fortsatt fokusera på att stödja enhets- och sekt-
ionschefer, grupp- och verksamhetsledare och avdelningschefer och förvaltningschef i ekonomiska frå-
gor, utveckla rutiner, se över resursfördelning samt utveckla ekonomisk uppföljning. Under hösten 2016 
har ekonomifunktionen tagit in en controllerekonom som tagit fram nya rutiner och kontrollfunktioner för 
de bidrag som förvaltningen söker hos migrationsverket för ensamkommande och asylsökande. Detta ha 
säkerställt att kommunen söker de ersättningar som kommunen har rätt till. 
 
Avgiftshandläggarna fakturerar vårdtagarna omsorgsavgifter och hyror varje månad. Funktionen har 
främst telefonkontakt med de vårdtagare och anhöriga som har frågor kring omsorgsavgifterna. Vidare 
hämtar funktionen in inkomstuppgifter från Försäkringskassan, sköter kravhantering, skickar påminnelser 
till vårdtagare på inte betalda fakturor m.m. Andra uppgifter på funktionen är avisering av avlidna samt 
nedskrivningar av fakturor där dödsbon saknar tillgångar. Funktionen fattar också beslut om bistånd vid 
dubbel hyra i samband med flytt till särskilt boende samt utbetalning av närståendebidrag. Funktionen 
har sedan 2015 väl inarbetade rutiner för hur arbetet skall bedrivas samt genomför kontinuerlig interkon-
troll. Detta säkrar att avgiftshanteringen sker på ett säkert sätt så att brukarna debiteras rätt avgifter. Ar-
betsgruppen har sedan 2015 sina kontor i evakueringslokaler utanför kommunhuset på grund av pro-
blem med inomhusklimatet i kommunhuset.  
 
Förvaltningen deltar kontinuerligt i den kommunövergripande kommunikationsgruppen. I den ingår att 
kontinuerligt arbeta med att förbättra och tydliggöra informationen på bl.a. hemsidan. Arbetet följs upp 
genom att vi tar till oss feedback och förbättringsförslag i Öppna jämförelser m.m.  
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Ekonomiskt utfall 
 
Resultaträkning, tkr Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Budgetdiff. 2016

Intäkter 2 345 3 099 1 824 1 198
Personalkostnader 15 970 15 606 17 339 -1 041
Omkostnader 13 632 14 472 19 607 9 670
Avskrivning/internränta 219 175 209 451
Summa kostnader 29 821 30 253 37 155 9 080
Nettokostnader 27 476 27 154 35 331 10 278

Nettobudget 27 385 27 951 45 609 

Årets resultat -91 797 10 278 10 278
 
Nettokostnad, tkr  2014 2015 2016 Budgetdiff. 2016

Socialnämnd 1 502 1 545 1 637 11 856
Gemensam administration 17 654 16 730 25 180 -2 258
Färdtjänst 6 727 6 841 6 746 394
Sysselsättningsåtgärder 1 418 1 944 1 640 230
Försörjningsstöd 175 94 128 56

Netto 27 476 27 154 35 331 10 278
 
Ekonomisk analys 
Verksamheten redovisade överskott 10 278 tkr. Socialnämndens överskott beror på den tillfälliga 
ramhöjningen på 12 000 tkr som Kommunfullmäktige beslutade om 160427. Gemensam administ-
ration redovisade underskott på 2 258 tkr vilket beror på IT-kostnader i form av datorleasing, li-
censavgifter mm. kopplat till ny programvara samt fler antal anställda. Färdtjänsten redovisade ett 
överskott på 394 tkr, detta förklaras av högre intäkter än budgeterat. 
 
Vård och omsorg 
 
Årets verksamhet 
 
Vård och omsorg ska erbjuda äldre personer möjlighet att åldras i trygghet med bibehållet oberoende 
samt erbjuda god vård och omsorg i det egna hemmet, vid dagverksamhet eller i ett särskilt boende. De 
äldre ska bemötas med respekt och ges förutsättningar att leva ett aktivt liv med inflytande i samhället 
och i sin vardag. Alla insatser ska ske med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet och 
önskan. Kvarboende i det egna hemmet ska erbjudas så länge det känns möjligt och tryggt för att möj-
liggöra att enskilda individer senare behöver göra livsstilsförändringen att byta boendeform.  

 
Under 2016 har 879 (jmf 943, 2015) beslut fattats om hemtjänst i ordinärt boende, 100 (jmf 112, 2015) 
personer har erhållit nya beslut avseende trygghetslarm, 64 (jmf 103, 2015) personer har beviljats delta-
gande vid dagverksamhet, 322 (jmf 293, 2015) nya beslut har tagits gällande korttidsvård. 127 (jmf 193, 
2015) personer har beviljats särskilt boende. Genomförandeplan upprättas för varje ny vårdtagare och 
utgår från biståndsbeslut, den enskildes behov och önskemål. Planen följs upp två gånger per år. Under 
året har utbildning och implementering av en ny modul (Lifecare) i verksamhetssystemet för genomfö-
randeplaner och social dokumentation enligt IBIC, individens behov i centrum påbörjats. Alla verksam-
heter inom hemtjänst och särskilda boenden är berörda. Arbetet kommer fortsätta under 2017 och 2018. 
 
De förebyggande insatserna har som målsättning att nå människors behov tidigt och genom det senare-
lägga behovet av hemtjänstinsatser och insatser vid särskilt boende. Anhörigstöd, träffpunkter samt frivil-
ligarbete har under året arbetat intensivt för att nå fler individer. Under 2016 har det inte skett någon stor 
ökning av antal ärenden jämfört mot föregående år. Detsamma gäller för antal beviljade timmar i hem-
tjänst, hemsjukvård och rehab. Det har dock skett en förskjutning i ansvar för omvårdnad och hälso- och 
sjukvårdsinsatser från länssjukvården till kommunen. Detta har inneburit att vi under 2016 bedriver mer 
och mer avancerad sjukvård inom våra enheter. För att öka vårdtagarens känsla av trygghet till kvarbo-
ende i det egna hemmet har avdelningen sedan april 2015 organiserat sig i tvärprofessionella samord-
ningsteam inom hemtjänst, hemsjukvård och biståndsenhet. I teamet finns enhetschef hemtjänst, 
gruppledare hemtjänst, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt biståndshandläggare. Teamet 
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har i uppdrag att tillsammans i sitt geografiska område, ansvara för planering, uppföljning och genomfö-
rande av insatser i nya och pågående ärenden. Detta innefattar även hemtagningar från NU-sjukvården 
genom vårdplaneringar tillsammans med regionen. Ledord för samordningsteamen är Närmare, Tryg-
gare, Enklare. Avdelningen har även kvar det specialinriktade team inom hemtjänsten gentemot perso-
ner med demenssjukdom. Arbetet med de olika samordningsteamen har fortsatt sin utveckling under 
2016 med ett gott resultat. Samtliga hemtjänstområden arbetar nu i det nya planerings- och uppfölj-
ningssystemet TES. Arbetet i hemsjukvården har under 2016 bland annat fokuserat kring att tydliggöra 
de interna rutinerna och tydligare följa upp de personer som är inskrivna i vår hemsjukvård. Ny rutin för 
in- och utskrivning inom hemsjukvården är framtagen och kommer implementeras under början av 2017. 
 
Antalet dagar med betalningsansvar blev färre 2016 jmf med 2015, 436 jmf med 565. Antalet utskriv-
ningsklara var 1 197. 
 
Ett mål för vård och omsorg är att antal platser i särskilt boende ska täcka kommuninvånarnas behov av 
denna boendeform, och då rätt matchat beroende på vilken form av innehåll avseende omsorgen och 
vården den enskilde är i behov av. Avdelningen klarar väl av att verkställa beslut om boende inom tre 
månader. I genomsnitt har det under 2016 blivit en plats ledig varannan dag och väntetiden har i snitt 
varit ca 8 dagar. För 2016 var den genomsnittliga åldern på när man flyttade in vid ett särskilt boende 
strax över 85 år. Den genomsnittliga boendetiden är mellan 2-2,5 år. Stor efterfrågan fanns på platser för 
personer med omfattande vårdbehov, oftast med en demensdiagnos, samt på korttids- och växelvårds-
platser. Behoven hos de enskilda individer som flyttar till våra särskilda boenden är mer omfattande idag 
och vårdpersonalen ger omsorg och vård till multisjuka personer. Avdelningen har enstaka ärenden där 
mycket avancerad hälso- och sjukvård bedrivs. Del av avdelningens underskott är att härleda till detta. 
Tillfälliga förstärkningar har också gjorts med anledning av behov av dubbelbemanning och vak då ordi-
narie personaltäthet inte räckt till. Förstärkning av bemanning på natten på särskilda boenden har ge-
nomförts på två boenden med hjälp av statliga stimulansmedel. Bedömning görs att alla särskilda boen-
den nu har bemanning enligt Socialtjänstförordningen (2001:937, 2 kap 3§). Stimulansmedlen har även 
möjliggjort att anställa ett antal stödpedagoger i syfte att stärka kvalitet och metodarbetet i verksamhet-
erna. Stimulansmedlen finns att tillgå till och med 2018. Under 2016 har ombyggnation av fastigheten 
där äldreboendet Gläntan tidigare fanns, numera benämnt som Niklasbergsvägen 9, startat enligt beslu-
tad boendeplan. Nya boendet kommer omfatta 24 permanentplatser för VoO, 12 växelvårdsplatser VoO 
samt 8 permanentplatser OoF. Totalt handlar det om 44 platser. Interna omfördelningar av platser kom-
mer att ske inom VoO i samband med uppstart av nya boendet 2017. 
 
Budgetbalans och effektivt resursutnyttjande gällde för samtliga verksamheter. Några av verksamheter-
na visar ett underskott beroende på ett högre vårdbehov generellt och till svårigheter i att fullt ut planera 
för kommande personalkvot. Samtliga enheter arbetar aktivt utifrån RA-planens samtliga mål och speci-
fikt gällande kvalitet, värdegrund, service och bemötande. Hemvård och hemsjukvård bär ett underskott 
för utförande av beslutade insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Till stor del 
handlar det om svårigheter att planera för bemanning och en flexibilitet för omställningar inom enheter-
na. Avdelningen har under hösten 2016 med extern hjälp, genomfört en genomlysning av hemtjänst, 
hemsjukvård och myndighetsutövningen i syfte att utveckla och hitta åtgärder för en budget i balans.  
Rådgivningsrapporten kommer presenteras under första delen av 2017. 
 
Implementering av avdelningens gemensamma värdegrund och de antagna värdighetsgarantierna fort-
satte under 2016 genom aktiva samtal på arbetsplatsträffar mellan chef/medarbetare. Ett gemensamt 
material har plockats fram för att fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor på alla enheter på utvecklings-
dagar och APT möten. Där ingår bland annat värdekort, etikportalen och Socialstyrelsens handbok. 61 
medarbetare har under året i sin ordinarie roll fungerat som värdegrundsbärare och dessa har en speci-
ell roll att i samarbete med enhetschef bevaka och ”hålla liv” i samtalen kring värdegrund, värdighetsga-
rantier och etiska dilemman på varje enskild arbetsplats. 40 anhörigambassadörer har i ett nära samar-
bete med värdegrundsbärarna och chefer fortsatt arbetet med att följa plan för hur varje enhet samarbe-
tar med anhöriga. Enhetscheferna har haft kontinuerlig handledning i tvärgrupper kring rollen som chef. 
Enhetscheferna har genomgått kommunens gemensamma utbildningar.  
 
Avdelningen har under några år (2012-2015) haft ett samverkansprojekt med barn- och utbildningsför-
valtningen, ”Kultur för äldre”, där Statens kulturråd och kommunens Hälsopolitiska råd beviljade medel 
för aktiviteter såsom musikupplevelser, dans och bild för äldre samt för dokumentation av projektet. Hu-
vudparten av insatserna har skett inom särskilt boende. Projektet avslutades i juni 2015. Under 2016 har 
den bildade ledningsgruppen/arbetsgruppen samverkat i planering av kulturaktiviteter under året. I led-
ningsgruppen ingår representanter från socialförvaltning, barn och utbildningsförvaltning och kultur och 
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fritidsförvaltning. I Högskolan västs regi har en ny kurs ” Arbetsintegrerad verksamhetsutveckling” omfat-
tande 3 poäng startat där personal från särskilt boende, förskolan och musikskolan deltar. 
 
Inom ramen för vårdsamverkan och i närsjukvårdssamarbetet finns ett avtal med hälso- och sjukvårds-
nämnden där kommunen har åtagit sig ett ansvar för hembesök hos personer över 65 år under kvälls- 
och nattetid, även om de inte har hemsjukvårdsinsatser. Kommunen har erhållit ekonomisk kompensat-
ion motsvarande för detta åtagande under 2016. I Vänersborgs kommun finns fyra aktörer inom primär-
vården som avdelningen har att samarbeta med gällande läkemedelsgenomgångar och avtal om läkar-
medverkan. En samarbetsrutin är upparbetad mellan parterna, där möten hålls två gånger per termin för 
att samtala om gemensamma frågor. Under 2016 har arbetet bland annat koncentrerats på det gemen-
samma arbetet för att minska medicinering för de äldre. 
  
Samtliga kommuner och regionen i Västra Götaland gick in i ett nytt avtal med hjälpmedelsleverantören 
Hjälpmedelscentralen i oktober 2015. Avtalet är ett samarbetsavtal som syftar till öppen dialog mellan 
kunder och leverantörer runt t.ex. prissättning, kvalitet, tjänster, utbud mm. Avtalet sträcker sig fram till 
september 2017. I samband med nya avtalet har en justering av prissättning skett vilket lett till en viss 
minskning av hyreskostnad för vissa hjälpmedel men också en markant ökning av avgifter för lagerränta. 
Avdelningen belastas fortfarande av ökade kostnader för förhyrda hjälpmedel men det har skett en stabi-
lisering av antal personer med huvudhjälpmedel och kostnad per person sedan 2014, vilket visar på en 
kvalitetssäkring i bedömningar och en effektiv hantering av hjälpmedel. 
 
Under 2016 har avdelningen arbetat intensivt med att förbereda inför att verksamheten i Brålanda ska 
drivas i kommunal regi efter nuvarande avtals utgång, januari 2017. En av åtgärderna är att dela avdel-
ningen till två avdelningar med en avdelningschef i varje. Från och med 1 januari 2017 är avdelningen 
uppdelad i avdelningen Vård och omsorg samt avdelningen Vård, stöd och Utredning.  
 
I oktober gavs information om hela vår verksamhet inklusive den förebyggande verksamheten till de som 
under året fyllt 80 år. Temat för dagen var ”Matglädje och aptit – bra mat för seniorer. Totalt var det 57 
personer som kom. 
 
Kommentar per anslagsbindningsnivå/verksamhet  
 
Förebyggande verksamhet  
Målsättningen under 2016 var att stärka den enskildes möjlighet att bo kvar i hemmet samt erbjuda an-
höriga ett bra och tydligt stöd. Antalet beviljade trygghetslarm uppgår nu till 907 (dec 2016). Dagverk-
samheterna har under året fortsatt arbeta effektivt genom att de hållit öppet fler dagar/vecka samt att 
ingen stängning gjordes av verksamheterna under sommar/jul eller vid klämdagar. Detta för att de per-
soner som har insatsen beviljad ska erhålla den jämnt över året. Besöksstatistiken för dagverksamheten 
ligger på samma nivå som 2015, trots att dagverksamheten Oasen dragit ned med 2 dagar i veckan. 
Detta visar att platserna används på ett effektivt sätt. Dock har antal nya beslut om dagverksamhet har 
minskat under 2016 (64 jmf 103 2015). Dagverksamheten har fokuserat på att introducera personer som 
fått beslut på ett bra sätt så de vill vara kvar i verksamheten, vilket bidrar till personens fortsatta möjlighet 
att bo kvar hemma. Avdelningen ser dagverksamheten som en viktig del av det förebyggande arbete 
som finns att erbjuda. 
 
Det finns verksamheter i varje kommundel, där frivilliga leder verksamheten. Väntjänst i Brålanda är ett 
exempel, ett annat är caféet på Solängen. Avdelningen har även verksamhet genom träffpunkten i Frän-
defors, träffpunkt i Vargön samt Torpa träffpunkt. Ny frivilligsamordnare tillträdde i januari 2016. Frivilli-
ginsatser på särskilda boenden har utökats samt planering av introduktionsutbildning för frivilliga har 
skett. Nya aktiviteter som har planerats för är ”Följeslagare” samt ”Måltider för äldre och ungdomar på 
särskilt boende”.  
 
Stöd till anhöriga fortsätter hela tiden utvecklas för att genom detta stöd möta varje enskild anhörigs 
specifika behov såsom anhörigträffar/grupper, informationsmöten och avlastning i olika former. Anhörig-
centralen finns på Solängen och en anhörigplats finns på Solbacken. Denna används efter biståndsbe-
slut. Arbete kring att implementera rollen som anhörigombud har fortsatt under 2016. Ett webbaserat 
anhörigstöd finns inom förvaltningen och är ett stöd som inkluderar samtliga enheter inom avdelningen. 
Anhörigsamordnare och frivilligsamordnare har under året arbetat fram samarbete med fler frivilliga som 
kommer och ger guldkant till enskilda i våra verksamheter, arbetat med planering av information till 80-
åringar, samt aktiviteter inom ”Kultur för äldre” aktiviteter. Ett samarbete finns med Vänersborgsbostäder 
som innebär att alla nyinflyttade till deras lägenheter får ett informationsmaterial om öppna träffpunkter 
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och frivilligverksamhet.  
 
Hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering 
Hemtjänsten har ett mångfasetterat arbete i att med kort förberedelsetid planera för och möta upp per-
soners behov av omsorg och vård i det egna hemmet. När det gäller personalkontinuitet i form av ge-
nomsnittligt antal personer som hjälper den äldre under 14 dagar, har avdelningen en hög kontinuitet 
och rankas bra nationellt sett. Detta tyder på en god planering med tanke på den enskilde i centrum. 
Medarbetarna inom hemtjänsten har, på samma sätt som hemsjukvården att ge omsorg till allt fler svårt 
sjuka personer. Verksamheten har under 2016 fortsatt arbetet med implementering och anpassning av 
planerings- och uppföljningssystemet TES, samt genomfört byte till ny modell av alla nyckelfria lås hos 
enskilda. Systemet innebär att ersättning till hemtjänstgrupperna sker utifrån faktisk utförd tid hos vård-
tagaren. Målet har varit, att av den möjliga tiden, ska personalen vara 70 % hos vårdtagaren. Det målet 
har uppnåtts under året.  
 
Under 2016 har arbetet med tvärprofessionella samordningsteam inom hemtjänsten, hemsjukvården och 
biståndsenheten fortskridit. Varje team ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av insatser 
till personer som bor inom det geografiska området. Grunden för arbetet är ett salutogent synsätt där 
nyckelorden Närmare, Tryggare och Enklare ska råda. I varje team finns enhetschef hemtjänst, grupple-
dare hemtjänst, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare. Under 2015 och 
2016 har ca 70-80 medarbetare involverats genom planerings- och utbildningsdagar med ledning och 
extern konsult. Fokus har varit på grupp processer, samverkansformer och mötesstrukturer. Föränd-
ringsarbetet har varit mycket processinriktat.  
 
Förändrade behov av lokaler för hemtjänsten i centrum gjorde att nya lokaler togs i bruk under hösten 
2016. De nya lokalerna på Residensgatan är väl anpassade utifrån arbetsmiljö och volym på medarbe-
tare. 
 
Demensteamet i hemtjänsten har fortsatt sitt uppdrag att vara ett komplement till vanlig hemtjänst. De 
som är aktuella för demensteamet är personer med svår demenssjukdom och syftet med teamet är att 
fördröja inflyttning på särskilt boende, samt öka kvaliteten för dessa personer i sitt ordinarie hem. Hem-
tjänsten ger idag omsorg till personer med allt större och komplexa behov. Personer i palliativt skede 
vårdas alltmer i sitt egna hem.  
 
Hemsjukvårdens arbete präglades av att allt fler svårt sjuka personer vårdas i hemmet. Målsättningen 
under året har varit att ge god hälsa och vård på lika villkor för alla. En stabilisering av delegerad HSL-
tid, har skett under 2016 jämfört med 2015. Verksamheten bär dock fortfarande ett underskott för den 
posten. Under våren 2016 har en förstärkning i form av en verksamhetsledare gjorts i syfte att ha kontroll 
på processen kring delegerad HSL tid samt in- och utskrivning av patienter i verksamheten. En arbets-
grupp har arbetat fram tydliga riktlinjer för in- och utskrivning. Verksamhetsledaren är även med och le-
der och fördelar det dagliga arbetet för sjuksköterskorna. Tjänsten finansieras genom statliga stimu-
lansmedel fram till 2018. Under 2016 har hemsjukvårdens alla professioner deltagit i arbetet kring sam-
ordningsteamen. En kvällspatrull startade 2015 med åtta sjuksköterskor som ansvarar för hela Väners-
borg kvällstid. Detta har lett till att samtliga övriga sjuksköterskor som har ett omvårdnadsansvar arbetar 
dagtid och kan på så sätt delta fullt ut i samordningsteamen. Ambitionen är att de personer vi möter ska 
uppleva en ökad kontinuitet och trygghet. Medarbetare på enheten uttrycker en stolthet att vi kan möta 
vårdtagare som ett team, där vi har ett ökat förtroende för varandras professioner, ser verksamheterna 
som en helhet samt en vilja att hjälpa varandra över gränserna. Detta har till viss del bidragit till att bli 
mer attraktiva som arbetsgivare för sjuksköterskor. Under 2016 har det inte varit samma svårigheter att 
rekrytera sjuksköterskor som det var under 2014-2015. Under sommarmånaderna utgick ekonomisk er-
sättning till sjuksköterskor som arbetade extrapass för att klara den medicinska säkerheten. Detta ihop 
med en god semesterplanering gjorde att sommaren 2016 upplevdes generellt som hanterbar. 
 
Under 2016 har arbetet intensifierats enligt rutin att tillsammans med läkare genomföra årliga läkeme-
delskontroller. Ombud från hemsjukvård ingår i styrgruppen för arbetet kring Senior Alert som under året 
reviderat rutinen för hur vi arbetar med Senior Alert i verksamheterna. Två sjuksköterskor har utbil-
dats/utbildas till distriktssjuksköterskor. Övriga utbildningar som skett har varit kring SAMSA, HALT, 
brandskyddsutbildning, lågaffektivt bemötande, nätverksträff palliativ vård, webb utbildning palliativ vård, 
förskrivare inkontinens, sårvård, vetenskaplig teori och metod. 
 
Genom Kommunrehabs medverkan och samverkan i samordningsteamen ges vårdtagaren ökad trygg-
het och möjlighet till ökad självständighet. Målet är att minska kostnaderna för utskrivningsklara vårdta-
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gare, fokusera på rehabiliterande insatser i hemmet och därigenom öka tryggheten i att återgå och kvar-
stanna i sitt ordinarie hem, för att möjliggöra att behov av särskilt boende kommer senare. Kommunre-
hab har under 2016 haft stora svårigheter med hög personalomsättning. Det har också varit svårt att 
rekrytera nya arbetsterapeuter och fysioterapeuter, vilket märks i hela landet. Ett projekt har därför på-
gått under 2016 gällande att använda undersköterskor på Kommunrehab. Syftet är att höja kvalitén på 
delegerade/instruerade HSL uppgifter, budget i balans för köp av huvudverksamhet samt avlastning för 
legitimerad personal. Anställningen har skett i projektform under 2016 och kommer att utvärderas under 
våren 2017. 
 
Särskilt boende 
Målsättningen är att antalet platser i särskilt boende ska täcka behovet och bostäderna ska vara fullvär-
diga. Avdelningen verkställer beslut om särskilt boende inom tre månader. En av boendeenheterna, Sol-
backen, lever inte upp till standardkraven när det gäller fullvärdiga bostäder. Under 2016 har ombyggnat-
ion startat av fastigheten för tidigare äldreboendet Gläntan numer benämnd som Niklasbergsvägen 9, 
enligt beslutad boendeplan. Planen är att verksamheten på Solbacken flyttar in i nya boendet hösten 
2017. Boendet kommer då omfatta 24 permanentplatser för VoO, 12 korttidsplatser VoO samt 8 perma-
nentplatser OoF. Totalt handlar det om 44 platser. Interna omfördelningar av platser kommer att ske 
inom VoO i samband med uppstart av nya boendet 2017. 
 
Enheten för vård i livets slutskede har samarbetsmöten regelbundet med Trollhättans Stad samt läns-
sjukvården avdelning 14. Under året har beläggningen varit 56 % och 56 personer har vistats vid enhet-
en jmf med 57 personer 2015. Vistelsetiden är i snitt 19,6 dagar. All personal på enheten har fått ytterli-
gare kompetenshöjning gällande palliativ vård i samverkan med länssjukvården. Personalen har konti-
nuerlig handledning av företagshälsovården. 
 
Samtliga boendeenheter har aktivt arbetat med dokumentation, genomförandeplan, bemötande och vär-
degrundsfrågor. Att utveckla ett salutogent förhållningssätt där meningsfullhet, begriplighet, en känsla av 
sammanhang och välbefinnande har varit ledande inslag i verksamheterna. Boendeenheterna tar allt 
mer emot personer med ökade och komplexa behov. Att öka innehållet gällande aktiviteter har varit ett 
utvecklingsområde inom avdelningen där en struktur finns gällande aktivitetsombud och regelbundna 
nätverksträffar. Avdelningen har fortsatt sitt arbete kring kvalitetssystemet BPSD (riktat mot personer 
med demenssjukdom), som är ett verktyg för att utifrån den enskildes behov och beteendemönster, 
skapa bemötandeplaner för att än bättre möta den enskildes behov. Några boendeenheter har tillägnat 
sig handledning och ökade kunskaper kring att förebygga problemskapande situationer. Handledningen 
och kunskapsöverföringen har skett genom samverkan med OoF. Detta har varit mycket uppskattat på 
berörda enheter. Utvalda medarbetare och chefer har lyssnat på föreläsning av Bo Hejlskov i ämnet. 
Flera enheter har tillsammans med Avonova (företagshälsovården) arbetat med att förbättra den psyko-
sociala arbetsmiljön. Arbetet kommer att fortsätta under 2017. 
 
Ledningsgruppen för planering av kulturaktiviteter på boendena har under året fortsatt med gott resultat. 
Många olika kulturaktiviteter har skett. Två enheter har varit på semesterresa till Varberg tillsammans 
med boenden, anhöriga och medarbetare. 
 
Samtliga enheter har arbetat med senior alert- och palliativregistret. Flera av enheterna beskriver hur 
verktygen systematiserar omsorgen/vården och hjälper till att påvisa det som behöver genomföras och 
det som genomförs gällande områdena inom senior alert. Kring detta arbete ska samtliga roller sam-
verka och avdelningen har byggt upp en struktur för hur detta ska ske.  
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Ekonomiskt utfall 
 
Resultaträkning, Tkr Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Budgetdiff. 2016

Intäkter 182 421 198 791 211 797 21 797
Personalkostnader 373 320 393 722 421 207 -20 151
Omkostnader 234 896 247 530 247 231 -12 754
Ränta 374 439 301 15
Avskrivning 2 891 2 807 2 624 52
Summa kostnader 611 481 644 498 671 363 -32 838

Nettokostnader 429 060 445 707 459 566 -11 041

Nettobudget 417 527 432 105 448 525 

Årets resultat -11 533 -13 602 -11 041 -11 041
 
Nettokostnad, Tkr 2014 2015 2016 Budgetdiff. 2016

Gemensamt vård och omsorg 11 331 12 138 11 265 6 283
Särskilt boende 220 893 224 430 221 653 119
Stöd i boendet 147 714 156 408 177 255 -18 016
Utskrivningsklara 880 2 579 2 083 -396
Förebyggande verksamhet 3 153 3 260 3 296 153
Entreprenad 45 089 46 891 44 014 816

Netto 429 060 445 707 459 566 -11 041
 
Ekonomisk analys  
 
Verksamheterna totalt redovisade underskott på 11 041 tkr. Gemensam verksamhet gav överskott på 
6 283 tkr, vilket förklaras av budget som inte fördelats, redovisade stimulansmedel från Socialstyrelsen 
avseende föregående år samt vakanta tjänster. Minskade kostnader på särskilt boenden mellan 2015 
och 2016 beror på att sjuksköterskorna på Niklasberg och Solängen redovisningsmässigt flyttats till Stöd 
i eget boende. 
 
Särskilt boende redovisade underskott på 119 tkr. Inför budget 2016 tillfördes 5 000 tkr att användas till 
uppstart av boende på Niklasbergsvägen 9. Boendet kommer att tas i drift först under hösten 2017 vilket 
medfört att dessa medel balanserat upp underskottet som redovisades inom befintliga boenden, 4 800 
tkr, varav ett enskilt ärende kostade 3 000 tkr. Låg beläggning på servicehusen genererade ett överskott 
på 400 tkr 
 
Stöd i eget boende redovisade underskott på 18 000 tkr. Underskottet härrörde främst från hemvården, 
14 100 tkr. Hemsjukvården redovisade underskott på 3 300 tkr och under- och sjuksköterskornas natt-
patruller överskred budget med på 929 tkr. Verksamheterna har varit föremål för genomlysning i syfte att 
identifiera orsakerna till underskotten. Resultatet presenteras i början av 2017. 
 
Utskrivningsklara redovisade underskott med 471 tkr. Antal betaldagar har, frånsett de två sista måna-
derna, legat på en låg nivå. Därutöver tillkom två enskilda ärenden med komplexa vårdbehov vilka gene-
rerade många betaldagar och därpå följande budgetöverskridande. 
 
Entreprenaden redovisade ett överskott på totalt 815 tkr varav särskilt boende visade ett överskott på 
1 782 tkr och hemtjänsten ett underskott på 967 Tkr. Boendets överskott förklaras av återsökt moms 
avseende tidigare års hyror och hemtjänstens underskott av ökat av antal utförda hemtjänsttimmar, en 
ökning som pågått under en följd av år. 
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Individ och familjeomsorg 
 
Årets verksamhet 
 
2016 började som 2015 avslutades, med ett intensivt mottagande av ensamkommande barn och upp-
byggande av egna verksamheter.  

Vid årsskiftet 15/16 så startade IFO upp en ny sektion som fick namnet Nyanlända. Under denna sektion 
ingår den ordinarie flyktingmottagningen, myndighetsdelen kring ensamkommande barn med socialsek-
reterare, barnsekreterare samt familjehemssekreterare. Inom Nyanlända finns också 3 HVB; Gläntan, 
Sandelheimsgatan samt Lindgården. Sektionen har under 2016 letts av fem sektionschefer. IFO-
organisationen utökades också under året med en konsult som biträdande IFO-chef för sektionen för 
Nyanlända. Denne fick i uppdrag att hålla ihop hela den nya sektionen och driva utvecklingsarbetet, som 
har varit behövligt, tillsammans med sektionscheferna. Flyktingströmmarna av ensamkommande barn 
avklingade under tidig vår utifrån olika former av beslut som togs på regeringsnivå. Flyktingmottagandet 
gällande familjer har under 2016 ökat i kommunen jämfört med 2015. 

2016 inleddes i nya lokaler för IFO. Efter många år i små och undermåliga lokaler kunde vi äntligen er-
bjuda personal på IFO nya och ändamålsenliga lokaler. 

Den 1 november 2016 hade IFO 199 personer anställda. Under 2016 slutade 26 tillsvidareanställda per-
soner sin anställning, av dessa 26 var 12 socialsekreterare. Personalomsättning på IFO var 13 % under 
2016. Omsättningen bland socialsekreterare har framför allt varit på familjestöd, även om man de sista 
fyra månaderna på året kunnat se en viss stabilitet och inte lika stor omsättning. För att försöka få till ett 
nära ledarskap togs beslut under våren att göra en delning av sektionen Familjestöd. Med det nära le-
darskapet är förhoppningen att vi kan bromsa en del av personalomsättningen. Familjestöd delades upp 
i en utredningsgrupp barn och ungdom samt en Familjehems- och familjerättsgrupp. Delningen av sekt-
ionen skedde 1 september. 

Sjukfrånvaron beräknad i procent av tillgänglig arbetstid var 5,8 % under 2016 vilket var 1,4 procenten-
heter högre än 2015 (4,4 %).  

Under 2016 har implementering av FIT (feedback informed treatment) fortsatt som ett led i att öka vår 
brukarmedverkan. Metoden börjar bli väl använd inom missbruksvården, öppenvården kring barn och 
unga. Planen fortsätter med implementering kring försörjningsstöd, Nyanlända. Målsättningen med im-
plementeringen är att alla handläggare på IFO skall använda sig av metoden. Vi har nu varit igång under 
2 år. Implementering tar tid och måste få ta tid för att den skall bli en naturlig del i det vardagliga arbetet 
på IFO.  

Samverkan och samarbete med externa verksamheter har fortsatt under året, bland annat genom delta-
gande i Samordningsförbundet, Beredningen psykiatri och missbruk samt lokal plan för psykiatrin. Sam-
arbete med grannkommuner har fortsatt främst med Trollhättans stad men även genom deltagande i 
FoU via Fyrbodals kommunalförbund.  

Individ- och familjeomsorgen har haft ett fortsatt nära samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen 
under 2016, genom bland annat Samverkan Vänersborg men också genom samverkande socialsekrete-
rare i form med delat ledarskap. Familjecentralen Sirius fortsättning och innehåll har utretts och förslag 
har funnit att försöka skapa en ny och utökad verksamhet i form av Familjens hus i samverkan med 
bland annat Barn- och utbildningsförvaltningen samt regionen. Detta förslag har dock fått läggas ned 
utifrån svårigheterna att få med regionen som samarbetspartner. Tanken under 2017 blir att utveckla 
enbart Familjecentralen Sirius. 
 
Under hösten 2016 genomfördes en brukarenkät, men resultatet är ännu inte färdiganalyserat i skri-
vande stund. 
 
Fyra granskningar har genomförts av IVO (Inspektionen för vård och omsorg) av verksamheter inom IFO 
under 2016.  
14 september var det tillsyn av familjehemsverksamheten. Av tillsynen framkom det att nämnden följer 
lagstiftningen på alla områden i stor utsträckning. Tydligast förbättringsområde noterades med genomfö-
randeplaner. 
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24 februari gjorde IVO en planerad tillsyn på Gläntan utan påpekanden.  
2 februari gjorde IVO en planerad tillsyn på Sandelheimsgatan utan påpekanden.  
3 november gjorde IVO en planerad tillsyn på Lindgården utan påpekanden. 
 
 
Kommentar per anslagsbindningsnivå/verksamhet 
  
Sektionen för försörjningsstöd 
 
Kostnaden för utbetalning av försörjningsstöd minskade under det första halvåret 2016 i jämförelse med 
2015 men från och med juli 2016 har försörjningsstödet ökat i jämförelse med 2015. Totalt har kostna-
den för utbetalat försörjningsstöd ökat med c:a 925 tkr jämfört med 2015 års kostnad. Denna ökning be-
ror på att vi under året fått c:a 110 nya integrationsärenden som inte längre har rätt till etableringsersätt-
ning, men ännu inte lyckats bli självförsörjande genom arbete eller studier.  Detta innebär att de blir be-
roende av kompletterande försörjningsstöd, då de uppbär aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen med 
lägsta ersättningsnivån. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att trots den stora ökningen av antalet integrationsärende så har varken 
antalet hushåll eller kostnaderna ökat i samma omfattning, vilket påvisar att många personer blivit själv-
försörjande och avslutats under året. Totala antalet hushåll för året ligger ju också i nivå med föregående 
års siffror, vilket tolkas som mycket positivt. Unga under 25 år som uppbär försörjningsstöd fortsätter att 
minska signifikant. Vad gäller långvarigt försörjningsstöd så har andelen hushåll med långvarigt försörj-
ningsstöd minskat från januari till december 2016 med 16 %. Värt att notera kring orsakerna till behov av 
försörjningsstöd är att sjukskrivna med läkarintyg utan ersättning ökat och detsamma gäller arbetslösa 
utan tillräcklig ersättning. I den senare gruppen finns troligen ett stort antal som kommit från etableringen 
som uppbär lågt aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen. Däremot har gruppen med Språkhinder efter av-
slutad introduktion minskat vilket kan tolkas som att det inte är det som är det som bedöms vara huvud-
skälet till arbetslösheten och biståndsbehovet hos den stora grupp som kommer från etableringen. Dock 
behöver detta naturligtvis analyseras noggrannare för att man ska kunna dra några definitiva slutsatser. 
 
Under 2016 har mycket av arbetet fortsatt att präglas av samverkan med närliggande verksamheter 
både externt och internt. I samband med att projektet SGI 0 (personer utan sjukpenninggrundande in-
komst) som drevs via samordningsförbundet avslutades i februari 2016 valde vi att utöka denna mål-
grupp till personer som långvarigt uppburit försörjningsstöd. Via internrekrytering avsattes 0,8 tjänst so-
cialsekreterare samt att den 0,8 socialsekreterare som tidigare arbetade inom AMA jobbtorg också av-
sattes till att arbeta med personer som långvarigt uppburit försörjningsstöd (minst tio månader). Detta 
innebär att vi numera har 1,6 socialsekreterare (två personer) som endast arbetar med syfte att stödja 
dessa personer ut i egen försörjning i en verksamhet som går under namnet ”Fokus självförsörjning”. 
Dessa socialsekreterare arbetar inte med handläggning av försörjningsstöd, utan ska endast ha fokus på 
att hitta vägar till självförsörjning och högre livskvalité för individen i samarbete med andra myndigheter 
och handläggare av försörjningsstöd. Verksamheten är förlagd på socialkontoret på Residensgatan inte-
grerat med övriga socialsekreterare på sektionen för försörjningsstöd. 
 
Under året har det pågått ett intensivt samarbete på chefs- och handläggarnivå mellan kommun och Ar-
betsförmedlingen i syfte bl.a. att forma en samarbetsform utifrån regeringens satsning ”Delegation för 
unga i arbete” (DUA). Syftet är att minska ungdomsarbetslösheten i landet. Detta samarbete har resulte-
rat i att verksamheten ”Ung resurs” kommer att starta upp i januari 2017 på Köpmansgatan 6, centralt i 
Vänersborg. Här kommer två socialsekreterare arbeta tillsammans med i första hand handläggare från 
Arbetsförmedlingen, AMA och Vuxenutbildningen för att möta unga arbetslösa under 25 år. 
 
Utveckling av det metodiska sociala arbetet inom sektionen har skett under året med fokusområden så 
som b.la. förändringsarbetet i det enskilda mötet med klienten kopplat till samtalsmetodik (fortsättnings-
utbildning i MI, motivationshöjande samtal) i kombination med ökad samverkan med andra myndighet-
er/parter. Kompetenshöjning har också skett avseende handläggning av försörjningsstöd anordnad av 
Fyrbodal. Samtliga socialsekreterare har haft kontinuerlig handledning. 
 
Inom sektionen finns åtta administratörer som ger service åt hela IFO. Här hanteras beställningar, faktu-
ror, IT-ansvar procapita, handläggning av dödsbon, handläggning av egna medel, receptionsarbete, ar-
kivarbete, avgiftshantering m.m. 
 
Den ökande tillströmningen av flyktingar har påverkat vår verksamhet. Den kraftiga ökningen av antalet 
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anställda på grund av detta inom IFO har bl.a. inneburit en betydligt högre arbetsbelastning på våra IT-
ansvariga (procapita), men naturligtvis även för övriga inom administrationsgruppen som ger service åt 
alla anställda inom IFO på olika sätt. 
 
Sektionen för familjestöd 
Sektionschefen slutade i oktober 2016. Rekrytering påbörjades men fick avbrytas då underlaget av sö-
kande var för dåligt. Konsult har anlitats under hösten och fortsätter även under våren 2017. Nytt försök 
till rekrytering kommer att påbörjar under februari månad. Året inleddes med vakanta tjänster och under 
2016 har det funnits flera tjänster som inte kunnat tillsättas. Under 2016 har 10 personer slutat på sekt-
ionen. Som ett led i personalomsättningen som varit på Familjestöd, samt stora svårigheter att rekrytera 
personal, beslutades det att en organisationsförändring av Familjestöd skulle ske.  
 
Omorganisationen innebar en delning av Familjestöd där man såg vinster av mindre sektioner med 
bland annat nära ledarskap med en chef som har ett mindre antal medarbetare och mer tid åt verksam-
hetsutveckling. Från och med september månad har Familjestöd delats till två sektioner där en sektion 
representerar Barn och Unga, och en sektion Familjehem och Familjerätt.  
 
Ytterligare arbete har gjorts under året för att komma tillrätta med personalomsättningen på familjestöd. 
Dialog har förts på lokal samverkans grupp (LSG), och mellan de fackliga organisationerna och medar-
betarna på familjestöd. Medarbetarna har bland annat uttryckt önskemål om god kommunikation, infly-
tande, tydliga besked, konsultstöd som avlastning samt bättre löneutveckling.  
 
Ny 1:e socialsekreterare tillträdde i mitten av mars. En socialsekreterarkonsult har varit på sektionen från 
juli. 
 
Rekryteringsarbete har gjorts under hösten för att tillsätta socialsekreterare till de grundläggande 10 
tjänsterna samt till de tre extra tjänsterna som tillkommit i utökning efter arbetstyngdsmätning. Rekryte-
ring av ytterligare en 1:e socialsekreterare har gjorts för att öka metodstödet. 
 
Under året har familjestöd, utredningsgruppen barn och unga, haft 609 st. utredningar. Totalt har det 
beslutats om 281 st. insatser, motsvarande 46 % av de inledda utredningarna.    
 
Problematiken i många av ärendena på sektionen är omsorgssvikt samt våld i nära relation, misstanke 
om våld mot barn. Polisens barnförhör dröjer, i några ärenden så länge som fyra månader, vilket försvå-
rar handläggningsprocessen. Vi ser även en ökning av ungdomar med missbruksproblematik, och som 
en följd av det bostadslöshet hos ett par unga vuxna.   
 
Under 2015 var det 12 st. barn och ungdomar placerade på institution, under 2016 har den siffran ökat 
till 24 st. barn och ungdomar, och två st. vuxna. Vid årets slut 2016 hade 15 st. placeringar avslutats och 
det återstod 11 st. barn och ungdomar som var placerade på institution, av dem har fem st. funktions-
nedsättningar och tillhör personkrets inom lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). 
Det har skett sammanbrott i fyra av de sista nämnda placeringarna med omplacering till följd. De Institut-
ioner som tar emot barn och ungdomar med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda 
bestämmelser av om vård av unga (LVU) har svårigheter att möta dessa barn och ungdomars behov 
utifrån deras funktionsnedsättningar. I många fall används en konsekvenspedagogik som för dessa barn 
får en totalt motsatt verkan då beteenden utifrån funktionsnedsättningar inte går att ”behandla” bort.   
 
Av de utredningar som inletts har 26 st. varit asylsökande, familjer med anknytning till ensamkommande 
barn samt asylsökande barn och unga, vilket motsvarar 4 % av det totala antal inledda utredning av barn 
och ungdomar på sektionen. Tre asylsökande ungdomar har fått skyddsinsatser i form av familje-
hemsplacering samt placering på institution.  
 
Av de familjer som har kommit hit på anknytning till sina ensamkommande barn har det varit fem utred-
ningar, och i ett av dem har det krävts skyddsinsatser i form av familjehemsplacering 
 
Socialstyrelsen har gjort större förändringar i BBIC strukturen och tillhörande blanketter. Alla medarbe-
tare har gått en två dagars webbutbildning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anordnat. En 
1:e socialsekreterare har gått utbildning för utbildare i nya BBIC. Lokal BBIC utbildning med medarbetar-
na har startas upp under senhösten.  
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Sektionen för familjehem och familjerätt 
Sektionen för Familjehem och Familjerätt startade 1 september 2016. Familjerätten lämnades över ifrån 
sektionen för Råd och Stöd och Familjehem lämnades över ifrån sektionen för Familjestöd. Grundtanken 
till den nya sektionen ligger i ett nationellt identifierat antagande om att ett nära ledarskap skapar bättre 
förutsättningar för minskad personalomsättning. 
 
Familjerätten har under året utökats med tjänst motsvarande 0,5. Detta har gett en god effekt för att 
komma tillrätta med de köer som uppstått i verksamheten. Utredningar har under årets första halvår inte 
kunnat lämnas i tid till Tingsrätt. Det finns fortfarande en eftersläpning då nyanställd personal alltjämt är 
under upplärning men förutsättningarna är goda för att få verksamheten i balans. Kompetensen är trots 
nyanställning att betrakta som hög inom området och personalsituationen är god. Den stress som upp-
levts som en negativ arbetsmiljöfråga har genom utökningen av tjänst minskat.  
 
Familjehemsgruppen har under våren nästan bytt ut arbetsgruppen i sin helhet. En absolut majoritet av 
gruppen har arbetat mindre än ett år. Under året har full bemanning inte kunnat uppnås med ordinarie 
anställningar utan konsulter har använts både som 1:e socialsekreterare och som handläggare. Belast-
ningen har varit hög på personalen då man inte fullt ut lyckats tillsätta tjänster.  
Under hösten 2015 kom många ensamkommande barn. Från årsskiftet 2015/2016 startades det upp en 
ny sektion (sektionen för nyanlända). Konsekvenser av de många ensamkommande barnen som kom, 
samhällets resurser och den mycket höga personalomsättningen har påverkat handläggning på sektion-
en. Man ser nationellt samma bekymmer kring handläggning och personal.  
Ett av flera identifierat problem är att man under våren 2016 fått fler sammanbrott än vanligt inom den 
”vanliga” familjehemsvården då handläggare inte haft resurser för att metod stödja och handleda familje-
hemmen utifrån den akuta situation som Sverige drabbades av. Utifrån marknadens behov av familje-
hem har detta skapat stora svårigheter för kommuner i hela landet att finna välfungerande familjehem 
samt att hinna utreda dessa. För att söka nya familjehem har sektionen sedan 1 september annonserat 
kontinuerligt efter familjehem i tidningar i närområdet. Annons har även lagts ut via Facebook, via biblio-
tekets bokmärken och genom affischering på skolor. En e-tjänst har skapats via kommunens hemsida 
där man på ett förenklat sätt skall kunna anmäla sitt intresse för att bli, familjehem, kontaktperson eller 
Särskilt förordnad vårdnadshavare, direkt via länk till sektionen. Förhoppningen är att detta med tiden 
skall skapa ett intresse och förtroende för oss som uppdragstagare.  
Personalen är mycket ny i sina roller och kompetensutveckling sker kontinuerligt. Alla i personalgruppen 
kommer vid åretsslut att ha gått utbildningen Barn och Unga i familjehem. Två familjehemshandläggare 
har vidare gått utbildningen Ett hem att växa i, som innebär att vi skall kunna erbjuda denna uppstartsut-
bildning för de familjehem som vi själva utrett och skall starta uppdrag med. Utbildning i BBiC har skett 
under hösten för alla socialsekreterare och 1:e socialsekreterare. Därutöver har ny personal genomgått 
intern utbildning inom brand och skydd. 
 
Sektionen för missbruksstöd 
Under 2016 har sektionen fortsatt att implementera och upparbeta rutiner för verksamheten samt lagt ett 
stort fokus på att utveckla och hålla en god kvalité i våra stöd och behandlingsuppdrag samt genomfö-
randeplaner. Vi har infört en arbetsmetod för ändamålet som heter reflektionsmöten där socialsekrete-
rare och utförare i ärendet tillsammans reflekterar, planerar och genomför det som krävs i ärendet till-
sammans. 
  
Under året har sektionen arbetat med en organisationsförändring utifrån ett förslag från sektionschef. Ett 
förslag som vuxit fram under 2015 samt början av året 2016 utifrån information från personal samt utvär-
deringar som genomförts. Sektionen har tillsammans diskuterat förslagets styrkor och svagheter samt 
fördelar och risker. Sektionen valde att anta förslaget utifrån att några stora risker inte bedömdes men 
däremot flera fördelar för klienter och personal vad gäller stabilitet, trygghet och arbetsmiljö. Förslaget 
medförde att teamet beroendestöd (tre medarbetare med funktion boendestödjare) flyttar tillbaka för att 
tillhöra Marierovägens arbetsgrupp och tillsammans med gruppen utföra insatsen beroendestöd. Organi-
sationsförändringen i sig samt att två medarbetare med funktion boendestödjare valde att avsluta sin 
tjänster på sektionen under 2016 gjorde det möjligt att förstärka med ytterligare tjänster vid utrednings-
team och behandlingsenhet. 
 
En grupp av medarbetare på sektionen har arbetat med att ta fram ett skriftligt dokument med funktion 
att fungera som underlag till de insatser som sektionen kan erbjuda. Underlaget har inneburit ett förtydli-
gande samt att organisationsförändringen och utvecklingen under året har medfört två nya insatser (per-
sonstöd, MET) som utförs av behandlingsenheten Språngbrädan.  
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Sektionen arbetar aktivt för att implementera FIT, framförallt är aktiviteten störst hos socialsekreterare i 
utredningsteamet. En av socialsekreterarna ingår i en forskningscirkel gällande FIT vars resultat kommer 
att presenteras i början av 2017. Under 2017 är tanken att medarbetare vid Språngbrädan samt Mari-
erovägens Träningsboende ska genomgå utbildning och implementera FIT i sitt arbete.  
 
I början av december 2016 stod Vänersborgs kommuns nya akutlogi klart för att tas i bruk. Boendet är 
beläget vid Kyrkängen och innehåller sex platser. Arbetet med moduler för ensamhushåll har startats 
och intensifierats vilket medför att den första modulen beräknas stå klar i feb 2017 för att tas i bruk av 
sektionen.  
 
Trots att verksamheten har arbetat intensivt med att använda de resurser och insatser som finns på 
hemmaplan på ett optimalt sätt har det inte gett resultat i form av en minskning eller stagnerat resultat i 
antal placeringar under 2016 gentemot föregående år. Placeringarna har ökat med 18 (10) placeringspe-
rioder gällande 16 (8) personer. Kostnadsmässigt har det gått från ett underskott på ca 300 tkr till ett un-
derskott 2016 på ca 2 000 tkr för sektionens placeringar enl. SoL. Sammantaget har 16 st av de klienter 
som haft pågående ärenden under året erhållit extern vård/insats på behandlingshem (slutenvård) enl. 
SoL (summa antal externa insatser: 18 st). Den längsta slutenvårdstiden på behandlingshem för en spe-
cifik insats har uppgått till 10 månader och denna insats påbörjades under år 2015. Den kortaste sluten-
vårdsinsatsen har varat i 4 dagar. Av de externa vårdinsatser som avslutats har 8 st fullföljts enligt beslut 
och planering medan 7 st inte fullföljts, då klienten avvikit alternativt skrivits ut från behandlingshemmet. 
Det totala antalet vårddygn i extern insats uppgår detta år till 1730 dygn. Högst antal vårddagar var un-
der juli och augusti månad (269 resp. 235 dagar) och lägst antal var under mars och december (94 resp. 
93 dagar). Antal pågående externa insatser enligt SoL vid utgången av år 2016 är 3 st.  
 
Under 2016 har 15 personer erhållit insats vid träningsboendet på Marierovägen. Två personer har flyttat 
till eget boende efter avslutad insats (en person genom Bosam samt en person har erhållit lägenhet på 
den ordinära bostadsmarknaden). Två personer har beviljats omvårdnadsboende vid institution på grund 
av för stort omvårdnadsbehov för att klara boende vid Träningsboendet. Samverkan har i dessa fall skett 
tillsammans med Vård och omsorg som i dessa fall beslutat att det inte finns skäl för särskilt boende. För 
sex personer har insatsen avslutats på grund av att de misskött de regler som gäller vid boendet och 
vanligtvis har det då handlat om att de inte varit drogfria. Ett omfattande arbete har då vanligtvis genom-
förts, före ett avslut sker, för att den enskilde ska uppnå en någorlunda stabil drogfrihet. 
 
Tjänsten som alkoholhandläggare har under året genom en organisationsförändring flyttat inom Social-
förvaltningen. Den är nu förlagd till Administrativa avdelningen inom förvaltningen tillsammans med för-
valtningens övriga utredare inom olika frågor.  
 
Det drogförebyggande arbetet har under 2016 fortsatt med drogförebyggande insatser mot cannabis 
som påbörjade 2014. Under våren 2016 planerades uppstart av DrogSmart för eleverna i åk 1 på Birger 
Sjöberggymnasiet. DrogSmart är ett undervisningsmaterial om cannabis och syftet är att erbjuda elever-
na i åk 1 på gymnasiet en utbildning gällande cannabis. Målet är att eleverna ska få en ökad kunskap 
om cannabis och dess konsekvenser för individ och samhälle, de ska även få ett mer kritiskt förhåll-
ningssätt till cannabis samt att stärka elevernas argument i att säga nej till cannabis. 
 
För tionde året i rad genomfördes också kampanjen ”Störa langningen” tillsammans med Länsstyrelsen i 
Västra Götaland, polisen och flera kommuner i länet. 
 
100 % Ren Hårdträning Vänersborg vars syfte är att öka medvetenheten om otillåtna dopningspreparat 
och dess negativa effekter bland gymbesökare och kommuninvånarna har pågått under hela 2016. Ar-
betsgruppen för 100 % Ren Hårdträning Vänersborg hade under året 4 möte, medverkade på Aqua Blå 
samt deltog på i den nationella uppmärksamhetsveckan i oktober.  
 
Under året gjordes 43 skolbesök, 7 föräldramöten och 4 föreningsmöten. Drogförebyggande samordna-
ren har vid dessa möte informerat om t.ex. tobak, alkohol, cannabis, amfetamin, kokain, drogförebyg-
gande arbete och det dopningsförebyggande arbetet i kommunen.  
 
Måndagen den 12 december samlades fler hundratals ungdomar i Idrottshuset i Vänersborg för att spela 
Lussebandyn, en drogfri innebandyturnering för eleverna på högstadiet och gymnasiet. Ca 250 ungdo-
mar deltog och ca 300 ungdomar satt på läktarna och tittade på.  
 
Under 2016 beslutade socialnämnden att tjänsten för det drogförebyggande arbetet ska flyttas över till 
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kommunstyrelseförvaltningen och utvecklingskontoret, detta genomfördes den 1/1-17.  
 
Sektionen för Råd och Stöd 
Sektionschefen slutade sin anställning under september månad och gick vidare till nya utmaningar. Re-
kryteringen genomfördes under hösten och ny chef tillträdde i januari 2017. 
 
I september flyttades Familjerätten från sektionen till och bildade en egen sektion tillsammans med Fa-
miljehemsgruppen. I samband med detta slutade 1:e socialsekreterare på Plantaget och blev sektions-
chef för den nya sektionen. Rekrytering av 1:e behandlingssekreterare till Plantaget gjordes internt. 
 
Det har under året varit en viss personalomsättning inom sektionen för Råd och Stöd, både av mottagare 
och familjebehandlare. En familjebehandlare har varit tjänstledig för studier. 

Socialstyrelsen har gjort större förändringar i BBIC strukturen och tillhörande blanketter. Alla medarbe-
tare har gått en två dagars webbutbildning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) anordnat. Ar-
betet fortsätter med implementeringen av förändringarna. 

Under 2016 har all personal på Plantaget utbildats i Funktionell Familjeterapi för att utveckla våra öp-
penvårdsinsatser. Två familjebehandlare har gått vidare till att certifieras. 
 
Under 2016 har samarbetet mellan sektionen för råd och stöd och familjestöd fortsatt även om det under 
hösten avtog då vakanser uppstod i chefsleden. Sektionschefer och 1:e socialsekreterare har träffats 1 
gång per månad. Syftet med dessa planerade träffar har varit att tänka lika tillsammans utifrån de olika 
ledningsfunktionerna i det fortsatta arbetet med såväl utredare som behandlare. En viktig fråga har varit 
hur vi utnyttjar vår öppenvård på bästa och mest effektiva sätt som ett alternativ till placeringar. 
 
Implementeringen av SRS/ORS har fortsätt under 2016 enligt det beslut som har tagits i ledningsgrup-
pen på IFO.  
 
Sektionen för Nyanlända 
Flyktingmottagningens verksamhet riktar sig till Nyanlända kvinnor, män och barn med uppehållstillstånd 
av konventions/skyddsskäl och som är kommunmottagna i Vänersborgs kommun. Personer som omfat-
tas av Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända och som under de två första åren 
har rätt till insatser enligt denna lag som skall påskynda etableringen samt till anhöriga som kommer på 
anknytning till nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd i Sverige 
 
Flyktingmottagningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att ge möjligheter till en god etablering i 
kommunen. Flyktingmottagningen skall tillsammans med andra aktörer såsom skola, kultur- och fritid, 
AMA, AF, FK och ideella aktörer sträva efter att ge de förutsättningar som nyanlända behöver för att bli 
oberoende och självförsörjande. 
 
Flyktingmottagningen ansvarar bla för mottagande av vuxna/barnfamiljer med uppehållstillstånd, mot-
tagningssamtal, praktiskt stöd vid planerad bosättning, nyanländas försörjning fram till att etableringser-
sättning utbetalas, försörjning och rehabiliteringsinsatser för personer som bedöms ha prestationsför-
måga understigande 25 % samt att initiera samverkansärenden. Under 2016 påbörjades arbetet med att 
sammanställa en Välkomstpärm som kan ges ut till nyanlända som bosätter sig Vänersborgs kommun. 
Pärmen skall innehålla information om kommunen och samhället i stort som kan vara en hjälp och un-
derlätta den nyanländes etablering. Ambitionen från flyktingmottagningens sida är att erbjuda alla kom-
munmottagna ett välkomstsamtal och i samband med detta lämna ut pärmen. Syftet med samtalet är att 
dels informera om vad flyktingmottagningen kan ge för service dels identifiera behov av råd och stöd hos 
målgruppen 
 
Under 2016 blev 466 nyanlända flyktingar kommunmottagna i Vänersborgs kommun varav 209 var barn 
under 18 år. 226 personer var i åldern 20-64 och omfattas därmed av etableringen. Med detta avses 
personer som är folkbokförda i kommunen och som kommunen får statlig ersättning för i form av scha-
blonersättning. I jämförelse med år 2015 då antalet kommunmottagna var 388 kan vi konstatera antalet 
har ökat med ca 20 %. Trots att flyktinginflödet till Sverige har minskat under 2016 kan vi se en ökning 
av inflödet av nyanlända med uppehållstillstånd till kommunerna. Det är en uppåtgående kurva. 
 
En svårighet är den stora bostadsbrist som råder i kommunen och i landet i stort. Majoriteten av de 
kommunmottagna har ordnat sitt boende på egen hand vilket i praktiken innebär att de bor inneboende 
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hos släktingar och bekanta. Boendelösningarna är tillfälliga och de nyanlända tvingas oftast att flytta runt 
mellan olika lägenheter. Ett antal personer har vänt sig till flyktingmottagningen när de bokstavligen har 
blivit satta på gatan från det tillfälliga boendet och bett om hjälp med att ordna bostad. Vilket har föranlett 
ett behov att få fram någon form av jourbostäder att kunna erbjuda vid bostadslöshet hos målgruppen. 
Under 2016 tecknade socialnämnden således hyresavtal på tre lägenheter i fastigheten på Edsgatan 3(i 
kommunal ägo), ett tvåfamiljshus på Torpavägen 16 samt en lokal på Gasverksgatan 18 för att kunna 
erbjuda i första hand barnfamiljer tak över huvudet i väntan på att ett mer permanent boende kan ord-
nas. Under 2016 har anhöriginvandringen ökat i takt med beviljandet av permanenta uppehållstillstånd. 
Under den senare halvan av 2016 tog vi emot ca 30 stycken nyanlända som kom på familjeanknytning 
till sju ensamkommande barn som är placerade på HVB eller familjehem i Vänersborgs kommun. 
I mars 2016 trädde förordning (2016:40) i kraft om fördelning av anvisningar till kommuner. Förordningen 
innebär en skyldighet för samtliga kommuner att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i 
kommunen. Det innebar att kommunens tidigare avtal med migrationsverket om flyktingmottagande 
upphörde att gälla. 
 
Myndighetsdelen gällande ensamkommande barn/ungdomar övergick från Sektionen för familjestöd till 
Sektionen för nyanlända i mitten av december 2015 och var således helt nystartat i början av verksam-
hetsåret 2016. Familjehemsdelen gällande ensamkommande barn/ungdomar låg inledningsvis kvar på 
familjehemsgruppen på Sektionen för familjestöd men har från april 2016 succesivt flyttats över till Sekt-
ionen för nyanlända. Myndighetsdelen har under hela 2016 brottats med svårigheter att rekrytera tillräck-
ligt med socialsekreterare och har haft inne konsulter under hela året. 
 
1 januari 2016 hade sektionen ansvar för 166 ensamkommande barn/ungdomar varav 14 var flickor. 31 
december 2016 hade siffran sjunkit till 144 barn/ungdomar varav 16 var flickor. 
 
Från 2014 har kommunen byggt upp egna HVB mot målgruppen ensamkommande pojkar. Målgruppen 
består av killar i åldern 14 – 19 år samt av olika nationaliteter. Gläntans HVB startades först och har 20 
platser men boendet hade en överbeläggning av placeringar ända in i början av år 2016 utifrån det stora 
mottagandet. Sandelheimsgatans HVB har 20 platser och startades i augusti 2015. Boendet hade också 
en överbeläggning av placeringar ända in i början av år 2016.  
Under senhösten 2015 startades upp 3 avdelningar på Lindgården och akutboendet i Ungdomshuset. 
Under början av februari avvecklades boendet i Ungdomshuset och två nya avdelningar startades upp 
på Lindgården och då fanns sammanlagt 5 avdelningar. Under 2016 stängdes en avdelning. 
Från mitten av februari fanns det plats för 80 killar men det var aldrig fullbelagt. Under våren var det runt 
65 killar som mest. Av dessa var 80-85% av afganskt ursprung, drygt 15 % från Syrien och någon en-
staka från afrikanska länder. Tidig vår kom samtliga killar igång med skolgång. Vid årsskiftet 2016-2017 
hade 51 killar placeringsbeslut på Lindgårdens HVB. 
 
Mycket tid har lagts på utbildning till personalen på samtliga HVB. Utbildningsbakgrund och kompetens 
har varit mycket varierande hos de anställda så stor vikt har lagts vid att få en gemensam grund att stå 
på.  
 
2016-12-13 öppnades stödboende på Sandelheimsgatans våning 2. Det är tio platser på stödboendet 
och boendet är ett första led i att flytta ut och bli självständiga individer.  
 
Ekonomiskt utfall 
 
Resultaträkning, Tkr Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Budgetdiff. 2016

Intäkter 30 471 64 587 138 525 36 508
Personalkostnader 63 009 77 049 127 794 9 768
Omkostnader 82 698 100 261 129 301 -26 524
Ränta 24 33 86 -64
Avskrivning 236 204 328 -163
Summa kostnader 145 967 177 547 257 509 -16 983

Nettokostnader 115 496 112 960 118 984 19 525

Nettobudget 121 420 124 972 138 509 

Årets resultat 5 924 12 012 19 525 19 525
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Nettokostnad, Tkr 2014 2015 2016 Budgetdiff. 2016

Gem individ och familjeomsorg 10 580 11 929 10 675 881
Barn och ungdomsvård 41 402 53 669 59 118 -8 978
Familjerätt 2 059 2 381 2 647 76
Vuxenvård 21 648 16 851 18 321 441
Ekonomiskt bistånd 40 624 36 250 38 056 5 310
Övrig verksamhet 1 392 1 742 1 718 45

Flyktingmottagande -2 209 -9 862 -11 551 21 750

Netto 115 496 112 960 118 984 19 525
 
Ekonomisk analys 
Verksamheten redovisade ett överskott på 19 525 tkr.  
Gem individ och familjeomsorg gav överskott på 881 tkr, vilket delvis förklaras av chefsvakanser. 
Barn och ungdomsvård redovisade underskott på 8 978 tkr största delen av underskottet härrör sig till 
placeringar av barn och ungdomar. På familjestöd har man under året haft en fortsatt hög omsättning 
av personal och har i perioder varit beroende av konsulter. HVB redovisade ett underskott på 9 000 
tkr medan familjehem redovisade underskott på 1 900 tkr. 
 
Familjerätten redovisade ett överskott på 76 tkr. 
 
Vuxenvården redovisade ett överskott på 441 tkr.  Missbruksstöd har fortsatt lagt mycket arbete på att 
använda sig av den hemmaplanslösning som man under några år har byggt upp vilket ger resultat. 
 
Ekonomiskt bistånd redovisade ett överskott med 5 310 tkr. Utbetalt ekonomiskt bistånd stod för 4 000 
tkr av överskottet. Antalet nya hushåll under 25 år fortsatt att minska. Även hushållen med långvarigt 
försörjningsstöd (längre än 10 månader) har minskat under året. Hushåll som blivit utskrivna från Ar-
betsförmedlingen då etableringsersättningen upphört har ökat med ungefär 100 hushåll. Försörjnings-
stödssektionen har också under året haft vissa vakanser samt sjukskrivningar som bidrar till överskot-
tet. 
 
Övrig verksamhet redovisade ett överskott på 45 tkr. 
 
Flyktingmottagande, sektionen för nyanlända redovisade ett överskott på totalt 21 750 tkr. 
Antalet mottagna flyktingar under 2016 var 466 personer.  
Vänersborgs kommun har vid årsskifte 2016/17 ansvar för 144 ensamkommande barn, 77 av dessa i 
vårt egna HVB. Dessutom finns ensamkommande barn placerade på institutioner och i familjehem. 
Organiseringen kring ensamkommande barn finansierades genom bidrag från migrationsverket vilka 
återsöks av kommunen kvartalsvis i efterhand.  
 

Omsorg om funktionshindrade 
 
Årets verksamhet 
2016-10-01 var antalet personer med beslut om insatser enligt LSS 326 vilket innebar en ökning med 12 
personer jämfört med 2015. Den boendeform som efterfrågas mest är gruppbostad samt boende för 
personer som har samsjuklighets diagnos, psykiatri och drogberoende. Under 2016 har Niklasbergs 
gruppboende startats upp med fyra platser. Under senare delen av året så flyttade Tagelgatan 2 tillbaka 
till sitt nybyggda/renoverade hus. Projektering av nytt gruppboende på Tegelbruksvägen har påbörjats 
och beräknas stå klart 2017-2018 med sex nya fullvärdiga lägenheter/platser. 
  
Det område som genomgår den största förändringen är socialpsykiatrin, där allt fler personer söker in-
satser. Antal beslut inom boendestödet har minskat under året, däremot har antalet besök ökat. Genom 
den statliga satsningen inom ramen för PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa) 
utgår prestationsbaserade statsbidrag till de kommuner som uppfyller prestationskraven. För Väners-
borgs del innebär det att medel erhållits för att utveckla insatserna till personer med psykiska funktions-
nedsättningar. Under 2015-2016 har en handlingsplan utarbetats och där tydliga mål satts upp för de 
närmsta åren. Det är framför allt arbetet med att implementera samordnade individuella planer i samver-
kan med andra huvudmän samt att utveckla former och metoder inom området arbete och sysselsätt-
ning. Under året har ett projekt startats upp tillsammans med samverkansförbundet i syfte att hitta hem-
masittare inom målgruppen socialpsykiatri. Projektet har varit lyckat utifrån att vi har fått en grupp om 10-
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15 personer som nu deltar i projektets aktiviteter.     
 
Personer med funktionshinder som beviljas insatser enligt LSS och SoL vill ha ett stort inflytande över 
hur besluten utformas. Detta är en positiv utveckling eftersom det ger enskilda individer möjlighet att ut-
veckla egna färdigheter och därigenom skapa ett mer självständigt liv. För verksamheten innebär det att 
vara en aktiv part i denna utveckling och att ge personal de förutsättningar som krävs genom att kunna 
erbjuda kompetensutveckling. Avdelningens organisation måste också utvecklas för att stödja framtida 
förändringsbehov. 
 
Ett tydligt utvecklingsområde går dock att identifiera och det är brukarmedverkan. Under 2016 har OoF 
fortsatt arbeta med detta och tagit initiativ till att stödja brukare för att kunna starta upp brukarföreningar. 
Arbetet har fortgått under året och idag har OoF regelbundna träffar med brukare från FUB/ Klippan. So-
cialpsykiatrin har under 2016 fortsatt arbetet med att utveckla mötesplatser/träffpunkter inom målgrupp-
en. Anhörigstöd för målgruppen har påbörjats under hösten 2016 i form av studiecirkel. Planeringen är 
att bygga upp ett permanent anhörigstöd till målgruppen och i samarbete med äldreomsorgens anhö-
rigstöd. 
 
Tabell: Antal personer med insatser enligt LSS. SoS statistik (antal personer/10 000 invånare, inom parentes) 
 Antal personer med 

LSS insats 1/10 2013 
Antal personer med 
LSS insats 1/10 2014 

Antal personer med 
LSS insats 1/10 2015 

Antal personer med 
LSS insats 1/10 2016 

Vänersborg 311 (83) 318 (84) 314 (81) 326 (85) 
Trollhättan     410 (72) 413 (73) 416 (73)  
Uddevalla 431 (81) 431 (81) 447 (83)  
Lilla Edet 80 (62) 84 (64) 82 (62)  
Riket  65 358 (68) 67 422 (69) 69 565 (71)  
Kommentar: SoS statistik för 2016 finns tillgänglig i april 2017 
 
Tabell: Vad kostar verksamheten i Din kommun, bokslut 2015 
 Insatser enligt LSS 

och Pers ass Kr/inv. 
Bokslut 2012 

Insatser enligt LSS och 
Pers ass. Kr/inv. Bok-
slut 2013 

Insatser enligt LSS och 
Pers ass. Kr/inv. Bok-
slut 2014 

Insatser enligt LSS och 
Pers ass. Kr/inv. Bok-
slut 2015 

Vänersborg  6 168 (3 %) 6 296 (2 %) 6 404 (2 %) 6 754 (5 %) 
Trollhättan     5 249 (6 %) 5 503 (1 %) 5 711 (4 %) 5 883 (3 %) 
Uddevalla 6 708 (7 %) 6 736 (1 %) 7 171 (6 %) 7 366 (3 %) 
Lilla Edet 5 946 (8 %) 6 160 (4 %) 6 067 (-2 %) 6 448 (6 %) 
Riket     - (- %) 5 301 (- %) 5 394 (2 %) 5 567 (3 %) 
Kommentar: Kostnaderna för LSS och personlig assistans, beräknat efter kr/invånare, ökade under 2015 med 5 % 
vilket var två procentenheter mer än riksgenomsnittet. 
 
 
 
Tabell: Vad kostar verksamheten i Din kommun, bokslut 2015  
 Boende exkl. lokal-

kostnad, Tkr/brukare 
och år, Tkr 2012 

Boende exkl. lokal-
kostnad, Tkr/brukare 
och år, Tkr 2013 

Boende exkl. lokal-
kostnad, Tkr/brukare 
och år, Tkr 2014 

Boende exkl. lokal-
kostnad, Tkr/brukare 
och år, Tkr 2015 

Vänersborg 668,9   (-1 %) 718,6 (7 %) 753,9   (5 %) 849,8 (13 %) 
Trollhättan 730,1   (3 %) 791,3  (8 %) 798,8   (1 %) 823,9 (3 %) 
Uddevalla 716,8  (-8 %) 759,4  (6 %) 836,3  (10 %) 870,5 (4 %) 
Lilla Edet 1 114,8   (11 %) 1 187,7 (7 %) 1 028,4  (-13 %) 1 092,3 (6 %) 
Riket 698,7   (2 %) 733,4  (5 %) 750,0  (2 %) 787,9 (5 %) 

 
Kommentar per anslagsbindningsnivå/verksamhet 
 
Bostad med särskild service, vuxna 
 
Under 2016 var efterfrågan på bostad med särskild service LSS fortsatt stort. Utbudet på bostäder möter 
inte de behov som finns. En konsekvens av detta är att allt fler personer har väntetider. För att få balans 
i tillgång och efterfrågan måste fler bostäder tillskapas. En boendeplan har redovisats till socialnämnden 
i december 2016. Tagelgatan 2 har byggts om under året och stod färdig för inflyttning i december 2016. 
Niklas bergsvägen 5-7 stod klar för inflyttning i april 2016 med fyra nya lägenheter. Äldreomsorgen har 
påbörjat en ombyggnation av, gamla Gläntan, Niklasbergsvägen 9 och där skall Socialpsykiatrin integre-
ras med åtta nya fullvärdiga lägenheter och beräknas vara klar under 2017. Projektering av ett nytt 
gruppboende har påbörjats under 2016 och beräknas stå klart till 2017-2018. Boendet skall ligga på Te-
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gelbruksvägen. Planering för övertagande av Nytida/Vardagas gruppboende på Rapsvägen i Brålanda 
har pågått under året. Övertagande av verksamheten kommer ske i februari 2017. I övrigt hänvisas till 
socialförvaltningens boendeplan 2017-2019.  
 
Daglig verksamhet 
Personer som tillhör LSS personkrets och som inte arbetar eller studerar har rätt till daglig verksamhet.  
I Vänersborg finns tolv olika verksamheter med mycket varierat utbud. Allt ifrån verksamheter som er-
bjuder träning i olika ADL funktioner, sinnesstimulans, färg och form till de verksamheter som har en ex-
tern kundkrets och där träning mot arbetsmarknaden är det primära. Oavsett vilken utvecklingsnivå den 
enskilde deltagaren befinner sig på så är verksamhetens kvalitet mycket viktigt för att kunna träna och 
utveckla sina färdigheter.  
 
Volymökningen och kraven på individuella lösningar för den enskilde har inneburit behov av nya verk-
samhetsformer/lösningar. Vår bedömning är att vi kommer få 10 nya personer från gymnasiesärskolan 
under perioden 2016-2019. OoF påbörjade 2015 en översyn av de dagliga verksamheterna och resulta-
tet av det arbetet inleddes under 2016. Vi ser att vissa verksamheter behöver anpassas till ”en till en 
stöd” då en del personer har behov av detta stöd. Vi ser också att vi behöver öka det personella stödet 
till de externa platser vi har idag för att möjliggöra för den enskilde att på sikt kunna gå ut i eget arbete. 
Vi håller också på att arbeta upp en modell/organisation där vi på ett bättre sätt kan matcha/kartlägga 
den enskildes behov och på så sätt kunna erbjuda det bästa alternativet för den enskilde. 
 
Vi ser också att vi behöver erbjuda verksamhet som erbjuder aktiviteter i form av djur och natur. OoF har 
en målsättning att starta upp detta på Fredrikslund under 2017. 
 
Samarbetet med AMA, arbetsförmedling och försäkringskassa har intensifierats i syfte att få ut flera per-
soner på den reguljära arbetsmarknaden. OOF medverkar i arbetet kring att öka det sociala företagandet 
i kommunen. 
 
Individ- och familjestöd 
Inom verksamhetsområdet individ- och familjestöd finns korttidsverksamhet, stödfamilj, ledsagarservice, 
avlösarservice i hemmet samt kontaktperson. Insatserna syftar dels till att ge den enskilde möjligheter till 
olika fritidsaktiviteter, umgås med vänner samt att kunna ta del av olika kulturutbud, dels att vara en av-
lastning för anhöriga. En ny korttidsform har vuxit fram i form av lägerverksamhet. Dessa förändringar 
har varit mycket positivt mottagna av både brukare och föräldrar/vårdnadshavare. Aspen och Klippan 
planeras att slås ihop till en gemensam enhet då nuvarande lokaler inte uppfyller de arbetsmiljö-
krav/brandsäkerhetskrav som ställs på en sådan verksamhet. Planeringen är att detta skall stå klart un-
der 2017/2018. Under året har även den förlängda skolbarnomsorgen flyttat sin verksamhet från Torp-
skolan till Idrottsgatan 5 p.g.a. trångboddhet och arbetsmiljökrav.  
 
Personlig assistans 
Under 2016 har OoF fått verkställa beslut inom assistansen som har utmanat organisationen utifrån dess 
komplexitet i form av avancerad sjukvård vilket i sin tur ställer höga krav på baspersonal och samarbete 
med hemsjukvård. Detta har medfört att baspersonalen behöver långa introduktionstider för att erhålla 
delegation kring den enskildes hjälpmedel. OoF har under 2016 haft det fortsatt svårt att rekrytera per-
sonal med adekvat utbildning till den personliga assistansen. Finns en generell en brist på personal inom 
det sociala området. Alla assistans grupper har under 2016 fått en egen dator vilket har medfört att de 
anställdas arbetssituation har förbättrats i många stycke. Har också medfört att enhetschefernas arbete 
med informationsinsatser till arbetsgrupperna har underlättats utifrån att varje anställd idag har tillgång 
till egen e-mail adress. Försäkringskassan beslutade i oktober 2016 att all tidrapportering avseende as-
sistansen skall ske elektroniskt. Detta har medfört ett visst omställningsarbete för OoF och inköp av en 
ny modul avseende detta ändamål. När allt är klart så bedömer vi att arbetet med tidredovisningen 
kommer effektiviseras och bli lättare.  
 
Psykiskt funktionsnedsatta 
Socialpsykiatrin genomgår för närvarande stora förändringar, som i stor utsträckning styrs av andra aktö-
rer än kommunen. Målet för regionens slutenpsykiatri var att minska på inläggningar och därigenom 
också på antalet platser. Människor med psykiska funktionsnedsättningar ska i större utsträckning få 
sina behov tillgodosedda i öppna former. Denna utveckling fungerar för större delen av målgruppen om 
kommunen kan svara upp med bostad, sysselsättning och boendestöd. 
  
För att ge ett samlat stöd som bygger på helhetssyn behöver samverkan med andra aktörer, både internt 
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och externt, utvecklas. Flertalet personer som har insatser från fler än en aktör saknar en samordnad 
individuell plan. Sysselsättningsinsatser måste utvecklas till att vara mer inriktade mot arbetsmarknaden 
samt att många personer med psykisk funktionsnedsättning har svårt att ta del av kommunens fritidsin-
satser. Psykiatrin jobbar mycket kring gruppen med dubbeldiagnos, samsjuklighet och först och främst 
gäller det då målgruppens boendesituation som har förvärrats utifrån rådande bostadsbrist. Personerna 
inom målgruppen kommer inte in på den reguljära arbetsmarknaden. OoF ser att ngn form av lågtröskel-
boende för denna målgrupp bör startas upp.   
 
Ekonomiskt utfall 
 
Resultaträkning, tkr Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Budgetdiff. 2016

Summa intäkter 60 755 60 293 66 609 3 717
Personalkostnader 196 010 208 265 228 466 -5 345
Omkostnader 71 464 80 380 78 054 -18 548
Avskrivning/internränta 791 769 345 26
Summa kostnader 268 265 289 414 306 865 -23 919

Nettokostnader 207 510 229 121 240 256 -20 202

Nettobudget 201 408 213 236 220 054 

Årets resultat -6 102 -15 886 -20 202 -20 202
 
Nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 Budgetdiff. 2016

Gem oms. om funktionshindrade 11 168 11 215 11 178 1 183
Insatser enligt LSS 150 425 166 187 175 808 -16 132
Socialpsykiatri (SoL) 25 921 30 306 29 139 -328
Utskrivningsklara -66 0 313 -313
Personlig assistans SFB (FK) 20 062 21 413 23 818 -4 612

Netto 207 510 229 121 240 256 -20 202
 
Ekonomisk analys  
För 2016 redovisades underskott på 20 202 tkr. Underskotten går främst att finna inom köpta platser 
LSS och SoL men även inom personlig assistans SFB (försäkringskassan) och personlig assistans LSS. 
Överskott redovisades för bemanningspoolerna, korttidsboenden samt omsorg om funktionshindrade 
gemensamt. 
 
Gemensamt inom omsorg om funktionshindrade redovisade överskott på 988 tkr, detta främst kopplat till 
försäljning av tjänster. Bemanningspoolerna redovisade överskott på 600 tkr gentemot de verksamheter 
som köper tjänsterna. Biståndsenheten redovisade underskott på 405 tkr kopplat till personalförstärk-
ning.  
 
Insatser enligt LSS redovisade ett underskott på 16 134 tkr. Boende barn och unga redovisade under-
skott med 4 025 tkr, detta beroende på att sex barn går i skola på annan ort och där budget saknas för 
dessa platsköp. Personlig assistans LSS redovisade underskott på 3 938 tkr beroende på fler ersatta 
timmar till privata utförare än budgeterat, ca 13 000 ersatta timma jämfört med 2 300 timmar i budget 
samt att två nya ärenden tillkommit i kommunal regi och att verksamheten utökats med en verksamhets-
ledare. Ledsagning/avlösning redovisades underskott med 358 tkr. Orsaker till underskottet är högre 
personalkostnader än budget samt kostnader för lokaler där full budgettäckning saknas. Kontaktperso-
ner/stödfamiljer LSS redovisade underskott på 186 tkr beroende på högre arvodeskostnader och om-
kostnadsersättningar. Korttidsverksamhet redovisade överskott på 958 tkr, överskottet beror på vakanta 
tjänster. Fritidsverksamheten redovisade ett underskott på 106 tkr. Boende LSS redovisade underskott 
med 9 585 tkr, detta förklaras av köpta platser som redovisade underskott med 7 817 tkr fördelat på 
4 025 tkr för barn/unga och 3 792 tkr för vuxna. För barn/unga har underskottet ökat 1 943 tkr och för 
vuxna har det minskat med 2 538 tkr jämfört med 2015. Platsköp sker då boendelösningar saknas på 
hemmaplan. Boende LSS i egen regi redovisade underskott med 1 758 tkr vilket beror på uppstarten av 
Niklasbergsvägen som inte var fullt finansierad under 2016. Inför 2017 har boende LSS i egen regi till-
förts 2 000 tkr till Niklasbergsvägen, 1 900 tkr för återtagandet av det entreprenaddrivna boendet. Daglig 
verksamhet redovisade underskott på 2 917 tkr, köpta platser redovisade underskott med 468 tkr och 
omsorgsresor redovisade underskott med 1 124 tkr. Daglig verksamheter i egen regi redovisade under-
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skott med 1 325 tkr. Inför 2017 har daglig verksamhet tillförts 3 300 tkr fördelat på 2 000 tkr för omsorgs-
resor och 1 300 tkr för verksamheten.    
 
Psykiatriverksamheten redovisade underskott på 338 tkr. Underskott redovisades för köpta platser på 
898 tkr. Verksamheten köper två fler platser jämfört med årsskiftet förra året. Boende i egen regi redovi-
sade överskott på 522 tkr beroende på återbetalning av hyra för ett av boendena samt lägre personal-
kostnader. Boendestödet redovisar överskott på 125 tkr. Dagverksamhet redovisade underskott på 63 
tkr. Kontaktpersoner SoL redovisade underskott på 15 tkr.  
 
Personlig assistans SFB visade ett underskott på 4 613 tkr. Förklaringen till detta är ersättningen från 
Försäkringskassan minskat beroende på färre ärenden i kommunal regi och där flertalet av dem skulle 
genererat överskott. Sjuklönekostnader samt ersättningen till Försäkringskassan för de 20 första tim-
marna per vecka redovisade underskott med vardera 300 tkr. 
 

Arbetsmarknadsavdelningen 
 
Arbetsmarknadsavdelningens insatser syftar till att rusta personer som inte kommit in på eller som förlo-
rat kontakten med arbetsmarknaden genom att erbjuda stöd och insatser som ger möjlighet till inträde på 
arbetsmarknaden. Personer som kan vara aktuella är de som anses ha en svag ställning på arbets-
marknaden t.ex. långvarigt arbetslösa, försörjningsstöd, nyanlända samt de som har funktions- eller ar-
betshinder av olika slag. Exempel på insatser är motiverande samtal, jobbsökaraktiviteter, praktik, ar-
betsträning, arbetsprövning, offentligt skyddat arbete, trygghetsanställning mm. Den enskildes förutsätt-
ningar sätts i fokus och utgör grunden för de åtgärder som beslutas. Det sker dock ständiga förändringar 
inom arbetsmarknadspolitiken som förhindrar en kontinuitet i insatserna för den enskilde. 
 
En del av AMA:s verksamhet utgörs av uppdrag som tecknas med bl.a. Arbetsförmedlingen. Avtal med 
Arbetsförmedlingen (AF) finns avseende deltagare inom Jobb- och utvecklingsgarantin, Etableringen och 
Jobbgarantin för ungdomar. Under 2016 har uppdragen från Arbetsförmedlingen minskat vilket har bi-
dragit till minskade intäkter.  
 
Under 2016 har det pågått ett intensivt samarbete på chefs- och handläggarnivå mellan kommun och 
Arbetsförmedlingen i samverkan med Kunskapsförbundet Väst i syfte bl.a. att forma en samarbetsform 
utifrån regeringens satsning ”Delegation för unga i arbete” (DUA). Syftet är att minska ungdomsarbets-
lösheten i landet. Detta samarbete har resulterat i att verksamheten ”Ung resurs” kommer att starta upp i 
januari 2017 på Köpmansgatan 6, centralt i Vänersborg. Här kommer tidigare Jobbtorgs arbetskonsulen-
ter med inriktning ungdomar att arbeta tillsammans med i första hand 2-3 handläggare från Arbetsför-
medlingen, två socialsekreterare från IFO och studie-och yrkesvägledare inom Vuxenutbildningen för att 
möta unga arbetslösa 16-24 år. 

Arbetsmarknadsavdelningen ingår också i ett Lärprojekt tillsammans med 15 andra kommuner inom ra-
men för DUA i syfte att kvalitetssäkra och sprida viktiga kunskaper och arbetssätt som bidrar till att fler 
unga börjar arbeta eller studera. Lärprojektet genomförs i samarbete med Institutet för personal- och 
företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet. 

Under året avslutades projektet ”Steget ur Bojan”. Genomförandet skedde i samarbete med ABF och 
IFO. Projektet, som startade under hösten 2013 och avslutades i oktober 2016, finansierades till viss del 
av Arvsfonden. Projektet syftade till att hjälpa ungdomar som satt fast i skuldfällan att i möjligaste mån bli 
skuldfria. Gemensamt för deltagarna var att samtliga uppbar försörjningsstöd och att de inte hade så 
stora skulder att de har möjlighet till skuldsanering. Ett flertal ungdomar har anställdes i så kallade ung-
domsanställningar under ett år och fick under perioden kompetenshöjande aktiviteter inom ekonomi, vil-
ket resulterade i att de antingen blev skuldfria eller hade en tydlig plan för att bli det. Insatsen implemen-
teras under 2017 inom ordinarie ungdomsverksamhet, Ung Resurs. 
 
Kommentar per anslagsbindningsnivå/verksamhet 
 
Organisation 
Under större delen av 2016 bestod Arbetsmarknadsavdelningen organisatoriskt av de både enheterna 
Jobbtorg och Knutpunkten (de praktiska verksamheterna), vilka tillsammans utgjorde AMAs totala upp-
drag. Ingången till AMAs olika verksamheter skedde via Jobbtorg där bl.a. kartläggning, handlingsplan, 
motiverande samtal, jobbsökaraktiviteter, praktikplaceringar och övrigt utifrån uppdragsgivarens önske-
mål utfördes. De praktiska verksamheternas uppdrag var att tillhandahålla sysselsättning som är anpas-
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sade till individens behov och förutsättningar. Personer som var aktuella för placering i de praktiska 
verksamheterna bedömdes ha en särskild svag ställning på arbetsmarknaden.  
Inför det nya verksamhetsåret påbörjades ett antal organisatoriska förändringar, med syfte att avdel-
ningen från och med 2017 ska bestå av en enhet vars verksamheter riktar sig till ungdomar, 16-24 år, 
och en enhet vars verksamhet riktar sig till vuxna, 25-64 år. Dessa organisatoriska förändringar, som 
påbörjades hösten 2016 och ska vara klara 2017, är ett led i att effektivisera och tydliggöra organisation-
en, men också ett sätt att möta de nationella satsningar som sker inom det arbetsmarknadspolitiska om-
rådet.     
 
Knutpunkten 
De flesta som anvisats från AF har varit inom Jobb och utvecklingsgarantin och har bestått av antingen 
arbetsträning eller förstärkt arbetsträning. Ett antal personer från Etableringen har också blivit anvisade 
för till exempel arbetsträning i kombination med språkträning.   

Arbetsträning har inneburit att individen fått en arbetsträning/praktikplats under en tre – sex månaders 
period. Placeringar av dessa åtgärder har i första hand varit inom kommunens olika verksamheter. I det 
fall arbetsträningen sker i kombination med språkträning, så har placeringen varit i de praktiska verk-
samheterna. Likaså gäller för den förstärkta arbetsträning, där omfattningen av deltagarens arbetsför-
måga bedöms. 

AF har under 2016 försökt att avsluta så kallade FAS 3 beslut och placera de arbetssökande i så kallade 
extratjänster. AMA har varit AF behjälpliga med detta och ett stort antal personer har fått extratjänster i 
kommunens olika verksamheter.  

Ett antal personer som uppbar försörjningsstöd fick praktik och kompetenshöjande insats enligt SOL 4:4. 
Dessa personer har genomgått en kartläggning och fått aktivitetsplan, motiverande samtal, jobbsökarak-
tiviteter och praktikplaceringar. En modell har även prövats där deltagaren först genomgår en utredande 
praktik, enligt SOL 11:1. Syftet med detta har varit att se om det finns en arbetsförmåga och om indivi-
den i så fall har förutsättningar för att ta del av AF:s aktiviteter/insatser. 

Praktiska verksamheter 
I de praktiska verksamheterna var närmare 70 personer anställda med hjälp av statliga lönesubvention-
er, t ex Offentligt Skyddad Anställning (OSA).  I verksamheterna erbjöds även sysselsättning och kompe-
tensutveckling i form av praktik, arbetsträning och/eller språkträning. Verksamheter fanns inom områden 
som hantverk, växtodling och trädgård, handel och service samt café och bageri. Arbetet påbörjades 
med att avsluta de verksamheter som inte längre var att betrakta som ändamålsenliga, så att nödvän-
diga resurser kan koncentreras till där de gör mest nytta. Ett stort fokus under året att varit på att ut-
veckla arbetsledarnas arbete med deltagarna och metodiken kring deltagarnas stegvisa förflyttning.  

 
På uppdrag av Socialförvaltningen så har enheten hjälpt pensionärer och personer med funktionsned-
sättning med mindre sysslor i hemmet, med syfte att bland annat att minska förekomsten av olyckor i 
hemmet. Fönsterputsning har även getts till pensionärer med biståndsbeslut. Verksamheten SLHD har 
dokumenterat och digitaliserats historiska kommunal- och sockenstämmoprotokoll på uppdrag av kom-
munstyrelseförvaltningen. Den 1 december så lämnade SLHD AMA och övergick till kommunstyrelseför-
valtningen.   
 
Yrkesklivet 
Efter att den framtagna Yrkesklivsmodellen implementeras under 2015, så gavs drygt 10 personer under 
2016 möjlighet till en tolvmånaders utvecklingsanställning och kompetenshöjande insatser. Deltagarna 
rekryterades till programmet genom ett traditionellt rekryteringsförande med ansökan och intervju. Ett 
resultat av detta var det arbetsintegrerade sociala företaget Eco Clean. Företaget hade vid årsskiftet fyra 
anställda och hade även tagit emot personer för arbetsträning. Arbetet med att stödja och bilda arbetsin-
tegrerade sociala företag skedde i nära samarbete med samordningsförbundet.  
 
Prövningsresurs 
Inom enheten finns också den så kallade Prövningsresursen. Där utfördes arbetsprövningar och aktivi-
tetsförmågebedömningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Syftet är att utreda och klargöra arbets- 
alternativt studieförmåga. Under året utvecklades metodiken och som i ett led i detta byggdes olika ar-
betsstationer upp och integrerades i respektive verksamhet. Utvecklingsarbetet skedde i samarbete med 
samordningsförbundet, vars utredningsteam också tillgång arbetsstationerna i sitt dagliga arbete.  

49



Verksamhetsberättelse 2016 - Socialnämnden  
 

33 
 

Prövningsresursen tillhandahöll även rehabiliterings- och utvecklingsprogrammet Omstart. Programmet 
syftar till att utgöra ett stöd för medarbetare som av olika skäl inte kan fortsätta arbeta inom Vänersborgs 
kommun.  
 
Jobbtorg 
 
Stöd och hälsa 
Under året har Jobbtorg tillsammans med sektionen för ekonomiskt bistånd, arbetat fram en metod som 
syftar till mer långsiktiga lösningar för individen benämnd ”Stöd och hälsa”. Under första året kunde vissa 
effekter visa sig som minskat försörjningsstödsberoende, bättre mående och kommit närmare arbets-
marknaden.  
En arbetskonsulent från Jobbtorg samarbetar med en socialpedagog med personer med utomnordiskt 
ursprung som har fysisk och/eller psykisk hälsoproblematik och långvarigt utanförskap från arbetsmark-
naden. 
Under 2016 har 11 personer gått ut i anställning med stöd från Arbetsförmedlingen. 
Under året så har verksamheten utvärderas och en rapport kom i december, där man ska se på effek-
terna av insatserna och om hur man kommer att arbeta vidare med denna verksamhet. 
 
Samhällsorientering för nyanlända  
AMA enligt avtal med IFO haft uppdraget att erbjuda samhällsorientering för nyanlända inom etablerings-
reformen. Sju samhällskommunikatörer arbetade med målgruppen året. Avtal finns med ytterligare fem 
kommuner om att kontinuerligt erbjuda samhällsorientering. Vid behov utförs samhällsorientering till yt-
terligare två kommuner.  
 
Ungdomsinsatser.  
Feriearbetande ungdomar  
AMA handlägger feriearbete för 80 ungdomar som gått ur årskurs nio i grundskolan. 
 
Jobbfrämjande insatser 
För fjärde året i rad genomfördes extra satsning för arbetslösa ungdomar genom att 2 000 Tkr tillfördes 
socialnämnden för jobbfrämjande insatser. Aktiviteter som genomförts är inrättandet av ferieplatser för 
gymnasieelever, ferieskola för grundskole- och gymnasieelever, extra ungdomsanställningar samt 
Sommarlovsentreprenörer, sju ungdomar som varit sina egna arbetsgivare under en sommar genom 
konceptet sommarlovsentreprenörerna. 
 
Ungdomsanställningar 
I syfte att ge ungdomar arbetslivserfarenhet, referenser, nätverk och en inblick i att arbeta inom kommu-
nen tillförde kommunstyrelsen tillförde socialnämnden 1 000 Tkr för ungdomsanställningar. Ungdomar 
upp till 25 år har erhållit en anställning under 6 månader och längst 1 år och varit placerade inom kom-
munens olika verksamheter. Utvärderingen visade att 85 % av ungdomarna var nöjda med sin anställ-
ning. 
 
Kommunalt aktivitetsansvar 
From 1/1 2015 utökades uppdraget med det kommunala aktivitetsansvaret till att gälla samtliga ungdo-
mar 16-20 år, som saknar fullständiga betyg från ett nationellt program på gymnasiet. Detta inkluderar 
således de som går på IM-programmet, avhoppare, de som inte påbörjat eller som saknar fullständiga 
betyg. Målet är att ungdomen ska fullfölja sina studier och öka sina möjligheter till fortsatt utbildning för 
arbetsmarknaden. De ungdomar som inte är aktuella för att återgå i studier av olika anledningar, erbju-
dits möjligheten till praktiskt arbete på Knutpunkten för att få möjlighet att prova och hitta motivation för 
att återgå i studier. Arbetskonsulent på Jobbtorg och arbetsledare på Knutpunkten samverkar för ung-
domens fortsatta planering. From 1/1 2015 infördes också krav på registrering och vidtagna åtgärder 
som redovisas till SCB två gånger per år. Verksamheten är lagstadgad och lyder under skollagen, men 
utförs av arbetsmarknadsavdelningen. Detta uppdrag kommer fr.o.m. 1 januari 2017 att ingå inom Ung 
Resurs. 

Trainee och Utbildningskontrakt.  Inom ramen för regeringens satsning för unga (DUA) och det fördju-
pade samarbetet med Arbetsförmedlingen tillkom flera nya arbetsmarknadspolitiska program såsom 
Trainee och Utbildningskontrakt. Åtgärderna syftar till att höja kompetens hos arbetslösa ungdomar det 
bet behov som finns inom de branscher som idag har stor arbetskraftsefterfrågan.  
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Case Management (CM) 
Jobbtorg har under året medverkat i en effektutvärdering, av AFs program SIUS, i samverkan med Troll-
hättan kommun, AF och FK, där kommunens roll varit att använda metoden Case Management. Mål-
gruppen har varit ungdomar med aktivitetsersättning som bedömts ha en arbetsförmåga.  
 
Ekonomiskt utfall 
 
Resultaträkning, tkr Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Budgetdiff. 2016

Summa intäkter 27 451 27 282 25 815 2 910
Personalkostnader 32 577 37 550 37 885 -1 415
Omkostnader 6 846 6 872 7 977 -824
Ränta 5 7 14 -4
Avskrivning 48  58 51 -1
Summa kostnader 39 476 44 487 45 927 -2 244

Nettokostnader 12 025 17 205 20 112 666

Nettobudget 12 201 16 700 20 778 

Årets resultat 176  -505 666 666
 
Nettokostnad, tkr 2014 2015 2016 Budgetdiff. 2016

Gemensamt AMA 8 944 6 786 8 902 -420
Uppdrag AMA 3 458 10 468 11 067 1 229
EU-projekt AMA -377 -49 143 -143

Netto 12 025 17 205 20 112 666
 
Ekonomisk analys 
Arbetsmarknadsavdelningen redovisade ett överskott på 666 tkr. 
 
Gemensamt AMA redovisade ett budgetöverskridande med 421 tkr.  
Uppdrag AMA redovisade ett överskott på 1 230 tkr. Av de 15 000 tkr som socialförvaltningen till-
delades av det tillfälliga statsbidraget för nyanlända erhöll AMA 1 600 tkr för att erbjuda nyanlända 
ungdomar feriearbete. Uppdraget innebar att 50 ungdomar skulle beredas plats. Det visade sig att 
endast 25 ungdomar var lämpliga varför ett överskott på 1 000 tkr dessa medel redovisas.  
EU-projekt AMA redovisade ett underskott på 143 tkr vilket beror på kostnader som härrör från 
föregående år. 
 
 

Investeringar inom förvaltningen  
2016, tkr Investerings-

plan

 
Årets 

resultat 
Budget- 

Differens 
 
Nämnd/förvaltningsgemensamt 500 127 373
 
Vård och omsorg 2 500 2 146 354
 
Individ- och familjeomsorg 200 300 -100 

 

500 2 505 -2 005
 
Omsorg om funktionshindrade 500 256 244

AMA 300 28 272

Summa              4 300 5 062 -762
 
Total investeringsbudget för 2016 var 4 300 tkr. Investeringar inom vård och omsorg avsåg arbetstek-
niska och vårdtagarhjälpmedel samt möbler och driftsinventarier främst till hemvård centrums nya loka-
ler. Underskottet på IFO gäller främst möbler och inventarier till nya lokaler i samband med flytten till 
gamla Skatteverket. 
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Förvaltningens framtidsutsikter (utblick, omvärldsbevakning) 
Förvaltningens framtidsutsikter redovisas nedan per avdelning. 
 
Administrativa avdelningen 
Utveckla administrativt stöd som är anpassat till de behov som finns i organisationen. Utveckla avgifts-
hanteringen IT mässigt och införa e-tjänster där och om möjligt förenkla och effektivisera avgiftssyste-
met. Skapa ett fullt ut organiserat kvalitets- och ledningssystem, utveckla fler e-tjänster i samverkan med 
andra förvaltningar, IT-avdelning och andra kommuner. Avdelningen behöver framöver följa verksam-
heternas ökade behov av stödfunktioner inom de verksamheter som växer då de får fler brukare och fler 
anställda. Detta gäller främst personalspecialist och ekonom. 
  
Vård och omsorg 
Vård och omsorgs medarbetare möter idag personer med mer omfattande omvårdnads- och vårdbehov 
samt utför mer och mer kvalificerade arbetsuppgifter. När strukturförändringar sker inom den slutna vår-
den ställs det stora krav på kommunerna att möta enskildas förändrade behov. Detta kräver vidareutbil-
dad personal vilket leder till högre kostnader och specialinriktade lösningar. Ett utökat samarbete med 
regionen gällande hälso- och sjukvårdsfrågor kommer att generera utökat arbete för vård och omsorg, 
som har att mer och mer finnas till för personer som är svårt sjuka eller multisjuka. 
 
En åldrande befolkning behöver mer vård och omsorg. Enligt kommunens senaste befolkningsprognos 
ökar antalet äldre, över 80 år, med ca 40 personer per år under den kommande 5-årsperioden. Ålders-
gruppen över 90 år, som är mest vårdbehövande, ökar med 3-4 personer årligen. Den stora utmaningen 
är hur avdelningen ska matcha fler människors behov av insatser och då främst med utblick från 2020 
och framåt. Avdelningen har att följa samhällsutvecklingen och genom metodiskt arbete följa vad kom-
mande målgrupp behöver och önskar i form av innehåll i vården och i omsorgen.  
 
Under 2016 har vi inte haft en ökning i antal personer eller beviljade timmar på samma sätt som åren 
innan. Vi har dock en ökning av personer som är i behov av avancerad vård och omsorg från NU sjuk-
vården.  
 
En utmaning för framtiden när det gäller insatser gentemot äldre personer i ordinärt hem är att möjlig-
göra en verksamhet, som än mer skapar en minskad känsla av ensamhet och bibehållen trygghet hos 
den enskilde, för att möjliggöra önskan om kvarboende. Avdelningen har en utmaning i att ytterligare 
göra arbetet som omvårdnadspersonal i hemtjänsten eftertraktat. Detta kräver planeringsmässiga som 
budgetmässiga insatser. Ett sätt att möta detta är att höja tätheten i verksamheten för att på så sätt 
skapa mer specialinriktade uppdrag inom hemtjänstområdena såsom ex palliativa team. Under 2016 har 
arbete kring samordningsteam fortsatt för att än mer säkerställa kvalité, trygghet och säkerhet i hemmet. 
Förväntningarna mot framtiden är att människor kommer leva kvar längre hemma innan man gör 
livsstilsförändringen att byta boendeform.  
 
Vård och omsorg klarar väl av att verkställa beslut om särskilt boende för äldre inom tre månader. Det 
avdelningen inte till fullo kan erbjuda är fullvärdiga boenden då ett av boendena inte lever upp till ställda 
krav från Socialstyrelsen (Solbacken). Detta behöver åtgärdas, såsom boendeplanen beskriver, då ef-
fekten förutom att vi inte lever upp till ställda krav, kommer bli att boendeplatserna blir svåruthyrda då 
enskilda individer inte accepterar standarden. Boendeplanen behöver få fullföljas för att möta framtidens 
behov av platser samt möjliggörandet av mer individuellt riktade boendeformer. I ett längre perspektiv är 
frågan hur och vem, som ska tillhandahålla anpassade insatser och boenden för äldre. Under en längre 
tid har det skett en förändring av sammansättningen av bostäder för äldre. Enligt den reviderade boen-
deplanen kommer servicelägenheterna fasas ut till förmån för särskilda boende med tyngre inriktning. 
Detta möjliggör också uppbyggnaden av trygghetsboende genom ABVB`s försorg. 
 
Regeringen har under 2016 beslutat om en ändring i socialtjänstförordningen gällande bemanning på 
äldreboende. Den enskildes behov ska vara styrande för hur enheterna bemannar verksamheten dygnet 
runt. Bedömning görs att det generellt finns en fullgod bemanning dygnet runt inom avdelningen. Det 
finns dock behov av att systematiskt hitta former för individuell uppföljning av behov inom särskilda bo-
endeformer. SKL arbetar under 2017 fram metod och modell för landets kommuner gällande bedömning 
av bemanningsbehov utifrån enskildas behov. 
 
Regeringen har beslutat att till landets kommuner dela ut stimulansmedel under halva 2015, helår 2016, 
2017 och 2018 i syfte att höja bemanning och kvalitét inom äldreomsorgen. Avdelningen har rekvirerat 
medlen för halva 2015, hela 2016 samt har för avsikt att rekvirera medlen för de kommande två åren. 
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Medlen används för förstärkning av personal inom de olika yrkeskategorierna. När de statliga medlen 
upphör behöver avdelningen ha en beredskap för hur förstärkning av personal fortsatt finansieras. 
 
Den kvalitetssäkring som sker inom verksamheten i form av kvalitetsregister i form av senior alert, pallia-
tiva registret, BPSD-registret m.m. ställer krav på dokumentation och mötesformer. Detta har förändrat 
rollernas innehåll där mer tid går åt till administration och planering vilket påverkar hur avdelningen be-
höver organisera sig samt vilka resurser som behöver finnas. Krav på att möta framtidens behov av tek-
niska lösningar och utrustning kommer med stor sannolikhet att öka.  
 
Inom vård och omsorg börjar vi se att det blir svårare att rekrytera undersköterskor till våra lediga tjäns-
ter. Vi kommer dessutom att behöva anställa många fler undersköterskor de närmaste tio åren för att 
klara våra åtaganden inom vård och omsorg. Vi behöver se över hur vi kan marknadsföra vård och om-
sorg och på så sätt göra oss ännu mer attraktiva som arbetsgivare. 
 
E-hälsa är ett begrepp som blivit högaktuellt under senare år. E-hälsa handlar om verksamhetsutveckl-
ing av vård och omsorg med hjälp av digitala verktyg. Syftet är ökad effektivitet, nytta och kvalitet. Vilka 
digitala tjänster skall vi erbjuda våra vårdtagare i våra särskilda boenden och vårdtagare som har hem-
tjänst. Här behöver Vård och omsorg ta fram en plan i samarbete med övriga avdelningar för hur vi skall 
påbörja detta viktiga utvecklingsarbete. 
 
Individ- och familjeomsorgen 
Kommuninvånarnas behov av individ- och familjeomsorgens insatser är fortsatt hög. Det handlar inte 
bara om fler barn, unga och vuxna i behov av stöd och insatser, utan även om alltmer komplexa behov 
som ställer krav på ett brett samarbete. Samarbetet mellan förvaltningar och myndigheter har stärkts, 
men detta ställer i sin tur krav på mer tid för samverkan och samarbete. 
 
Bristen på socionomer, och då framför allt erfarna, ses som ett stort orosmoln inför framtiden. Med ökad 
mängd ärenden och svårare komplexitet i ärenden som handläggs på IFO måste en diskussion påbörjas 
hur vi skall lösa den uppkomna situationen kring svårigheter att rekrytera erfarna socionomer till myndig-
hetsutövning. Läget är inte enbart ett problem i Vänersborg utan kan ses nationellt. Alla socialtjänster 
har svårt att rekrytera erfaren personal, och Vänersborgs kommun behöver därför än tydligare arbeta 
med och beskriva fördelarna med att arbeta inom vår kommuns socialtjänst. 
 
Ytterligare utmaningar är den nationella situationen för ungdomar gällande de narkotiska preparaten. 
Naturligtvis påverkar den även Vänersborg. Detta kan leda till ökat behov av våra insatser i framtiden. 
Det märks också en ökad tyngd i ärenden vad gäller allt tyngre droger med blandmissbruk och samsjuk-
lighet. Samsjuklighetsproblematiken ställer i sin tur andra krav på vår förvaltning och organisation i stort. 
  
Antalet nyanlända har de senaste åren ökat i kommunen vilket innebär ett ökat antal bidragssökande 
som inte lyckats få arbete under de första två åren i etableringen som Arbetsförmedlingen ansvarar för. 
För denna grupp, som är i behov av försörjningsstöd till sin försörjning, krävs extra insatser för att stödja 
ut i arbete/självförsörjning. Här krävs tätt samarbete mellan socialsekreterare och Arbetsförmedling kring 
individen, men också mer strukturella insatser riktade mot denna målgrupp. Bedömningen är att denna 
målgrupp kommer att fortsätta att öka på IFO. 
 
En svårighet att uppmärksamma är bostadsförsörjningen i kommunen. I stort så påverkar den allt mer 
”hårda” bostadsmarknaden IFO. Alla målgrupper som IFO möter har idag stora svårigheter att finna en 
bostad.  
 
Vänersborgs kommun har ett fortsatt högt mottagande av nyanlända flyktingar. Migrationsverket har 
Sveriges största anläggningsboende för asylsökande i Vänersborgs kommun, Restad gård. Detta har 
man kunnat se effekter av under 2016 i form av familjer som kommer på anknytning till personer som 
finns på Restad gård. Vidare så är det många personer som vill fortsatt vara boende i Vänersborg men 
då det saknas möjlighet att få en egen lägenhet skriver sig många hos personer som har lägenhet och 
då blir dessa ett ansvar för Vänersborgs kommun. Bristen på lägenheter gör att man kan bli tvungen att 
placera familjer på vandrarhem till stora kostnader eller hyra dyra hus eller lägenheter. Familjerna har 
utifrån dyra boendealternativ mycket svårt att bli självförsörjande. Bristen på lägenheter gör det också 
svårt att planera för en utslussning av de ensamkommande ungdomar som behöver flytta ut från HVB. 
Den svåra bostadssituationen påverkar familjer och barn och ungdomar far illa. Anmälningar har ökat på 
familjestöd kring våld i familjer både kring asylsökande och familjer med uppehållstillstånd. 
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Ett större flyktingmottagande är inte enbart en fråga för Individ- och familjeomsorgen utan påverkar eller 
kommer att påverka många delar inom den kommunala förvaltningen. Kommunen har en skyldighet att 
efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning i kommunen och i detta behöver samverkan gällande 
integration ske förvaltningsövergripande i ett kommunperspektiv. 
 
Omsorg om funktionshindrade  
Folkhälsomyndigheten skriver i sin delrapportering av regeringsuppdrag inom ramen för ”En strategi för 
genomförande av funktionshinderspolitiken 2011– 2016” följande!  Man konstatera att personer med 
funktionsnedsättning rapporterar att de förvärvsarbetar i mindre utsträckning än personer utan funktions-
nedsättning och det är också en högre andel som uppger oro att förlora arbetet. De anger också i större 
utsträckning att de saknar kontantmarginal och har låg inkomst. Personer med funktionsnedsättning rap-
porterar också ett de har ett lågt socialt deltagande, saknar praktiskt stöd, har utsatts för kränkande be-
handling och har blivit utsatta för våld eller hot om våld i större utsträckning än personer utan funktions-
nedsättning.  
 
När det gäller levnadsvanor uppger personer med funktionsnedsättning i större utsträckning att de är 
stillasittande, att en större andel har övervikt eller fetma och att det finns fler dagligrökare jämfört med de 
som inte har funktionsnedsättning.  
 
Personer med funktionsnedsättning rapporterar dessutom att de har dålig hälsa i betydligt högre ut-
sträckning jämfört med övrig befolkning och detta gäller även för nedsatt psykisk hälsa. Symtom på 
ohälsa såsom värk i kroppen, trötthet, stress och ängslan, oro och ångest anges i större utsträckning 
bland personer med funktionsnedsättning. Följande delrapport ger en bild av stora utmaningar för oss på 
lokal nivå i Vänersborg och inom OoF. Men ger också vid handen att detta är en samhällelig utmaning 
rent generellt i hela Sverige.  
 
OoF i Vänersborgs kommun arbetar med dessa frågor konstant inom alla verksamheter, på individnivå 
och i samarbete med andra aktörer som finns inom kommunen. Som exempel kan ges Hikkikomori pro-
jektet som har som målsättning att kartlägga unga vuxna som sitter hemma utan någon som helst socialt 
deltagande och där vi på individnivå försöker skapa en meningsfull tillvaro för den enskilde med sociala 
aktiviteter. Aktiviteterna har som syfte att bryta isolering och förbättra den psykiska hälsan för den en-
skilde. Förhoppningen är också att den enskilde skall hitta ngn form av sysselsättning som kan ge en 
meningsfull vardag och social tillhörighet.   
 
För att kunna ge föräldrar till barn med funktionsnedsättning ett stöd krävs att det finns bra och trygga 
möjligheter till avlastning och lika viktigt som att det finns möjligheter till avlastning är att stöd från olika 
huvudmän samordnas. I Vänersborg har vi en god kvalitet både i form av korttidsplatser och individuellt 
stöd. Vi ser dock att en målgrupp fattas i detta sammanhang! 
 
Familjer med barn och unga under 18 år med funktionsnedsättning och social problematik i familjen med 
utmattade föräldrar som är i behov av bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL och/eller insatser enligt lagen 
om stöd och service för vissa funktionshindrades, LSS. Vi ser att vi inom OoF och IFO behöver få till en 
samsyn kring just denna målgrupp. Det är barn/unga som har/inte har diagnos men som har liknande 
behov av stöd och hjälp. De får inte samma tillgång till rätt hjälp och stöd och därmed hamnar flera barn 
och unga inom fel verksamhet. En avdelningsövergripande arbetsgrupp har i uppdrag att se över detta. 
 
Ett verktyg som OoF tillsammans med samverkansparter har utvecklat är samordnad individuell plan 
(SIP). Ett annat viktigt utvecklingsområde är att arbeta utifrån ett barnperspektiv. Här behövs det utveck-
las metoder för att kunna involvera barn med funktionsnedsättning i utredning och verkställighet. Perso-
ner med funktionsnedsättning är ingen homogen grupp med likvärdiga behov. Däremot har så gott som 
alla i yrkesverksam ålder behov av en daglig sysselsättning. OoF ser också att den dagliga verksamhet-
en behöver utvecklas kring målgruppen med större funktionshinder och ungdomar med neuropsykia-
triska funktionshinder. Idag har OoF svårt att attrahera den yngre målgruppen med neuropsykiatriska 
funktionshinder och där med är det svårt för oss inom OoF att kunna hjälp/stödja dessa personer till 
sysselsättning/arbete då kanalen till detta idag är via daglig verksamhet. OoF och AMA tittar dock på 
alternativa vägar in till sysselsättning/arbete som på ett bättre sätt kan attrahera målgruppen med neu-
ropsykiatriska funktionshinder.    
 
Socialt företagande är något som vuxit fram i Vänersborg de senaste åren. Denna företagsform kommer 
att kunna ge allt fler personer med funktionsnedsättning möjlighet till arbete. En förutsättning för en fort-
satt utveckling av socialt företagande är att kommunen ger stöd både i form av pengar och kompetens. 
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Personer med behov av insats enligt LSS har rätt till vissa insatser och att också få dessa insatser verk-
ställda inom rimlig tid. Förutsättningen för att kunna verkställa beslut är att det finns balans mellan utbud 
och efterfrågan. Allt för många personer med rätt till bostad med särskild service får vänta allt för länge. 
För den enskilde kan det uppstå mycket besvärliga situationer om väntetiden på en bostad blir orimligt 
lång. Det kommer att behövas fler bostäder den närmsta femårsperioden och det är mycket angeläget 
att utbyggnad kan ske dels i enlighet med den boendeplan som socialnämnden antagit men också att 
det finns förutsättningar att skyndsamt projektera för nya bostäder om och när behov uppstår. Den be-
slutsprocess som kommunen tillämpar stödjer inte skyndsamma behov av bostäder utan ofta blir perso-
ner hänvisade till externt köpta boenden som för det mesta är belägna i andra kommuner. Rent generellt 
så behöver det byggas mer lägenheter som även riktar sig till OoF:s målgrupp för att få igång ett flöde i 
den enskildes boendekarriär 
 
Den satsning som staten gör inom psykiatriområdet (PRIO) kommer att identifiera flera olika utveckl-
ingsbehov som kommer att ställa krav på den kommunala organisationen. Kommunen kommer i ett 
framtidsperspektiv att få ett allt större ansvar för att tillgodose personers behov av bostad, sysselsätt-
ning, fritid och social gemenskap. En upparbetad och systematiserad samverkan med andra aktörer är 
en förutsättning för att uppnå dessa mål. Viktigt är också att titta på olika boendeformer inom socialpsy-
kiatrin då komplexiteten inom denna målgrupp är stor. Finns idag en målgrupp med samsjuklighetspro-
blematik där val av boendeinsatser behöver ses över.    
 
It-välfärdsteknik är ett område som ständigt ligger i utveckling och där vi inom OoF behöver omvärldsbe-
vaka dessa fr. Olika IT-lösningar, appar och program kommer att påverka funktionsnedsattas möjlighet 
att ta del av information och service. OoF kommer de närmsta åren arbeta aktivt för att genom teknisk 
utveckling ge den enskilde bästa förutsättningar att ta del av de nya teknikerna. Det gäller både att kom-
petensutveckla personal samt att utrusta våra verksamheter med den senaste It-tekniken.  
 
Arbetsmarknadsavdelningen 
Arbetsförmedlingens sammanställning av arbetsmarknadsåret 2016 visar på en stark utveckling med 
ökad sysselsättning, även om det är fortsatt kärvt för framförallt de som saknar gymnasieutbildning. Un-
der 2016 fortsatte arbetslösheten att vända nedåt. Varslen minskade och fler lediga platser strömmade 
in till Arbetsförmedlingen. Det var också fler inskrivna som lämnade arbetslösheten för jobb eller studier. 
Samtidigt bromsas sysselsättningen av en ökad matchningsproblematik. I små och medelstora städer, 
som Vänersborg, saknas framförallt arbetskraft till offentlig sektor.  
 
Den positiva trenden i landet är resultatet av en stark ekonomi, men den ökade sysselsättningen avtar 
något 2017 och 2018. Under det 2017 fortsätter arbetslösheten att minska, men den vänder försiktigt 
uppåt 2018. Detta till följd av ett ökat arbetskraftsutbud och trots en fortsatt ökad sysselsättning. Samti-
digt befästs svagare gruppers ställning på arbetsmarknaden. 2018 kommer 75 procent av de totalt in-
skrivna kommer att vara inskrivna som bedöms vara ”arbetslösa med svagare ställning”. I gruppen åter-
finns bland annat personer med utomeuropeisk bakgrund, arbetssökande i åldern 55-64 och personer 
med olika arbets- och funktionshinder. Trenden att arbetsmarknaden blir mer tudelad fortsätter de närm-
aste åren. Arbetslösheten bland de som har en stark ställning på arbetsmarknaden minskar och arbets-
lösheten ökar bland de med en svag ställning. Ett tydligt tecken på den ökade matchningsproblematiken 
är gruppen arbetslösa som har svårt att möta arbetsgivarnas kompetenskrav. Gruppen med enbart 
grundskoleutbildning eller lägre utgör cirka en tredjedel av de arbetssökande. För att stärka denna grupp 
krävs det omfattande insatser från den kommunala vuxenutbildningen.   
 
Arbetslösheten ökar i gruppen utrikesfödda. Samtidigt är det främst utrikesfödda som träder in på den 
reguljära arbetsmarknaden. Två tredjedelar av de 74 000 som fick sysselsättning 2016 var utrikesfödda. 
Till följd av en nettoinvandring som till stora delar bidrar till det ökade arbetskraftsutbudet, så kommer det 
ställas stora krav på bland annat språkpraktikplatser och samhällsorientering. 2016 lämnade ett stort 
antal kommuninvånare Etableringen och skrevs in i Jobb- och utvecklingsgarantin, vilket för individen 
innebar mindre ersättning och därmed ökar behovet av kompletterande försörjningsstöd i kommunen. 
Denna utveckling är påtaglig och den kommer att förstärkas under de närmaste åren. Gruppen kommer 
vara i behov av stora insatser för inte fastna i en långvarig arbetslöshet.    
 
En gemensam nämnare bland många arbetslösa är att man saknar gymnasieutbildning. Många av 
dessa uppbär också försörjningsstöd. Behovet av arbetsmarknadsavdelningens insatser fortsätter därför 
att öka. Några av utmaningarna som Arbetsmarknadsavdelningen har att hantera är att fler deltagare har 
låg motivation, låg utbildningsbakgrund, fler språksvaga, fler med missbruksproblematik samt fler med 
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psykisk ohälsa. Detta ställer stora krav på flexibilitet, evidens och kompetensutvecklingsinsatser avse-
ende metoder samt att behovet av personal med specialkompetens ökar. Att möta dessa utmaningar är 
resurskrävande och med minskade statsbidrag blir utmaningarna än större.  Även behovet av samver-
kan mellan kommunens förvaltningar, internt inom socialförvaltningen samt med myndigheter kommer 
att öka ytterligare. 
 
Ekonomi 
För 2017 har budgetramen tillförts 6,4 mkr till nämnd och administration för IT-kostnader (2,0 mkr) samt 
förfogandemedel (4,4 mkr). Äldreomsorgen har tillförts 24,0 mkr till hemtjänst (7,0 mkr), hemsjukvård 
(3,0 mkr), Brålanda (5,1 mkr), Niklasbergsvägen 9 (5,0 mkr), OB- tillägg (1,6 mkr), hjälpmedel (1,7 mkr) 
samt nya lokaler för hemtjänst centrum (0,6 mkr). Individ och familjeomsorg har tillförts 3,45 mkr fördelat 
på fältverksamhet (2,1 mkr), KRAMI (0,35 mkr), skötsel av akutboende (0,5 mkr) samt nya lokaler (0,5 
mkr). Omsorg om funktionshindrade har tillförts 11,0 mkr fördelat på ny gruppbostad på Tegelbruksvä-
gen (3,5 mkr halvårseffekt), Brålanda (1,9 mkr), daglig verksamhet (1,3 mkr), omsorgsresor (2,0 mkr), 
Niklasbergsvägens gruppbostad (2,0 mkr) samt anhörigstöd (0,3 mkr). Arbetsmarknadsavdelningen till-
fördes 5,066 mkr för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detaljbudgeten för 2017 innehåller en del osäkra 
poster såsom särskilt boende/vård i ordinärt boende kopplat till enskilda ärenden, HVB barn och unga, 
sänkta ersättningsnivåer för ensamkommande, personlig assistans, köpta platser inom boende LSS och 
SoL.  
 
Byggnation och projektering fortskrider på Niklasberg för att framåt klara behov enligt kommunens 
befolkningsprognos såsom boendeplanen beskriver. Planering pågår också för att avveckla boen-
deformen servicehus inom äldreomsorgen utifrån behov av att möjliggöra den tyngre boendefor-
men samt omsorg/vård i ordinärt hem. Planering och projektering pågår även för att fortsatt skapa 
fler platser inom LSS och socialpsykiatri för att möta dessa målgruppers behov. Utöver detta finns 
behov av olika boendelösningar inom individ- och familjeomsorg såsom också är beskrivet i boen-
deplanen. Det är nödvändigt att finansiering till drift för detta möjliggörs så att förvaltningen kan 
verkställa beslut om boende på hemmaplan i Vänersborg samt anpassa storlek och organisation 
av boendena efter målgruppers behov.  
 
Bristen på lägenheter för många av de målgrupper som socialförvaltningen möter är fortsatt stor 
och bedöms inte minska under kommande år. En planering för hur målgruppers boende kan lösas 
genom akuta som permanenta lösningar ses därför som mycket angeläget och nödvändigt utifrån 
ett kommunalt perspektiv. Bristen på bostäder gör att socialförvaltningen får lösa boendefrågan för 
anknytningsfamiljer via vandrarhemslösningar, för personer med missbruk- och socialpsykiatrisk 
problematik genom antingen vandrarhem alternativt köpta externa platser. Detta sammantaget är 
en oekonomisk lösning likväl som en inhuman lösning. Svårigheter uppstår också att på sikt inte-
grera de ensamkommande barnen genom den naturliga utslussning som de behöver från HVB- 
hem, stödboende och familjehem till ett eget boende. Då de lägenheter ABVB har möjlighet att 
tillskapa utifrån det avtal gällande sociala kontrakt som socialförvaltningen har med dem inte fullt 
ut täcker behovet har socialnämndens ordförande undertecknat ett avtal med privat hyresvärd 
som, i ett hus i nära anslutning till Gläntans HVB-hem iordningställer tio mindre lägenheter för att 
möjliggöra utslussning.  
 
Den 1 mars 2016 tillkom en ny lagstiftning vilken innebär att kommunen får aviseringar gällande 
boende för vuxna personer som har fått permanent uppehållstillstånd. Detta är en utmaning för 
Vänersborgs kommun där socialnämnden inte bär samma lagstadgade ansvar som för ensam-
kommande barn. En övergripande kommunal planering för detta är viktig. Socialförvaltningen är 
idag ansvarig för att ta emot aviseringarna och hitta boendelösningar. I likhet med det som besk-
rivs ovan så täcker inte de lägenheter ABVB avvarar behovet av aviseringar, anknytningsfamiljer 
och behovet av utslussning för ensamkommande barn. Lösningar måste finnas och dessa blir oft-
ast dyrare än den enskilde har möjlighet att själv bekosta vilket medför att subventionering av hyra 
uppstår där förvaltningen bär kostnad för mellanskillnaden. Detta är avstämt med kommunalråd 
samt presidiet i socialnämnden. 
 
Försörjningsstödskostnaderna har under de senaste åren minskat då färre hushåll har behövt 
söka stöd i sin försörjning. Unga hushåll samt hushåll som haft kontakt med försörjningsstöd 
längre tid än tio månader har minskat. Under 2016 har dock ett stort antal personer skrivits ut från 
deras etablering utan egna försörjningsmöjligheter fullt ut vilket påverkat socialförvaltningens 
kostnader för försörjningsstöd. Utmaningen framåt är att genom samarbete parterna emellan och 
den enskilde hitta lösningar så att personerna tar steg till egen försörjning. 
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Personalförsörjning och bristen inom flertalet yrken är en utmaning för socialförvaltningen och 
kommunen. Det krävs en strategisk planering för att få nya medarbetare till verksamheten och 
behålla de som idag tjänstgör inom förvaltningen. Sjukfrånvaron har under 2016 ytterligare ökat 
och arbete för att sänka sjukfrånvarotalen inom förvaltningen är påbörjat och fortsätter än mer un-
der 2017.  Ny föreskrift inom arbetsmiljölagen där arbetsgivarens ansvar för den psykosociala ar-
betsmiljön och hur arbetet organiseras har kom under 2015. Inom socialförvaltningen har flera av 
cheferna många medarbetare att leda och samarbeta med i utförandet av den gemensamma hu-
vuduppgiften. Ett nära ledarskap och ett nära samarbete på arbetsplatserna gynnar en god ar-
betsmiljö, en känsla av sammanhang och bra möjligheter att nå ett bra resultat. Utifrån detta är det 
av stor vikt att dialog förs kring rimlig mängd medarbetare per chef. 
 
Verksamheten i Brålanda gällande äldreomsorg samt omsorg om funktionshinder övergick i kom-
munal regi från och med 1 februari 2017. Under året kommer verksamheten fullt ut implementeras 
i socialförvaltningen gällande mål, rutiner, system, värdegrund m.m. Övertagandet har medfört att 
förvaltningen har utökat antalet medarbetare, vilket är positivt men ökar behovet av hur administ-
ration, ekonom- och personalspecialistfunktion anpassas. 
 
It-teknik är ett område som fortlöpande utvecklas. Olika IT-lösningar, appar och program kommer att 
påverka förvaltningens möjlighet att ta ge stöd och omsorg. Förvaltningen kommer de närmsta åren ar-
beta aktivt för att genom teknisk utveckling ge den enskilde bästa förutsättningar att ta del av de nya 
teknikerna. Det gäller både att kompetensutveckla personal samt att utrusta våra verksamheter med den 
senaste It-tekniken. Detta medför behov av systemsupport och kostnad för apparatur. 
 
Inför 2017 utökades socialförvaltningens budgetram efter beslut av kommunfullmäktige. Denna 
ram är utlagd efter socialnämndens beslut om detaljbudget. Förvaltningen har fortsatt utmaningar 
gällande bl.a. byggnation enligt boendeplan för att möjliggöra omställning av behovet inom äldre-
omsorgen, minska antalet köpta platser för personer med behov enligt LSS och socialpsykiatrin 
samt för individ- och familjeomsorgens målgrupper, minska sjukskrivningstalen samt sänka kost-
nader för försörjningsstöd genom att personer som lämnat etableringsfasen hittar vägar till egen 
försörjning. En stor utmaning förvaltningen ytterligare har är att bygga upp en trygg personalför-
sörjning då flertalet av rollerna idag är svåra att rekrytera.  
 
Socialförvaltningens framtidsutsikter och ekonomiska ramar ligger som grund för fortsatt analys 
under 2017 och in i mål- och resursplansarbetet för 2018 – 2020. 
 
Bil: Verksamhetsstatistik 
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SOCIALNÄMND, ADMINISTRATIV AVDELNING OCH  
FÖRVALTNINGSGEMENSAMT 
 
Personalstatistik 2013 2014 2015 2016 

Antal anställda, st. 1 474 1 477 1 583 1 702 
– varav män 178 187                 229 273 
     
Sysselsättningsgrad – kvinnor, % 96 96 96 96 
– Socialnämnd gemensamt, % 94 95 92 95 
– VoO, % 96 95 95 95 
– OoF, % 97 97 97 96 
– IFO, % 99 99 98 99 
– AMA, %                   94                   92 97 95 
Sysselsättningsgrad – män, % 97 97 98 98 
– Socialnämnd gemensamt, % 100 100 100 100 
– VoO, % 97 97 97 96 
– OoF, % 97 97 98 98 
– IFO, % 100 100 100 98 
– AMA                   94                   95 97 97 
     
Medellön kvinnor, kr     
– Socialnämnd gemensamt 33 595 34 004 36 569 35 194 
– VoO 23 497 24 237 24 831 25 687 
– OoF  23 510 24 407 25 018 25 471 
– IFO 27 970 29 084 30 070 30 747 
– AMA            23 754            24 422 25 298 25 839 
     
Medellön män, kr     
– Socialnämnd gemensamt 38 363 40 494 39 300 41 711 
– VoO 22 313 23 161 23 738 24 852 
– OoF 22 073 22 912 23 360 24 110 
– IFO 28 860 28 015 27 997 25 581 
– AMA           24 210           26 098 27 423 28 457 

 
 
Färdtjänst 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Antal personer med beviljad färdtjänst 31/12, st. 1 774 1 729 1 727 
Antal arbetsresor under året, st. 2 628 2 699 2 807 
Antal övriga resor under året, st. 30 007 29 621 29 639 
Nettokostnad per resa, kr. 
Antal avslag gjorda under året, st. 

187 
19 

203 
21 

201 
12 

 
Riksfärdtjänst 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Antal utförda enkelresor, st. 193 220 201 
– varav flyg 6 8 7 
– varav tåg - 2 0 
– varav bil 187 210 194 
Genomsnittlig kostnad per resa 1 626 1 738 1 974 
Färdtjänst och riksfärdtjänst redovisade överskott på 394 tkr (+299 tkr 2015). Överskottet förklaras till 
största delen av högre intäkter än budgeterat samt att kostnaderna för riksfärdtjänst var något lägre 
än budget. 
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VÅRD OCH OMSORG 
 
Verksamheter inom särskilt boende 
Beräkning av personalkostnad respektive bruttokostnad per plats inom särskilt boende försvåras 
av att den ekonomiska redovisningen inte särredovisas på de boenden som har både allvårds- 
och demensboenden. 
 

  
Allvårdsboende  2014 2015 2016
Totalt antal platser 31/12, varav: 201 201 201 

          Solängen  30 30 30 
          Solhaga (entreprenad) 24 24 24 
          Linden  12 12 12 
          Solbacken 14 14 14 
          Eken 12 12 12 
          Ringhems gruppboende 17 20 20 
          Lunddala 32 32 32 
          Ekeliden 21 21 21 
          Tärnan  12 12 12 
          Sörbygården (entreprenad) 24 24 24 
Personalkostnad/plats o dag, kr (utom entreprenad) 1 307 1 322    1 376 
Bruttokostnad/plats o dag, kr (utom entreprenad) 1 646 1 696    1 743 
Genomsnittlig beläggning % (utom Brålanda) 100 99 98 
Kostnad per plats redovisas gemensamt för allvårdsboende och demensboende. Verksamheterna redo-
visade underskott på 4 212 tkr. Underskottet härleddes huvudsakligen från personalkostnader bl.a. som 
en följd av hög vårdtyngd hos ett enskilt ärende.  
 
Servicehus 2014 2015 2016 
Totalt antal lägenheter 31/12, varav:  115 114 114 

          Kastanjen 29 29 29 
          Pionen 26 26 26 
          Frändefors 17 17 17 
          Runnarebo 27 26 26 
          Prästkragen Brålanda (entreprenad) 16 16 16 
Personalkostn/dag och plats, kr (utom entreprenad) 878 893 979 
Bruttokostnad/dag och plats, kr (utom entreprenad) 944 964 1 050 
Genomsnittlig beläggning %(utom entreprenad) 97 97 94
Servicehusen redovisade ett överskott på 390 tkr, beroende på tidvis låg beläggning. 
 
 
Demensboende 2014 2015 2016 
Totalt antal platser 31/12, varav:  177 177 177 
           Eken 24 24 24 
           Konvaljen  12 12 12 
           Lindbacken  16 16 16 
           Solängen 26 26 26 
           Gullvivan 7 7 7 
           Björken 45 45 45 
           Linden 24 24 24 
           Solbacken         15 15 15 
           Sörbyn (entreprenad)  8        8 8 
Personalkostnad/plats och dag, kr (ej entreprenad) 1 400 1 322 1 376 
Bruttokostnad/plats och dag, kr (ej entreprenad) 1 809 1 696 1 743 
Genomsnittlig beläggning (ej entreprenad) 100 100 100 
Kostnad per plats redovisas gemensamt för allvårdsboende och demensboende. Verksamheterna redo-
visade underskott på 4 212 tkr. Underskottet härleddes huvudsakligen från personalkostnader bl.a. som 
en följd av hög vårdtyngd hos ett enskilt ärende.  
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Verksamheter inom stöd i ordinärt boende 
 
Hemvård (egen regi) 2014 2015 2016 
Antal beslut med hemvård, genomsnitt under året 508 532 535 
Totalt antal möjliga timmar 224 592 244 208 i.u. 
Totalt antal utförda timmar  150 314 170 682 170 047 
Personalkostnad per möjlig timma, Tkr 329 326 i.u. 
Personalkostnad per utförd timma, Tkr 492 466 524 
Verksamheten redovisade ett underskott på 14 080 tkr. En extern genomlysning genomfördes under hös-
ten 2016 i syfte att identifiera orsak till avvikelsen. Resultat av denna genomlysning kommer att presente-
ras i början av 2017. Från och med hösten 2016 används inte begreppet möjliga timmar p.g.a. förändring-
ar i verksamhetssystemet. 
 
Hemsjukvård 2014 2015 2016 
Antal inskrivna i hemsjukvård 31/12 435 417 932 

Hemsjukvården redovisade ett underskott på 3 287 tkr. Underskottet uppstod huvudsakligen inom 
delegerad tid till hemvården. År 2014 och 2015 rapporterades antal inskrivna i eget boende. Från och 
med 2016 rapporteras totalt antal inskrivna i hemsjukvården (eget boende och särskilt boende). 
 
Nattpatrull- undersköterskor 2014 2015 2016 
Antal besök utförda av nattpatrullen under året 19 530 20 318 18 939 
Personalkostnad/besök utförda av nattpatrullen, kr 327 362 403 
Verksamheten redovisade ett underskott på 516 tkr vilket förklaras högre personalkostnader än budgete-
rat. 
 
Trygghetslarm (ej Brålanda) 2014 2015 2015 
Antal trygghetslarm, inkl. servicehus 31/12 964 907 907 
Antal externa larm under larmmottagningen, 31/12 849 809 809 
Antal åtgärder utförda av larmmottagningen 1) 3340 3 059 
Beräknad personalkostnad per åtgärd, kr 1) 1069 1 253 
1) Utbyte av trygghetslarmen genomfördes under 2014. Detta medförde ett stort antal extra besök och 
registrering av antal besök kunde därför inte utföras på ett meningsfullt sätt. Verksamheten redovisade 
ett resultat 94 tkr över budget. 
 
Rehabilitering 2014 2015 2016 
Antal behandlingstillfällen av kommunrehabs legi-
timerade personal 

12 320 11 084 11 068 

Verksamheten kommunrehab redovisade ett underskott på 727 tkr. Underskottet avseende köp och lea-
sing av hjälpmedel kompenserades delvis av överskott på personalkostnader. 
 
Nyhaga- korttidsboende 2014 2015 2016 
Antal inskrivna under året 141 163 271 
Antal platser Nyhaga 1) 18 18 18 
Antal vårddagar Nyhaga 6 410 6 227 6190 
Beläggning Nyhaga, % 97 95 94 
Personalkostnad/vårddag, kr  1 628 1 722 1 836 
Bruttokostnad/vårddag, kr 1 829 1 921 2 060 
    
Regnbågen – Vård i livets slutskede 2014 2015 2016 
Antal platser Regnbågen 6 6 6 
Antal vårddagar Regnbågen 1 375 1 395 1 220 
1)Tolv korttidsplatser och sex växelvårdsplatser. Nyhaga och Regnbågen redovisade ett överskott på 993 
tkr. Överskottet härleds bl.a. till lägre personalkostnader än budgeterat p.g.a. effektiv samverkan mellan 
enheterna. 
 

Anhörigbidrag 2014 2015 2016 
Antal närståendebidrag 9 6 6 
Anhörigbidrag redovisade ett underskott på 62 tkr. Verksamheten består av närståendebidrag, vilket innebär 
biståndsbedömd ersättning till person som vårdas av anhörig. 
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Utskrivningsklara 2014 2015 2016 
Antal patienter 1 425 1 335 1 197 
Antal betaldagar 288 565 436 
Kostnad per vårddag, kr 3 828 3 958 4 085 
Utskrivningsklara redovisade ett underskott på 471 tkr. Två enskilda ärenden har medfört budgetöver-
skridande. I övrigt inrymdes antal betaldagar inom budget. 
 
Biståndsbedömd Dagverksamhet 2014 2015 2016 
Antal besök på dagverksamhet  7 186 7 214 7 110 
Personalkostnad per besök, kr 748 769 803 
Verksamheten redovisade överskott på 78 tkr.  
 
Anhörigstöd och frivilliginsatser 2014 2015 2016 
Totalt antal besök 14 209 17 065 16 770 
Verksamheten redovisade överskott på 108 tkr. 
 
Torpa Träffpunkt 2014 2015 2016 
Totalt antal besök 1 875 1 959 1 974 
 Personalkostnad per besök, kr 348 357 361 
Verksamheten redovisade överskott på 47 tkr. 
 
Entreprenad 2014 2015 2016 
Antal dagar i särskilt boende, beräknade 19 926 20 031 20 031 
Kostnad per dag, kr 1 244 1 265 1 292 
Antal möjliga timmar i hemvård 38 877 37 428 38 096 
Kostnad per timme, kr 355 361 369 
Entreprenaden redovisade överskott på 815 tkr varav boende gav överskott på 1 782 på grund av återbe-
tald moms och stöd i eget boende visade minus 967 tkr beroende på ökat antal hemtjänsttimmar. 
 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 
 
Barn och ungdomsvård - HVB 2014 2015 2016 
Antal placerade 31/12 12 10 10 
Antal placerade totalt under året 26 33 31 
Antal vårddagar totalt under året 2 174 3 994 5 083 
Genomsnittlig nettokostnad/dygn SoL och LVU, kr 2 693 3 466 3 339  
 
Barn och ungdomsvård - familjehem 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Antal placerade i familjehem 31/12  58 95 109 
Antal vårddagar under året 20 860 27 298 41 445 
Genomsnittlig kostnad/dag, kr 630 538 308 
 
Barn och ungdomsvård - öppenvårdsinsatser 2014 2015 2016 
Antal med stöd av kontaktperson 6 3 4 
Antal med stöd av kontaktfamilj 27 19 9 
 
Familjerätt/familjerådgivning 2014 2015 2016 
Avtal avseende vård, boende, umgänge 6 11 16 
Antal besökande personer på familjerådgivningen - - 204 
Antal genomförda samtal på familjerådgivningen - - 392 

 
Vuxenvård – institutionsplaceringar missbruk 2014 2015 2016 
Antal placeringar under året 24 11 18 
varav LVM 5 4 3 
Antal vårddygn under året 3 240 1 195 1 990 
varav LVM  801 403 270 
Genomsnittlig kst/dygn placering enligt SoL, kr 2 153 2 175 1913 
Genomsnittlig kst/dygn placering enligt LVM, kr 3 445 2 821 3821 
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Vuxenvård – akutboende 2014 2015 2016 
Antal nätter personer bott på kyrkängens gård  
under året 

16 - 179  

 
Vuxenvård – öppenvårdsinsatser 2014 2015 2016 
Antal personer med stöd av kontaktperson 1 - 0 

 
Vuxenvård – institutionsplacering ej missbruk 2014 2015 2016 
Antal placerade föräldrar under året 
Antal vårddagar under året 

5 
111 

5 
200 

2 
61 

  
Ekonomiskt bistånd 2014 2015 2016 
Antal bidragshushåll totalt 
Antal bidragsmånader/hushåll 
Antal personer förmedlade medel 

820 
6,2 
108 

759 
6,2 
78 

757 
6,4 
77 

 
Flyktingverksamhet (ej ensamkommande) 2014 2015 2016 
Mottagna flyktingar 303 345 466 
varav barn upp till och med 17 år 113 143 209 
varav 18-19 år 7 10 31 
varav 20-64 år  183 192 226 

 
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 
 
Personlig assistans LSS under 20 timmar/vecka 2014 2015 2016 
Antal personer med verkställt beslut den 31/12 19 15 18 
Antal personer med kommunen som utförare 12 10 12 
Antal beslutade tim/månad i egen regi per 31/12 1 567 1 471 1 519 
Antal beslutade tim/månad i privat regi per 31/12 1 229 1 031 1 165 
Antal utförda timmar under året i egen regi 15 018 16 133 18 937 
Antal utförda timmar under året i privat regi 12 217 12 668 12 898 
Bruttokostnad per utförd timma i egen regi, kr 222 258 261 
Bruttokostnad per utförd timma i privat regi, kr 241 248 288 
Personlig assistans LSS under 20 timmar/v redovisade ett underskott på 3 938 tkr (-1 821 tkr 
2015). Försämringen mot 2015 beror på dels en återgång till att ersätta privata utförare med 
schablonbeloppet 288 kr per timma vilket ökar kostnaderna med ca 500 tkr/år samt att beslutade 
timmar ökat något för de privata ärendena. Två nya ärenden tillkom i kommunal regi vilket också 
syns i antal beslutade timmar. Verksamheten utökades även med en verksamhetsledare under 
året.  
 
Ledsagarservice LSS 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

Antal ärenden i verkställighet den 1/10 40 48 52 
Antal beviljade timmar per månad den 1/10 1 145 1 402 1 101 
Ledsagning redovisade ett underskott på 358 tkr (-696 tkr 2015). Verksamheten är ett led i strävan 
att underlätta för den enskilde att delta i aktiviteter. Underskott redovisas för ledsagningshuset där 
såväl personalkostnader som lokalkostnader överskrider budget. Individuell ledsagning redovisar 
också underskott kopplat till personalkostnader. 
 
Avlösning LSS 2014 2015 2016 
Antal ärenden i verkställighet den 1/10 12 11 17 
Antal beviljade timmar per månad den 1/10  380 267 539 
 
Kontaktpersoner LSS, SoL 2014 2015 2016 
Antal ärenden i verkställighet den 1/10    
SoL 57 57 57 
LSS 89 86 92 
Kontaktpersoner redovisade ett underskott på 200 tkr (-114 tkr 2015). Kontaktpersoner LSS redovisade 
underskott på 186 tkr och kontaktpersoner SoL underskott på 15 tkr. Resultatförsämringen jämfört med 
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2015 beror ökade volymer. 
 
Korttidsvistelse LSS 2014 2015 2016 
Antal personer med korttidsplats 1/10 
Antal beviljade dygn per månad per den 1/10 

59 
249 

45 
316 

46 
326 

-varav personer med stödfamiljer/familjehem 
Antal externa placeringar per 31/12   
Bruttokostnad för externa placeringar, kr  

7 
0 

  225 000  

7 
0 

           0 

     6 
     1 

205 000 
Korttidsvistelse redovisade överskott på 958 tkr (+2 140 tkr 2015). Försämringen jämfört med 
2015 beror på flera orsaker, budgeten sänktes inför 2016, intäkterna för sålda platser minskade 
med ca 300 tkr och en plats köptes.  
 
Korttidstillsyn LSS 2014 2015 2016 
Antal barn/ungdomar med verkställda beslut 1/10 15 20         19 
Bruttokostnad per placering/år (exkl köpt pl.)* 
Köpta platser 31/12 
Kostnad per köpt plats/kr/år 

128 335 
6 

76 256 

98 113 
9 

86 380 

  98 594 
    12 

   91 144 
Korttidstillsyn redovisade ett underskott på 106 tkr (+27 tkr 2015). Underskott redovisades för köpta plat-
ser på 140 tkr, lokalkostnader kopplade till flytten från Torpaskolan till Idrottsgatan redovisade underskott 
med 300 tkr. Överskott finns på personalkostnader. Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 13 
och 21 år och avser korttidstillsyn i anslutning till skola och under skollov. 
 

Bostad med särskild service LSS  2014  2015    2016   
  Kostn, 

antal 
Läg. Bru-

kare 
Kostn, 
antal 

Läg. Bru-
kare 

Kostn, 
antal 

Läg. Bru-
kare 

Serviceboende LSS Karlslundsgatan  8 8 9 9  9 9

Serviceboende LSS Flanaden 104  1 1 1 1  1 1

Serviceboende LSS Bangatan 2 B  9 9 9 9  9 9

Serviceboende LSS Nordkroksvägen 6 7 7 7 7  7 7

Serviceboende LSS Enebacksgatan 13-15 10 10 10 10  10 10

Grb LSS Kastanjevägen 32-34  5 5 5 5  5 5

Grb LSS Flottningsgatan 20  6 6 6 6  6 6

Grb LSS Tagelgatan 1  6 6 6 5  6 5

Grb LSS Tagelgatan 2  6 6 6 6  6 6

Grb LSS Forbondegatan 33  6 6 6 6  6 6

Grb LSS Ankargatan 2  6 6 6 4  6 6

Grb LSS Ankargatan 4  5 5 6 6  6 6

Grb LSS Tegelbruksvägen 230  6 6 6 6  6 6

Grb LSS Gustav Högbergs väg 6  6 6 7 7  7 7

Grb LSS Bladvägen 2 6 6 6 6  6 6

Grb LSS Snödroppsvägen 4, Vargön  6 5 6 6  6 6

Grb LSS Snödroppsvägen 6, Vargön 
Grb LSS Rapsvägen Brålanda (Nytida) 
Grb LSS Edsgatan 43 
Grb LSS Brätte 

 6
6
8
1

5
6
7
1

6
6
8
-

6 
6 
7 
- 

 6
6
8
-

6
6
8
-

Grb LSS Mörtvägen 
Grb Niklasberg 

-
-

-
-

4
-

3 
- 

 4
4

4
3

 120 117 126 121  130 128

Bruttokostnad/brukare/dygn, kr (exkl. köp) 2 068  2 212  2 316 

Köpt plats 31/12, vuxen 
Genomsnittlig dygnskostnad vid köp, kr 
Köpt plats 31/12, barn/unga 

5
3 995

2

 5
4 035

3

 3 
4 355 

6 

Genomsnittlig dygnskostnad vid köp, kr 2 489  3 334  1 750 

Boende LSS redovisade ett underskott på 9 585 tkr (-9 829 tkr 2015). Underskottet är i stort sett oförändrat 
jämfört med 2015. Köpta platser redovisade underskott med 7 817 tkr fördelat på 4 025 tkr för barn/unga 
och 3 792 tkr för vuxna. Gruppbostäder i egen regi redovisade underskott på 1 619 tkr, detta förklaras av 
uppstarten av den nya gruppbostaden på Niklasberg som togs i drift utan full finansiering. Servicebostäder 
redovisade ett underskott på 139 tkr. Under året har Niklasbergsvägens gruppbostad öppnat med fyra plat-
ser, detta enligt planen att ta hem personer som vi tidigare köpt plats åt, under året kunde en person flytta 
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till boende i egen regi genom detta, under 2017 kommer ytterligare en person flytta till boende i egen regi. 
Detta har sänkt underskottet för köpta platser vuxna med 2 538 tkr jämfört med 2015 och kommer minska 
underskottet ytterligare under 2017. Underskottet för köp av plats till barn/unga har däremot ökat med 1 943 
tkr. Inför verksamhetsåret 2017 tillfördes Niklasbergsvägens gruppbostad 2 000 tkr. 
 
Daglig verksamhet LSS 2014 2015 2016
Antal personer med verkställt beslut 1/10 140 141 141

Antal brukare per enhet     

– Hagaparken 13 14 18

– Fantasia 10 6 -

– Slåttergatan 33 33 27

– Gyllenheimsgatan 14 14 15

– Lyckan 13 11 10

– Hunddagis 7 6 8

– Hagen/Gården 5 4 4

– Vänerparken 12 13 12

– Transporten  
– Solen Solängen 

7
8

7 
6 

7
6

– Klappteatern 
– Holmängen 

-
-

10 
- 

12
9

– Extern placering 13 13 11

 köpta platser i daglig verksamhet 31/12 5 4 2

Bruttokostnad/brukare/dag (exkl. köp) 927 974 982

Genomsnittlig dagkostnad vid köp, kr 1 072 1 021 1 127

Daglig verksamhet redovisade ett underskott på 2 917 tkr (-1 398 tkr 2015). Försämringen mot 2015 för-
klaras av uppstart av nya verksamheter samt hemtagning av personer som vi tidigare köpt plats för och 
som kräver mycket resurser samt att omsorgsresor sedan halvårsskiftet utförs av Västtrafik. Köpta platser 
visade underskott på 468 tkr. Omsorgsresor redovisade underskott på 1 124 tkr. De olika verksamheterna 
redovisade underskott på 1 325 tkr. Inför 2017 har omsorgsresor tillförts 2 000 tkr och verksamheterna 
tillförts 1 300 tkr i budget.  
 
Särskilt boende för personer 
med psykiska funktionshinder 

2014
 

2015    2016  

  Kostn, 
antal 

Läg. Brukare Kostn, 
Antal 

Läg. Brukare Kostn, 
antal 

Läg. Brukare 

Edsvägens stödboende 15 14 15 15  15 15

Sjöbodsvägens gruppboende 
Kastanjevägens boendestöd* 

12
10

11
9

12
10

12 
8 

 12 
10 

11
10

 37 34 37 35  37 36
Bruttokostnad/pl/dag (exkl. köpt pl.), kr 1 647 1 329  1376  

Köpt plats den 31/12 3 4  6  

Genomsnittlig dygnskostnad, köp, kr 2 454 2 410  2 514  

Särskilt boende för personer med psykiska funktionshinder redovisade underskott på 376 tkr (-1 925 tkr 2015). 
Förbättringen mot 2015 förklaras av återbetalning av hyra samt den upplupna elkostnaden som betalades 
2015. Köpta platser redovisade underskott med 898 tkr och boenden i egen regi överskott med 522 tkr. Över-
skottet för boenden i egen regi fördelar sig jämt mellan återbetalningen av hyra för Sjöbodsvägen för planerat 
men ej utfört underhåll samt lägre personalkostnader än budgeterat. 
*(Under 2015-2016 har Kastanjevägen organiserats under boendestöd, från och med 2017 återgår det till att 
organiseras under särskilt boende) 
 
Boendestöd  2014 2015 2016 

Stödteam, antal personer med insatsen den 31/12 82 88 83 

Stödteam, antal beviljade timmar/mån per 31/12 1 315 1 253 959 
Stödteamet, antal besök under året 19 664 26 289 28 007 

Boendestöd för psykiskt funktionshindrade redovisade ett överskott på 125 Tkr (+282 tkr 2015). Över-
skott finns inom personalkostnader och intäkter. Överskottet dras dock ner av nedskrivning av fordringar 
uppgående till 166 Tkr.   
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Aktivitetshus – psykiatri 2014 2015 2016 
Antal besök i öppen verksamhet inom psykiatrin 5 871 6 231 5 908 
– Niklasbergsvägen 3 3 705 3 372 3 112 
– Fisketorget 2 166 2 859 2 796 
Antal deltagare i öppen verksamhet inom psykiatrin 70 74 70 
– Niklasbergsvägen 3 30 44 42 
– Fisketorget 40 30 28 
Bruttokostnad/besök, kr 444 452 402 

Aktivitetshusen för personer med psykiska funktionshinder redovisade underskott på 63 Tkr (+58 
tkr 2015). Underskottet förklaras av att budgeten minskades med ca 500 tkr men kostnaderna har 
inte fullt ut minskat i samma omfattning. 
 
Personlig assistans SFB över 20 timmar/vecka  2014 2015 2016 

Antal personer med verkställt beslut 31/12 59 60 53 

Antal personer med kommunen som utförare 20 18 14 

Antal beslutade tim/månad i egen regi per 31/12 7 833 8 072 7 066 
Antal utförda timmar per år i egen regi 96 870 89 976 91 206 
Bruttokostnad per utförd timma i kommunal regi, kr 318 336 364 
Ersättning från Försäkringskassan, kr/tim 280 284 288 
Personlig assistans, SFB, redovisade ett underskott på 4 613 tkr (-3 164 tkr 2015). Försämringen mot 
2015 beror till största del på en minskning av ersättningen från Försäkringskassan. Detta beror på att 
antal ärenden i kommunal regi minskat och då främst ärenden som skulle genererat överskott. Försäk-
ringskassan beslutar om insatsen personlig assistans med statlig ersättning. Brukaren kan därefter välja 
kommunen eller extern leverantör för utförande av insatsen. I december 2016 hade 39 personer valt ex-
tern leverantör för utförande av beviljad assistans. Kommunen har kostnadsansvar för de 20 första tim-
marna per vecka, detta motsvarar en kostnad på 300 tkr per år. Försäkringskassan ersätter resterande 
utförda timmar, oavsett om det är kommunen eller någon extern leverantör som utför assistansen. 
Kommunen bekostar även sjuklöner samt tillfällig utökning av tid, oavsett vilken leverantör brukaren valt 
för utförandet av assistans. Underskott redovisas för vardera sjuklönekostnader till externa utförare och 
ersättning till Försäkringskassan med 300 tkr. 
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ARBETSMARKNADSAVDELNINGEN 
 
 
Antal personer i arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

OSA-platser 22 22 17 
Trygghet- och utvecklingsanställningar 37 49 53 
Lönebidrag 2 4 5 
Särskilt anställningsstöd 2 3 17 
Nystartsjobb 7 19 20 
Yrkesklivet 
Extratjänster 

- 
- 

7 
- 

8 
27 

Ungdomsanställningar SAS 
Steget ut Bojan 
Ungdomslyftet/ungdomstorg 
Hitta ditt vill 
Jobb- och utvecklingsgarantin 
Lyft/ungdomsgarantin 
Trainee 
Utbildningskontrakt 
Omstart, arbetsprövning och samverkan 
Kommunalt uppföljnings- och aktivitetsansvar 
Integration/samhällsinformation 
Arbetsträning/arbetspraktik 
Jobbcentrum/jobbtorg/SOL 4:4 
Stöd och hälsa 
Övriga 
Antal personer som anvisats under året 
Övriga ungdomsinsatser 
Feriearbetande ungdomar års 9 
Feriearbetande ungdomar gymnasiet 
Feriearbeten ensamkommande 

          41 
- 

48 
28 

114 
26 

- 
- 

32 
31 

319 
160 
146 

- 
- 

1 015 
 

80 
80 

- 

          36 
10 
0 
0 

73 
23 

- 
- 

45 
255 
537 
155 
116 

- 
- 

1 354 
 

80 
80 

- 

          20 
9 
0 
0 

42 
23 
10 
27 
40 

680 
522 
127 
65 
39 
5 

1 629 
 

80 
80 
25 

    
Kommentarer till jämförelsetalen 
Antal deltagare har ökat med 20 % jämfört med föregående år. Ökningen var främst inom det 
kommunala aktivitetsansvaret som en effekt av det utökade uppdraget enlig skollagen. Flera nya 
arbetsmarknadspolitiska program har tillförts under året såsom extratjänster, trainee och utbild-
ningskontrakt. 
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