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Omsorgsnämndens budget 2019

Omsorgsnämndens budget Tot.

Nettobudget 228 631 tkr

Central verksamhet 8 172 tkr

Bemanningsenhet 2 346 tkr

Beställar-myndighet 59 522 tkr

Äldreomsorg 79 869 tkr

LSS 30 553 tkr

Hälso- & sjukvård 25 077 tkr

Individ& familjeomsorg 26880 tkr

Antalet anställda

ca 500 personal



Omsorgsnämdens verksamheter

Äldreomsorg

• Hunnebohemmet, 30 platser och 14 korttidspl.

• Kvarnberget 90 platser 

• Hemtjänst 200 vårdtagare + 150 som enbart har trygghetslarm

• Hemsjukvård och Rehab och dagverksamheter

Funktionshinder

• Biståndsenhet

• Socialpsykiatri, verkställighet

• LSS, verkställighet 2 gruppbostäder, dagverksamheter

Individ- och familjeomsorg

• Ekonomisk bistånd

• Barn och unga och Familjerätt

• Myndighetsutövning BUV 

• Bostäder –sociala kontrakt 

• Insatser samtliga målgrupper 

• Verksamhetsansvar IFO 

• Dödsboanmälningar



Omsorgsnämndens mål för mandatperioden 2019 -2022

• 1 Kvalitet i Hemtjänst 

• Mål: I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket 

• Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker dom äldre om 

äldreomsorg ,”Hemtjänst i helhet” 

• 2 Kvalitet i Särskilt boende 

• Mål: I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna i riket 

• Mätning: Socialstyrelsens brukarundersökning, vad tycker dom äldre om 

äldreomsorg,  Särskilt boende i helhet” 

• 3 Kostnader Hemtjänst 

• Mål: Kostnad per brukare ska understiga medianvärdet flr jämförbara 

kommuner i riket. 

• Mätning: Kolada Vad kostar verksamheten i din kommun ”Kostnad per 

brukare”. Hemtjänst” 

• 4 Kostnader Särskilt boende 

• Mål: Kostnad per brukare ska understiga medianvärdet för jämförbara 

kommuner i riket. Mätning:, Kolada Vad kostar verksamheten i din 

kommun ”Kostnad per brukare” 



Omsorgsnämndens mål för mandatperioden 2019 -2022

• 5 Minst 90 % av de som arbetar inom omsorgsförvaltningen skall ha 

adekvat kompetens 

• Mätning: Uppföljning av förvaltningen i samarbete med 

personalavdelningen. 

• 6. Funktionshinder och Individ- och familjeomsorgen 

• I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna av de som deltar 

i SKL:s brukarenkät 

• Mätning: SKL brukarenkät

• 7. Funktionshinder 

• I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna av de som deltar 

i SKL:s brukarenkät 

• Mätning: SKL brukarenkät

• 7. Individ- och familjeomsorgen

• I rankingen placering bland de 25% bästa kommunerna av de som deltar 

i SKL:s brukarenkät 

• Mätning: SKL brukarenkät



Omsorgsnämndens mål för mandatperioden 2019 -2022

• 8. Antalet vårddygn 2019-2022 för ”barn, unga och vuxna” på HVB-hem 

ska minska 2 % 2019, 3% 2020, 4 % 2021, 5% 2022 till förmån för 

alternativa lösningar. 

Vad frågor



Omsorgsnämnden styrs av ett antal lagar

Regler som styr Myndighetsutövning, handläggning och 

dokumentation är bl.a.

• Kommunallagen

• Förvaltningslagen

• Socialtjänstlagen

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

• Socialförsäkringsbalken

• Socialstyrelsens förskrifter och allmänna råd

• Lag om färdtjänst samt lag om riksfärdtjänst

• Patientsäkerhetslagen 2010:659 3:e kap.

• Hälso- och sjukvårdslagen 2017: 30 11-13 kap



Omsorgsnämden styrs av Ledningssystem för det 
systematiska kvalitetsarbetet SOSFS 2011:9



Utmaningar 2019 -2022

• Budget i balans
• Anpassning hemtjänst och särskilt boende till budgetram

• Personalförsörjning- personalbehov- utbildningsbehov
• Minskad sjukfrånvaro
• Ökad delaktighet
• Heltidsresan

• Ökad digitalisering

• Ombyggnad av Hunnebohemmet 2020 -2025 fler äldreplatser
• Andelen äldre i Sotenäs kommun ökar kraftigt efter 2023

• Hälso- och sjukvård kopplad till ny överenskommelse med ny 
lagstiftning för trygg och effektiv utskrivning.

• Omställning till en nära vård, en omställning av hela vårdkedjan 
för att möta den demografiska utvecklingen. 



Utmaningar 2019 -2022

• Funktionshinderomsorgen avseende daglig verksamhet 
sysselsättning/digitalisering

• Integration- ökat samarbete med arbetsmarknadsenheten

• Ökat samarbete mellan förvaltningarna i Sotenäs kommun

• Införandet av ett verksamhetssystem som är bättre anpassat till 
dagens behov


