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Ekonomisk uppföljning per augusti 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 

Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per augusti samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet samt 
måluppfyllelse. 

Drift 
Prognosen visar ett resultat på -5 581 tkr jämfört med budget. De mest väsentliga 
avvikelserna mot budget är:  

• merkostnader i samband med Covid-19. Statsbidrag är delvis ansökt med
motsvarande summa, resterande kommer att ansökas i november.

• ökade placeringskostnader samt minskade intäkter på etableringsenheten.
Åtgärdsplan kommer att upprättas inom etableringsenheten.

Investering 
Prognosen visar ett resultat på +1 804 tkr jämfört med budget. Den mest väsentliga 
avvikelsen mot budget är:  

• Inventarier till det nya gruppboendet som väntas vara klart i april 2021. Hela
budgeten kommer att vara oanvänd till dess att boendet är klart och inventarier kan
inhandlas.

Måluppfyllelse av mandatmål 
Inga mål är ännu helt uppfyllda, 8 mandatmål är delvis uppfyllda och 4 är ännu ej 
påbörjade. 

Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 

Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
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1 UPPGIFT 

1.1 Syfte 
Verksamheten ska bidra till att: 

Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre, där vi frigör och 
utvecklar enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten ska bidra till att barn är trygga och det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap, 
samt att våra invånare känner gemenskap, trygghet och åldras med värdighet i ett samhälle anpassat 
för alla. Verksamheten ska bidra till att en tydlig och gemensam värdegrund präglar de områden där 
barn och unga är engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation 
förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. 
Verksamheten ska bidra till en organisation med engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, 
gott ledarskap, nya arbetssätt och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 

För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen 
livssituation skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande 
områden: 

1.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG/FUNKTIONSSTÖD 

ÄLDREOMSORG 

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHAB 

SKYDD MOT OLYCKOR 

FÖRVALTNINGSSTÖD OCH UTVECKLING 

STATISTIKMÅTT 

Mått Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 14 dagar på 
beslut inom försörjningsstöd 40% 61% 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning för vuxna med missbruksproblem 21+ 47 st 43 st 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-20 år 112 st 123 st 

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för 
räddningstjänst, mediantid i minuter 11 min 10,1 min 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar 10 st 11 st 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 80 75 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, 
andel % 55 51 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 95 95 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 1 200 938 939 782 
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Mått Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare 358 113 342 420 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg (%) 2,2 -1,4

Nettokostnadsavvikelse LSS (%) 10,3 12,9 

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, kr/brukare 1 268 517 1 223 581 

Kostnad funktionsnedsättning LSS daglig verksamhet kr/brukare 406 757 411 405 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/invånare 3 170 3 130 

Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeomsorg (%) 16,9 1,9 

Nettokostnad räddningstjänst, kr/invånare 816 828 

Köp av verksamhet, funktionsnedsättning SoL 0-64 år, andel % 25,6 19,7 

Köp av individ- och familjeomsorg totalt, andel % 35 42 

Hemtjänsttagare 65+ i ordinärt boende, antal 179 181 

Antal hemtjänsttimmar (utförda) 84 189 86 416 

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera 
efter 90 dagar (%) 65 55 71 

Arbetslöshet 16-24 år i kommunen, andel (%) av befolkningen 2,2 1,8 

Andel (%) nyanlända personer som stannar kvar i kommunen efter 
etableringsperiodens slut 

Arbetslöshet 18-64 år i kommunen, andel (%) av bef. 2,2 2,1 

2 MÅL 

2.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar genom att genomföra projektet
"Heltidsresan"
-Införa resurspool inom funktionshinder

Kommentar 

Pilotprojektet "Heltidsresan" är nu implementerat på Bergmans gruppboende och ska under våren 
2021 utvärderas. Samtliga anställda har erbjudits heltid, detta har dock inte minskat antalet 
timanställda i verksamheten i den utsträckning som var önskat, framför allt med anledning av Covid-
19. 

Workshop om ”Heltidsresan” har genomförts för all personal inom FS, samt uppföljning av resultatet 
på APT för dialog om förutsättningar och om hur planering av schema och tjänster skulle kunna se ut 
inför 2021. Workshop för samtliga enhetschefer inom Socialförvaltning genomfördes i maj 2020 med 
projektledare. Där beslutades att ett analysunderlag ska tas fram så att enhetschefer får ett tydligare 
uppdrag för att planera heltider samt uppskatta bemanning/verksamhetspass inom respektive enhet. 
Detta för att få en gemensam översyn kring kostnader framöver för att hantera budget i balans på 
respektive enhet samt verksamhetsövergripande. 
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Pilotverksamhet inom Funktionsstöd (gruppbostäder) är utsedd och har påbörjat införandet av 
”Heltidsresan” under 2020. På grund av Covid-19 har dock projekt "Heltidsresan" på gruppbostäder 
påverkats i bemanning och uppföljning, och en utvärdering har inte kunnat genomföras men planeras 
under hösten. Under 2020 har enhetschefer inom Funktionsstöd påbörjat planering inför 2021 
gällande riktlinjer kring samplanering av schemaläggning och verksamhetspass. Samarbete är påbörjat 
gällande schemaläggning mellan Gruppbostad och Personligt stöd, samt förberedande arbete kring 
schemaläggning inom Personligt stöd. Daglig verksamhet och Sälvägens gruppbostad har tagit fram en 
plan för implementering. 
En implementering av ”Heltidsresan” fullt ut och inom hela verksamhetsområdet är idag uppskjuten 
till 2021, då nödvändiga beslut på kommun- och förvaltningsnivå inväntas. En revidering av tidsplan 
och senareläggning av införandet beror till största del av Covid-19. 

Bemanningsservice inom Funktionsstöd har under 2019 startat och fortsatt under 2020 utvecklat ett 
bra stabilt samarbete över enheterna både gällande timvikarier och tillsvidaretjänster. Behov framöver 
är att se över nytt schemaplaneringssystem som bättre stödjer administration kring resursfördelning. 

Resurspoolen har startats upp som projekt inom Funktionsstöd under våren, där inledningsvis två 
tjänster är rekryterade. Klart med schema med verksamhetspass och påbörjade brevidgångar inom 
gruppbostäder under april, samt planerat med bredvidgångar inom personlig assistans under hösten. 
Sedan maj månad hålls möten varannan vecka för uppföljning och avstämning med resurspersoner, 
bemanningssamordnare samt enhetschef för Personligt Stöd. På grund av Covid-19 har tidsplan 
reviderats och planering justerats, vilket även kan påverka höstens planering. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Genomföra ”Heltidsresan”

Kommentar 
Målet är kommungemensamt och arbetet med målet kommer att påbörjas under 2021. Under 2019 
och 2020 satsar vi på genomförandet av "Heltidsresan" samt införandet av resurspool vilket vi tror 
kommer få positiva effekter även på detta mål. När "Heltidsresan" är genomförd kommer vi 
att genomföra ytterligare satsningar för att frisknärvaron bland våra medarbetare ska öka. 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 
minst 60 % 
Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet
och kommunal verksamhet

Kommentar 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att kommunens nyanlända vid 
etableringsperiodens slut har en sysselsättning. Arbetet med extratjänster har varit framgångsrikt i 
samverkan med flera kommunala verksamheter. I dagsläget finns 10 pågående extratjänster i 
kommunala verksamheter. Några individer har gått vidare till anställning inom ordinarie 
arbetsmarknad. Ett fåtal individer står utan sysselsättning och egen försörjning vid 
etableringsperiodens slut. Ungefär hälften av våra nyanlända lämnar kommunen efter 
etableringsperioden. En vanlig orsak är att man löst sitt boende på annan ort. 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har påbörjat en samverkan med fyra andra kommuner 
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(Orust, Tjörn, Stenungssund och Lilla Edet) och arbetsförmedlingen. Statliga medel har beviljats för 
att arbeta fram ett DUA (Delegationen för unga & nyanlända till arbete)-avtal mellan kommuner och 
arbetsförmedlingen. Fokus ligger på ”jobbspår”, vilket innebär en kombination av arbete och studier. 
DUA-avtalet ska färdigställas under hösten 2020. Internt krävs samverkan mellan AME, 
vuxenutbildningen och näringslivsenheten för att lyckas i ambitionen till en gemensam plattform för 
sysselsättning och är något som vi kommer arbeta vidare med. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg

Kommentar 

Målet är gemensamt med Barn- och utbildningsförvaltningen och planeringen är att påbörja utredning 
kring satsningen under 2021. 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 

Kommentar 

Målet är gemensamt för hela kommunen och arbetet med det planeras att påbörjas under 2022. Under 
2020 satsar vi på att arbeta med andra mål och satsningar där resultatet förhoppningsvis även 
kommer att ha god inverkan på kommande arbete med mandatmål "Välbefinnande bland kommunens 
medarbetare ska öka" 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för
att utveckla Familjecentralens verksamhet
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer

Kommentar 

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med satsningarna har 
påbörjats under 2019 och fortsatt under 2020. 

En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst samt fritid och kultur finns genom BUG, barn- och 
ungdomsgruppen, och uppdrag har tagits fram under vår 2020. Inför hösten 2020 planeras att utreda 
familjecentralens utveckling utifrån de behov som finns i kommunen. Under hösten 2019 har 
samarbete startat med fokus på barn som har hög frånvaro i skolan, och medel har sökts och beviljats 
av VGR för ett mer fördjupat samarbete just i denna fråga. Det har genomförts en gemensam 
kompetensutvecklingsdag gällande det gemensamma arbetet för barn med hög skolfrånvaro. Under 
vår 2020 har en projektplan arbetats fram. Arbetet kommer intensifieras under hösten när projektet 
kommer igång på allvar. 

Familjecentralen har startat under 2019 och har på kort tid lyckats bli en aktiv och välbesökt 
verksamhet. Enheten för Stöd och behandling har, genom uppdraget och rollen som familjerådgivare 
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för föräldrar med barn 0-6 år, samverkansansvar för familjecentralen Navets verksamhet. En 
verksamhetsplan för 2020 har tillsammans med styrgrupp och övriga samverkansparter arbetats fram. 
Verksamhetsplanen presenterar tydliga och konkreta mål och utvecklingsområden för verksamheten. 

Samverkan pågår mellan Enheten för Stöd och behandling och Socialkontoret i syfte att kunna öka 
möjligheten till öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Inom Enheten för Stöd och behandling sker en 
kompetensutveckling och en utveckling av metoder för att kunna möta detta ökade behov av insatser. 
Arbetat är påbörjat och fortlöper under året. 

Planerade utbildningar under våren gällande våld i barnavårdsutredningar samt familjerätt har tyvärr 
ställts in pga. Covid-19. Dessa utbildningar ska genomföras så fort tillfälle ges, förhoppningsvis under 
hösten. Handläggare i barngruppen arbetar löpande med att öka barnens röst i utredningar och 
arbetet följs upp regelbundet i gruppens metodmöten. Föräldrastöd är en vanlig beviljad insats som 
oftast utförs på hemmaplan med interna öppenvårdsinsatser. 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
Satsningar: 

- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka
- Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom äldreomsorgen
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta planeringen och uppföljningen av
genomfört arbete
- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska lösningar för att öka trygghet, aktivitet
och delaktighet bland de äldre
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de boende
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt
städ

Kommentar 

Utbildningar i IBIC (Individens behov i centrum) pågår. Revideringen av riktlinjer för bistånd har 
genomförts. LifeCare projektledare är utsedd och utbildningsinsatser pågår. Införandet av LifeCare 
möjliggör användandet av digital teknik i större utsträckning. Nytt trygghetslarm har installerats till 
Solhöjden södra. Det nya larmet kan användas som en plattform för olika typer av digitala lösningar. 
Planering kring att införa digitala signeringslistor har påbörjats och projektledare för kommande 
projekt är utsedd. 

Uppfräschning av utemiljön på Bergmans gruppboende har gjorts av personal. Dialog med 
fastighetsägaren sker kontinuerligt i frågor som berör utemiljön. 

Kartläggning av serviceinsatser har startats. Inköpen hanteras redan idag med hjälp av lokala 
handlare. Beställningen görs digitalt och via telefon. 

Fler bostäder och mer varierat utbud av boendeformer för äldre tas upp på flera ställen i 
Bostadsförsörjningsplanen som nu revideras och som blir vägledande för bostadsbyggandet. Statusen 
är att KS i december 2019 beslutade att överlämna ärendet till ÖFAB. Samhällsbyggnad och ÖFAB har 
utrett förutsättningar för byggnation och avvaktat Sveriges Allmännyttas upphandling av Kombohus. 
Måndagen den 15 juni gick ärendet för behandling i ÖFAB:s bolagsstyrelse om att ta fram en tidig 
bygg- och hyreskalkyl. Indikationerna är att det kan handla om ca 30 stycken trygghets- eller 
seniorbostäder på Nästås. 



2020-09-17 

8 

Kvalitén på maten ska öka 
Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord”
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal
- Stärka menyplanering och menypresentation
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension

Kommentar 

Nöjdheten på mat kvalitén har ökat från 65% till 71% vilket är något lägre än rikssnittet (74%). 
Regelbundna kostmöten med kostorganisationen har genomförts. Samtliga enheter har utnämnt 
kostombud vilka förväntas närvara på möten med kostorganisationen. Utbildningsinsatser har 
genomförts tillsammans med kostorganisationen. Fokus kommer att ligga på den totala 
måltidssituationen ”från gryta till bord". Arbetssättet ”från gryta till bord” innebär bland annat att 
kökspersonalen följer med upp till respektive avdelning och presenterar maten på avdelningen. Men 
pga. Covid-19 har den insatsen pausats och ersatts med ”pappersvägen”, där de boende får möjlighet, 
via hjälp från personalen, att skriftligen framföra synpunkter kring maten och därigenom återkoppla 
feedbacken till köket genom att skicka tillbaka ”lapparna”. 

Enheten Förvaltningsstöd och utveckling har fått uppdraget att utreda om alternativ till helpension är 
möjligt att tillämpa på särskilt boende i Öckerö kommun. Under våren 2021 kommer utredning kring 
satsningen att påbörjas. 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Se övermöjligheten att utveckla ett samarbete med arbetsmarknadsenheten, samordningsförbundet,
gymnasiesärskolan samt besöks- och näringslivsenheten
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga  som
personal
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter
- Ökat samråd med handikapporganisationer
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov

Kommentar 

En arbetskonsulent är projektanställd på deltid inom Daglig verksamhet. 
Samverkan mellan Daglig verksamhet, Socialkontor, Arbetsmarknadsenhet och Samordningsförbund 
är påbörjad. En arbetsgrupp har startats under augusti 2020 där även Gymnasiesärskolan och Besöks- 
och näringslivsenheten ingår, med uppdrag att ta fram modell för strukturerad samverkan inom 
Öckerö kommun i syfte att öka delaktigheten på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning. Detta samarbete kopplas även an till pågående samarbete med DUA 
(Delegationen för unga & nyanlända till arbete)-avtal som syftar till att ta fram jobbspår till nyanlända 
och unga. 

Daglig verksamhet har under 2019 genomfört en satsning på AKK - alternativ kompletterande 
kommunikation, genom handledning/utbildning, samt tagit fram en checklista för en kommunikativ 
miljö. Denna kommunikationssatsning har under vår 2020 börjat överföras på gruppboenden och 
planeras i vissa ärenden vid behov inom Personlig assistans. Under vår 2020 har en individuellt 
upprättad plan kring kommunikation tagits fram för varje deltagare samt boende. Uppföljningen av 
denna plan görs i samband med implementering av IBIC, under hösten 2020. 
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Gällande kompetensutveckling av personal i användandet av välfärdsteknologi finns en plan för intern 
kompetensutveckling som följs. Brukare samt anhöriga har introducerats i att använda t ex 
fotokalender på iPad, istället för kontaktbok. 

En anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FS är anställd på 50% med främst uppdrag att lotsa 
anhöriga, genomföra enskilda stödsamtal och vid behov anordna utbildningar riktade till anhöriga. 

SIP-utbildning till handläggare genomfördes hösten 2019 med fokus på ökad delaktighet och dialog 
med brukare och anhöriga. Utbildning i en ny utredningsmetodik, IBIC (individens behov i centrum), 
har genomförts under 2019 och implementeras inom Funktionsstöd under 2020. IBIC är ett 
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som går helt i linje med ökad delaktighet, och ger en större 
tydlighet och mer konkreta uppdrag till utförare. Handläggare skriver nya utredningar och beslut 
enligt IBIC, och har påbörjat att även omvandla "gamla" beslut. Utförarsidan har genomgått 
utbildning och påbörjat arbetet med införandet av dokumentation enligt IBIC, som dock försenats 
något med anledning Covid-19. 

Daglig verksamhet har jobbat med utveckling av kulturaktiviteter i form av karaoke, tidning, teater, 
pod-radio och musikstund, utifrån satsningen att öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter. 
Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter inom Funktionsstöd har dock behövts ändrats/begränsats 
med anledning av Covid-19. Enheten för Stöd och behandling har under våren 2020 nystartat 
Boendestödets "aktivitetshus". Tillgången till en fast lokal för verksamheten har inneburit en stor 
förbättring för verksamhetens målgrupp. Boendestödet erbjuder nu, utöver ordinarie arbete på 
individnivå, aktiviteter vid två tillfällen varje vecka. Den nu pågående pandemin har dock inneburit en 
utmaning kopplat till föreskrifter om att hålla distans. Verksamheten har ändå kunnat fortgå om än 
med anpassningar som minskar risken för smittspridning. Arbetet med att utveckla verksamheten 
fortlöper under året och sker i samverkan med målgruppen för verksamheten. 

Verksamheten har även deltagit under höst 2019 på Länsstyrelsens utvecklingsdag om kommunala 
och regionala funktionshindersråd och aktiv involvering, i syfte att bidra till att utveckla kommunens 
Pensionärs- och handikappråd (PHR) och öka samrådet med funktionshinderorganisationerna. 
Verksamheten deltar vanligtvis aktivt på PHR samt kallar till extra samrådsmöten i enskilda frågor, 
med berörda organisationer. Under våren 2020 har extra samråd genomförts med FUB, riksförbund 
som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva 
ett gott liv, kring byggnation av ny gruppbostad. På grund av Covid-19 har ordinarie möten med PHR 
dock ställts in under vår och höst, men verksamheten ser över möjligheten att sammankalla 
funktionshinderorganisationerna under hösten. 

Daglig verksamhet har fått nya och renoverade lokaler under 2019. Under 2020 fortgår arbetet med 
byggnation av ny gruppbostad LSS med planerad inflytt andra kvartalet 2021. Socialkontoret har till 
uppgift att bevaka målgruppsutvecklingen utifrån framtida bostadsförsörjning för personer med 
funktionsnedsättningar. 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 
Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet
och kommunal verksamhet
- Förbättrad integration för barn och familjer
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet

Kommentar 

Tidigare GR-projekt ”Samverkan för att stödja nyanlända barn och deras föräldrar” har slutförts och 
förbättrade samverkansprocesser har nu övergått till ordinarie verksamhet. Etableringsenheten 
arbetar aktivt tillsammans med andra enheter för att fortsatt hålla i den samverkan som är nödvändig 
för att möjliggöra en god integration för kommunens nyanlända barn och familjer. Upparbetade 
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samverkansprocesser fortlöper och följs upp vid kontinuerliga gemensamma möten mellan etablering, 
skola, kultur och fritid och socialtjänst. 

Etableringsenheten samverkar med kultur och fritid samt civilsamhället för att möjliggöra vägar in till 
aktivitet och föreningsliv för våra nyanlända barn och familjer. Delaktighet i dessa sociala 
sammanhang kan ha ett stort värde för individens etablering i det gemensamma Öckerösamhället. Den 
pågående pandemin i Sverige har inneburit svårigheter när det gäller integration och deltagande i 
sociala sammanhang. Processen försenas för de senast mottagna av våra nyanlända och samtligas SFI-
undervisning har endast erbjudits digitalt, vilket skapar svårigheter i språkutvecklingen för många. 
Något vi bör ta i beaktande och arbeta mer aktivt kring när restriktionerna i samhället lättas på. 

Den pågående pandemin har även inneburit tillfälligt stopp av nya anvisningar till kommunen. Efter 
augusti har Öckerö kommun tagit emot 1 av 26 nyanlända från 2020 års kommuntal. Under hösten 
förväntas mottagandet att återupptas och beskedet från migrationsverket är att aviserat kommuntal 
fortsatt gäller för 2020. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet

Kommentar 

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter. Arbetet med satsningen har ännu 
inte påbörjats, men planeras till 2021. 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter

Kommentar 

De färdmedel som används inom Äldreomsorgen och Individ- och Familjeomsorg/Funktionsstöd är 
till största del elbilar och även el-cyklar finns att tillgå. Bergmans gruppboende deltar i projektet 
”Resurssmart äldreboende” som syftar till att förbättra sopsortering och minska svinn. Daglig 
verksamhet bedriver återbruk och servar källsorteringen i kommunen genom att hämta återvinning av 
exempelvis papper åt kommunens verksamheter. 

3 EKONOMISK KOMMENTAR 
Prognosen efter augusti månad visar på ett resultat på - 5 581 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med +4 tkr. Budget avseende hyra för modul på 
etableringsenheten har tillförts till Socialnämnden och orsakar inte längre ett underskott. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Hemtjänsten har i sin budget i år fått en neddragning av timmar då nya SÄBO-platser (Särskilt
boende) har öppnat detta år. Hemtjänsttimmarna gick upp något under februari men
minskade sedan i mars igen och har sedan dess minskat varje månad.
Utförda hemtjänsttimmar totalt Socialförvaltningen
Jan: 6 603 timmar
Feb: 6 858 timmar
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Mar: 6 316 timmar 
Apr: 5 840 timmar 
Maj: 5 547 timmar 
Jun: 5 460 timmar 
Jul: 5 390 timmar 

• Utförda timmar minskar, dock kan inte personaltimmarna dras ner motsvarande då det är
stort tryck på personalen i verksamheten. Många sjuktimmar orsakar mycket vikarier och
övertid som gör att en neddragning av grundpersonalen blir motsägelsefull.

• Övertid och vikarier inom funktionsstöd ökade i april och maj och har fortsatt orsaka
underskott under sommaren.

• Övertid och ökade vikariekostnader har ökat inom särskilt boende under april och maj och har
även orsakat underskott under sommaren.

• Under sommarsemestrarna har bemanningsföretag för sjuksköterskor anlitats för att klara av
bemanningen och orsakar ett underskott mot budget.

• Etableringskostnader för placeringar av ensamkommande barn visar på ett underskott då
dessa har ökat jämfört med föregående prognos. Även minskade intäkter orsakar ett
underskott då mottagningen av nyanlända har skjutits upp på grund av restriktioner kring
Covid-19. Detta medför även minskade hyresintäkter då lägenheterna står tomma. Totalt
underskott avseende etablering är -633 tkr. Åtgärdsplan för att komma i balans kommer att
upprättas inom etableringsenheten.

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att minska underskottet: 

• En minskning av antalet hemtjänsttimmar som en följd av att inte alla platser på särskilt
boende är fyllda. Arbete med att fylla alla platser pågår.

• En avdelning på Solhöjden Södra har ännu inte öppnat på grund av att restriktionerna för
inflytt till Särskilt boende har skärpts. Denna avdelning är även en beredskapsavdelning för
Covid-19. Detta kan dock komma att ändras om förutsättningarna blir annorlunda.

• Inom socialförvaltningen har två pilotprojekt inom Heltidsresan startat nu under 2020. Dessa
projekt är inte finansierad med någon ökad budget. Troligtvis kommer det att bli en ökad
kostnad till en början som sedan kommer att resultera i en mer kostnadseffektiv verksamhet. I
denna prognos antas underskottet som beror på heltidsresan uppgå till -800 tkr.

• Tidigare beslutad åtgärd är att se över hemtjänstens resursplanering och arbetet med det har
startat och väntas få en direkteffekt under hösten då behovet av timvikarier väntas minska.
Denna åtgärd är medräknad i prognosen och uppgår till -500 tkr.

• Inom ekonomiskt bistånd syns en kostnadsökning jämfört mot budget. Förvaltningen arbetar
med att analysera orsakerna till detta och kostnaderna under hösten förväntas ligga något
lägre än våren och prognostiserar inget ökat underskott.

Covid 19 

• I prognosen ingår merkostnader som Socialförvaltningen har haft i samband med pandemin
Covid-19. För perioden april till juli uppgår dessa kostnader till 4 600 tkr och 450 tkr för
augusti. Totalt 5 050 tkr. Kommunen har skickat in en ansökan för merkostnaderna för
perioden april till juli och kommer att skicka in en till ansökan för perioden augusti till
november. Dessa intäkter är inte medräknade i prognosen och orsakar därmed ett underskott.
Ingen åtgärdsplan lämnas på den summan i avvaktan på beslut om tilldelat statsbidrag.

• Denna prognos är lagd utifrån hur det har sett ut fram tills nu. Inga stora kostnadsökningar är
medräknade under hösten då förhoppningen är att läget förblir så som det är just nu.
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3.1 Socialnämnden 

Prognosrapport SN 

Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr 300 757 295 176 -5 581 193 883 192 897 -986 66 300 761 

SN Förvaltningsledning 

Nettokostnad, tkr 

100 Nämndsverksamhet 941 1 045 104 588 697 109 56 974 

511 Vård o oms. ord. boend 705 782 77 420 497 77 54 707 

590 Socialförv. gemensamt 10 800 10 358 -443 8 420 6 713 -1 707 81 10 504 

600 Flyktingmottagande 232 245 12 148 162 14 61 245 

Summa Nettokostnad, tkr 12 679 12 429 -250 9 577 8 069 -1 507 77 12 430 

Individ Familj Funkt.stöd 

Nettokostnad, tkr 

510 Vård o oms. enl SoL /H 1 075 1 372 297 949 915 -35 69 787 

511 Vård o oms. ord. boend 200 288 87 106 192 85 37 228 

512 Vård o oms.särs. boend 795 795 0 530 530 0 67 795 

513 Insatser LSS egen regi 63 747 63 051 -697 40 490 41 174 684 64 64 204 

514 Köpt vht LSS 10 813 10 871 58 7 629 7 248 -382 70 11 244 

535 Öppen verksamhet 1 176 1 138 -38 789 759 -30 69 1 103 

552 Inst.vård vuxna missbr 1 340 1 509 169 471 1 006 535 31 642 

554 Inst.vård barn och ung 2 083 3 074 991 687 2 049 1 362 22 2 351 

557 Fam.hemsvård barn o un 8 111 6 807 -1 304 4 900 4 538 -361 72 7 822 

558 Öppna ins. vuxna missb 1 049 1 530 481 608 1 020 412 40 1 310 

568 Övr. insats. barn o un 3 148 2 687 -462 2 202 1 790 -412 82 3 047 

571 Övrig vuxenvård 104 485 381 -1 323 324 0 301 

575 Ekonomiskt bistånd 7 056 6 608 -448 4 853 4 406 -448 73 7 074 

580 Individ & familjeomsor 12 603 12 082 -521 8 189 7 695 -494 68 12 437 

585 Familjerätt 372 364 -8 227 232 5 62 358 

600 Flyktingmottagande 2 333 1 687 -645 703 1 118 415 42 1 711 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 4 914 4 938 23 3 300 3 279 -21 67 4 852 

Summa Nettokostnad, tkr 120 921 119 286 -1 635 76 633 78 272 1 640 64 120 266 

Äldreomsorg 

Nettokostnad, tkr 

500 Gemensamt äldreomsorg 3 896 3 807 -89 2 461 2 437 -24 65 3 921 

510 Vård o oms. enl SoL /H 49 100 51 49 67 17 49 99 

511 Vård o oms. ord. boend 72 956 70 010 -2 946 47 153 45 352 -1 801 67 74 353 

512 Vård o oms.särs. boend 78 016 77 184 -832 50 170 50 473 303 65 77 348 

535 Öppen verksamhet 1 526 1 645 119 986 1 095 109 60 1 629 

Summa Nettokostnad, tkr 156 444 152 747 -3 697 100 820 99 423 -1 396 66 157 350 

Räddningstjänst 
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Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr 

270 Säkerhet och trygghet 977 967 -10 645 645 0 67 974 

271 Riskhantering 9 006 9 091 85 5 698 6 052 353 63 9 014 

275 Totalförsv, o samhälls 730 656 -74 510 436 -74 78 726 

Summa Nettokostnad, tkr 10 714 10 714 0 6 853 7 132 279 64 10 714 

Administrativt stöd 

Nettokostnad, tkr 

511 Vård o oms. ord. boend 0 0 0 0 0 0 0 0 

590 Socialförv. gemensamt 0 0 0 1 0 -1 0 1 

Summa Nettokostnad, tkr 0 0 0 1 0 -1 0 1 

3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder 

Åtgärder Beslutat 
belopp (tkr) Status Kommentar 

Se över hemtjänsten 500 delvis genomförd Kartläggning av biståndsbeslut och 
schemaläggning av personal pågår. 

Summa beslutade åtgärder 500 

4 INVESTERINGAR 
Socialnämnden har en investeringsbudget för 2020 på 10 400 tkr och av dessa beräknas 8 596 tkr 
användas under 2020. 

Investeringen för nytt LSS boende beräknas inte användas under året utan lämnar en positiv prognos 
på +1 320 tkr då gruppbostaden inte blir klar förrän våren 2021 och först då kan inventarierna 
inhandlas. 

Renovering av badrum inom funktionsstöd på 700 tkr beräknas också sätta igång först under våren 
2021 då nya gruppbostaden blir klar och omflytt inom verksamheterna kan ske. Hela beloppet lämnar 
ett överskott i årets prognos. Även renoveringen av badrum på Sälvägen kommer inte att genomföras 
förrän den nya gruppbostaden är på plats. Den budgeten väntas lämna ett överskott på 576 tkr. 

Reservaggregatet på Bergmans beräknas lämna ett överskott på +1200 tkr i årets prognos då 
kostnaderna inte väntas komma förrän efter årsskiftet. 

Solhöjden Södra är en investering som har slutförts under våren 2020 dock har förändrade planer 
medfört att budgeten har överskridits med -1 945 tkr för 2020. Det beror på att två avdelningar inte 
beräknades tas i bruk förrän 2021 och 2022 och därför var budgeten inte lagd på 2020. Nu har alla 
avdelningar tagits i bruk och inventarier är inhandlad för hela Solhöjden södra och därför överskrids 
den budgeten. Dock kommer då inte budgeten som var planerad till 2021 och 2022 att behövas. 
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Totalt överskott i prognosen per augusti är +1 804 tkr. 

4.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

Nettokostnad, tkr 

Socialnämnd 8 596 10 400 1 804 8 361 9 123 
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