
Öckerö 2019-01-30 

KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare

Beslutsorgan Socialnämnden 

Tid och plats Onsdag 6 februari kl 08:30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö 

Förmöte: Öckeröalliansen kl 07:30 i Lejonet 

ÄRENDEN 

Anja Hildorsson, 
Josefin Petersson, 
Karl Larsson 

Dukas 

 Bilaga 

Bilaga 

Bilaga 

Bilaga 

Bilaga 

 Bilaga 

1. Upprop, presentation av förtroendevalda och tjänstemän

2. Val av justerare

Förslag: Martina Lindqvist

3. Individärende – Obs sekretess

4. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Dnr 

14/16

5. Bokslut och verksamhetsberättelse 2018. Dnr 06/19

6. Uppdragshandling 2 inklusive budget 2019. Dnr 82/18

7. Motion om intraprenad. Dnr KS 35/16

8. Motion om servering av svenskt kött. Dnr KS 161/18

9. Val av ledamöter och ersättare till Socialnämndens 

individutskott mandatperioden 2019-2022. Dnr 08/19

10. Information

a. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende fram till 
2019-01-30. Dnr 009/19
b. Beslut om arvode: deltagande och arvode för 
utbildningstillfällen för förtroendevalda
c. Beslut om deltagande och arvode för politikerlunch 21 februari
d. Uppföljning av personalförsörjning
e. Överförmyndare utsedd (KF Dnr 0036/18)
f. Förvaltningschefen informerar

Bilaga 

11. Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 03/19   Medtages i pärm 

12. Övriga frågor.

Kent Lagrell Nils Hjort 
Ordförande Sekreterare 
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Öckerö 2019-01-24 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

Handläggare: Nils Hjort 

Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2018 

Diarienummer: 14/16   

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
fjärde kvartalet, till och med 2018-12-31 

Förslag till beslut
Rapportering till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden har sex ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Två 
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Fyra 
ärenden gäller beslut inom socialtjänstlagen (SoL).   

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 

Ärende 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 

Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  

Rapportering fram till och med 2018-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde kvartalets 
rapporteringstillfälle, har sex ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  

Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bostad för vuxna. Fyra ärenden har 
bortfallit och inga nya har tillkommit sedan rapporteringen för tredje kvartalet. 

Fyra ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), varav tre är inom IFO 
och ett inom ÄO. ÄO-ärendet gäller permanent bostad. Av IFO-ärendena gäller två kontaktperson 
och ett öppenvårdsverksamhet. Tre ärenden har bortfallit och ett har tillkommit sedan 
rapporteringen för tredje kvartalet. 

Expedieras till: 
- Kommunrevisionen
- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige

mailto:kommun@ockero.se


Öckerö 2019-01-27 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

Handläggare: 
Malin Tisell, Förvaltningschef  
Jessica Dahlkvist, T.f. administrativ chef 

Ärende: Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 
Diarienummer: 0006/19 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2018 och 
överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen. 

Ärendet (sammanfattning) 
Av uppdragshandlingens fyra mål, två mandatmål och två nämndmål, har ett 
nämndmål samt ett av mandatmålen uppfyllts helt. Ett nämndmål och ett 
mandatmål har delvis uppfyllts. Kvaliteten i verksamheterna är god och alla 
verksamhetsområden har skrivit en kvalitetsredovisning. Ärendet behandlas på FSG 
2019-01-29. 

Ekonomi  
Socialnämnden redovisar för 2018 ett underskott om -4 549tkr vilket beror på 
ökade personalkostnader till följd av ökad vårdtyngd inom gruppbostad LSS (3,5 
mnkr) och vite om 1 mnkr för ej verkställda beslut gällande gruppbostad LSS. 
Verksamhetsområdet IFO/FH underskott om 7,2 mnkr hålls nere med hjälp av 
effekter från förvaltningens åtgärdsplan. Verksamhetsområdet äldreomsorg 
redovisar ett resultat i balans med budget, räddningstjänsten och administrativa 
enheten redovisar ett mindre underskott. 

Bilagor 
Rapport uppföljning per december 2018 

Expediering av beslut 
Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef 
Jessica Dahlkvist, T.f. Administrativ chef 

Underskrift av berörd chef 

Malin Tisell 
Förvaltningschef/socialchef 
2019-01-27 
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Uppföljning efter december 

Socialnämnden 
Jan-Dec 2018 
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1 ORGANISATION 
Ordförande: Kent Lagrell (M) 
Förvaltningschef: Malin Tisell 
Antal årsarbetare: 376 

2 UPPGIFT 

2.1 Vision 
Verksamheten skall bidra till att: 

- Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna
- Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet
- Frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser

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: 
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2.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG / FUNKTIONSHINDER: BARN & UNGA 

Individ och familjeomsorg Barn & Unga: Vård LVU/SOL 

Funktionshinder Barn & Unga: Vård/Boende LSS/SOL 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG / FUNKTIONSHINDER: VUXNA 

Individ- och Familjeomsorg Vuxna: Försörjningsstöd 

Individ och familjeomsorg Vuxna: Vård Missbruk 

Funktionshinder Vuxna: Gruppboende LSS 

Funktionshinder Vuxna: Daglig verksamhet 

Funktionshinder Vuxna: Personlig assistans LSS 

Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder Hemmaplan: Bostöd/Särskilt anpassat boende 

Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder Hemmaplan: Behandlingsenheten 

ÄLDREOMSORG 

Äldreomsorg Hemtjänst 

Äldreomsorg Särskilt boende 

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHAB 

SKYDD MOT OLYCKOR 

Räddningstjänst 

Förebyggande arbete 

MÅTT PÅ KVALITET 

Mått Utfall 
2018 

Plan 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 14 dagar på 
beslut inom försörjningsstöd 61% 40% 58% 68% 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning för vuxna med missbruksproblem 21+ 43 st 59 st 119 st 62 st 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad 
utredning inom barn och ungdom 0-20 år 123 st 109 st 97 st 110 st 
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Mått Utfall 
2018 

Plan 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Responstid (tid från 112-samtal till första resurs är på plats) för 
räddningstjänst, mediantid i minuter 9,8 min 9,5 min 11,4 min 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%) av 
maxpoäng 72 74 74 

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

Andel personer i särskilt boende som fått åtgärder mot fall, undernäring, 
trycksår och nedsatt munhälsa 72% 31% 72% 

MÅTT PÅ KOSTNADSEFFEKTIVITET 

Mått Utfall 
2018 

Plan 
2018 

Utfall 
2017 

Utfall 
2016 

Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, kr/dygn 1 535 kr 1 604 kr 1 535 kr 

Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad timme 425 kr 392 kr 425 kr 

Kostnad gruppboende LSS för vuxna enligt KPB, egen regi, kr/dygn 2 856 kr 3 632 kr 3 231 kr 

Kostnad daglig verksamhet LSS enligt KPB, egen regi, kr/dag 850 kr 1 192 kr 1 169 kr 

Kostnad personlig assistans LSS enligt KPB, egen regi, kr/timme 398 kr 402 kr 398 kr 

Kostnad insatser till vuxna missbrukare, kr/inv 604 kr 604 kr 

Kostnad insatser till barn och unga, kr/inv 4 212 kr 4 212 kr 

Utbetalning försörjningsstöd, kr/inv 784 kr 784 kr 

KPB - görs per december, resultat kommer därför senare. 

3 KVALITETSREDOVISNING 
IFO/FH: Verksamhetsåret inom IFO/FH har präglats av rekryteringssvårigheter inom Personligt stöd 
och gruppbostäder, samt har under vår/sommar haft det ansträngt vad gäller vakanser på 
enhetschefer men under hösten har detta stabiliserat sig och det finns nu inga vakanta tjänster i 
ledningsgruppen. Ledningsgruppen har påbörjat ett arbete med att sätta strukturer och arbetar på att 
hitta gemensamma lösningar. Under 2018 hade IFO/FH utbildning i FUNCA för chefer, 
nyckelpersoner (FUNCA-administratörer) samt personalgrupper. Skräddarsydda kortare utbildningar 
för personalgrupper har genomförts i fem av sex aktuella verksamheter som arbetar brukar-nära. 
Implementering av FUNCA i gruppbostäder startade upp och är nu ett verktyg som används på 
enheterna. FUNCA-registreringen har lett till ökad insikt och förändrat arbetssätt kring lågaffektivt 
bemötande. Under hösten har även processkartläggning genomförts gällande ansökan om boende 
enligt LSS till verkställt beslut. Under vår 2019 kommer tillhörande checklistor och dokument att 
upprättas. 

Under hösten har ett fokusområde för verksamheterna varit dokumentation och översyn av 
genomförandeplaner. Förberedelser inför implementering av digital dokumentation på samtliga 
enheter har gjorts i form av att dokumentationsombud för verksamheterna har utsetts, samt en 
dokumentationsansvarig för verksamhetsområdet. Implementering av digital dokumentation på 
samtliga enheter är beräknad till höst 2019 i samband med att implementering av Lifecare görs. Ett 
arbete har påbörjats kring att se över alla upphandlingar, arbetet fortsätter under 2019. En styrka 
inom verksamhetsområdet är personalen som hjälps åt, är engagerade och ser möjligheter. 

Äldreboende: Verksamhetsåret har präglats av rekryteringssvårigheter samt brist på 
äldreboendeplatser. Brukare från Bergmansmodulen fick evakueras till Solhöjden vilket resulterade i 
överbeläggning på korttidsverksamheten samt missnöje hos brukare och anhöriga. Resultatet 
försämrades i öppnajämförelser där 75% (84) var sammantaget nöjda med äldreboendet. Tryggheten 
kunde dock bibehållas på nästan samma nivå som året innan då 86 % upplevde sig trygga. Personalens 
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bemödade och förtroendet ligger fortfarande högt 94% respektive 90%. 

Hemtjänst: 95% av brukarna är nöjda med sin hemtjänst. Resultatet ligger 10% högre än Regionen 
och snittet i riket. Upplevelsen av trygghet och förtroendet för personalen ligger på 93% vilket också är 
mycket högre än riket respektive regionen. 77% av brukarna anser att handläggarnas beslut är 
anpassade efter deras behov vilket är ca 8% högre än snittet i riket. 

HSL: Mobilt närsjukvård startades under verksamhetsåret vilket bidragit till bättre samarbete med 
vårdcentralerna. Respektive organisation kan nu bättre nyttja den samlade kompetensen som finns nu 
tillgänglig med den nya arbetsformen. I slutet av verksamhetsåret startades samverkande sjukvård 
tillsammans med VGR. Det gemensamma målet är att förbättra och utveckla samverkan mellan 
sjukvården, för att skapa ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna och utnyttja tillgängliga 
resurser och kompetens på bästa sätt. 

Korttidsverksamhet: Personalen samverkar med övriga verksamheter i kommunen för att skapa en 
god vård-och omsorg. Det sker bland annat genom att hålla teamträffar varje vecka. 1808 öppnades 
ytterligare en korttidsavdelning på Hedens by. Det ger möjlighet för Öckerö kommuns invånare att i 
större utsträckning få möjlighet till korttidsvistelse på korttidsboende. Det ger också möjlighet för 
verksamheten att samarbeta med varandra vilken kan ge vinster inom olika områden. 

Räddningstjänst: Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) publicerar årligen indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets 
kommuner. Öckerö kommun hamnar på 2:a plats i rapporten Öppna Jämförelser om Trygghet och 
säkerhet 2017 och utfallet för 2018 har ännu inte publicerats.  

Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst är undertecknat mellan Alingsås och Vårgårda 
räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 
Öckerö Räddningstjänst samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

Samarbete avseende gemensam larmning från larmcentral i RSG klar. 

Administrativa enheten: För att säkerställa och utveckla ett hållbart verksamhetsstöd har 
uppdragsdeklarationer arbetats fram för administratörerna, ett arbete som kommer att fortsätta även 
under 2019 då det är tänkt att alla funktioner ska ha en uppdragsdeklaration. Detta för att synliggöra 
administrativa enhetens stöd. Flera viktiga rutiner har arbetats fram, några exempel är rutin för akuta 
händelser, hot och våld, arkivvård, pedagogiska måltider. En ny årsplanering för förvaltningens chefer 
har tagits fram. Enheten har drivit projektet Heltidsresan samt två arbetsgrupper, en gällande 
attraktivitet och rekrytering och en gällande bemanning med mycket gott resultat. Enheten har också 
medverkat i kommunens gemensamma projektgrupp för implementering av GDPR. MAS har också 
varit projektledare för införandet av mobil närvård, resultatet av införandet har varit mycket lyckat. 
Personalen, hemsjukvårdsläkare på vårdcentralen samt olika professioner inom kommunens 
hemsjukvård har varit mycket nöjda och bedömningen är att patientsäkerheten har ökat betydligt. 

4 MÅL 

4.1 Måluppfyllelse 

Personer som vårdar anhöriga i hemmet får ett ökat stöd av kommunen 
Satsningar: 

- Ta fram en plan för anhörigstöd inom IFO/FH.

Kommentar 

Bedömning av måluppfyllelse för mandatmålsperioden 2014-2018 
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Satsningar under mandatperioden 
2015 - Ökad tjänst för Anhörigsamordnare från 30% till 50% 
2016 - Kartlägga vilket stöd som finns idag/ Kartlägga anhörigas behov av stöd 
2017 - Kartlägga behovet av anhörigstöd inom IFO/FH. 
2018 - Ta fram en plan för anhörigstöd inom IFO/FH. 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att ge anhöriga som vårdar närstående stöd. 
Inriktningen av stödet i Öckerös äldreomsorg är att det ska förebygga ohälsa och att det ska finnas ett 
varierat utbud av stödinsatser. Hemtjänstbidrag erbjuds till närstående som vårdar sina anhöriga utan 
hemtjänstinsatser från kommunen. Anhörigsamordnarens tjänst utökades 2015 från 30 % till 50 % för 
att bättre bemöta anhörigas behov. 

Öckerö kommuns äldreomsorg har omfattande stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående. 
2016  genomfördes en kartläggning av stödet som visad att anhörigas behov av stöd ofta handlar om 
att den närstående får en god vård och omsorg men också om ett individanpassat och flexibelt stöd till 
dem själva. Målet under 2016 var att kartlägga omfattningen och behovet av stöd. Stödet består av: 

• möjligheten att delta i samtalsgrupper
• avlösning 10 timmar utan kostnad
• biståndsbedömd avlastning på korttidsplatser
• utbildningar/föreläsningar
• rekreation och aktiviteter
• stödsamtal
• råd och vägledning
• ekonomisk ersättning (hemtjänstbidrag)
• information

Bedömningen är att utbudet av stöd till anhöriga inom äldreomsorg täcker behovet väl. 
Dagverksamheten inom äldreomsorgen har också utökats under 2017. 

Kartläggning av behovet av anhörigstöd inom IFO/FH påbörjades under slutet av 2016 och en plan för 
anhörigstöd togs fram under 2018.  Planen för anhörigstödet inom funktionshinder har resulterat i att 
flera anhörigstödssamtal har genomförts. Under 2019 kommer det också att arbetas fram ett uppdrag 
för anhörigsamordnaren. 

Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta bygger på att varje enskild individs behov står i 
fokus, samt präglas av stor valfrihet, hög kvalité och trygghet 
Satsningar: 

- Erbjuda nya digitala omsorgstjänster, för ökad trygghet, kvalitet och effektivitet
- Utveckla arbetssätt med hjälp av digital teknik i enlighet med mål och tillvägagångssätt i kommunens
övergripande digitala strategi
- Fokus på personal- och kompetensförsörjning

Kommentar 

Bedömning av måluppfyllelse för mandatmålsperioden 2014-2018 

Satsningar under mandatperioden 

Satsning 2015 
-Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen

Satsning 2016 
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- Tillsammans med Kostenheten anpassa måltiderna efter den äldres önskemål, vilket exempelvis
innebär att aktivt fråga efter, vara lyhörd för och anpassa maträtter
- Utformning av måltidsmiljön efter den äldres egen vilja.
- Tillsammans med fastighetsägaren genomföra ett projekt för att i dialog med de äldre och deras
anhöriga förbättra inne- och utemiljön
- Validering av personal inom funktionshinder så att lägsta nivå är stödassistent, och det finns minst
två stödpedagoger i varje verksamhet
- Höja kompetensen hos all personal genom gemensam grundutbildning gällande bemötande för att
möta nya brukargrupper
- Projektplanering för nytt gruppboende
- Översyn och utveckling av Daglig verksamhet

Satsning 2017 
- Implementera digitala trygghetslarm som gör det möjligt att erbjuda nya digitala omsorgstjänster, för
ökad trygghet, kvalitet och effektivitet.

Satsning 2018 
- Erbjuda nya digitala omsorgstjänster, för ökad trygghet, kvalitet och effektivitet
- Utveckla arbetssätt med hjälp av digital teknik i enlighet med mål och tillvägagångssätt i kommunens
övergripande digitala strategi- Fokus på personal- och kompetensförsörjning

Gruppboendena för personer med funktionshinder har vissa gemensamma aktiviteter, vilket är 
positivt både för personal och brukare. Personlig assistans har genomfört vissa gemensamma 
aktiviteter för sina brukare vilket varit uppskattat. Medvetet arbete med kost och hälsa pågår 
kontinuerligt. Utbildning i BPSD (Register för beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) 
har genomförts för att bättre kunna arbeta med dementa personer med funktionshinder. 

2015 bildades ett pedagogiskt team utifrån nya brukares behov, bestående av personal från daglig 
verksamhet med spetskompetens inom autism tillsammans med personal på Sälvägen. Detta arbete 
har blivit väldigt lyckat och uppskattat. 2016 rekryterades en ytterligare person särskilt för detta 
uppdrag. Teamet har varit aktiva på ett av gruppboendena med gott resultat. Genom rätt arbetssätt 
och bemötande har man minskat det utmanande beteendet hos de boende och antalet 
Incidentrapporter till KIA har minskat avsevärt. 

Pedagogiska teamet har varit inne på vår dagliga verksamhet. Arbetets huvudsakliga inriktning 
kretsade kring bemötandet och den pedagogiska kraft som finns i rätt bemötande. 2017 hade det 
pedagogiska teamet tre basutbildningar för all personal. Vidare arbetar teamet med kartläggning av 
processer för att i myndighetsutövning och verkställighet skapa tydliga ansvarsområden så att de 
enskilda får en likartad process. Metodutvecklare har jobbat med att samordna och kartlägga 
skräddarsydda boende- och stödformer, för unga vuxna med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa samt självskadebetéende. Metodutvecklare har 
arbetat med att guida och tydliggöra utifrån ett lågaffektivt arbetssätt, samt att hitta strategier för att 
klara vardagen både avseende psykiskt mående och alternativt anpassning i dagligt liv. Detta sker i 
samarbete med öppenvård och brukare. 

En annan grupp av personer med stort vårdbehov är personer i livets slut. För att utveckla arbetet har 
det palliativa rådet haft regelbundna möten under åren. Rådet består av ett tvärprofessionellt team där 
även primärvården deltar. Det palliativa registret används med framgång som utvecklingsverktyg. 
Rådets arbete har uppmärksammats i hela Göteborgsregionen. Ett flertal personal har medverkat på 
konferenser och inspirerat andra inom vård och omsorg. 

Projektplanering för nytt gruppboende pågår och är i nuläget under upphandling. Under 2018 har 
projektgruppen arbetat fram samtliga underlag så som tillexempel rambeskrivning. Under hösten har 
2 samrådsmötet ägt rum tillsammans med FUB (En intresseorganisation som arbetar för att barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv). Arbetet pågår enligt 
kommunens projektmodell. 

Validering av personal inom funktionshinder är påbörjad och några personer inom verksamheten har 
under 2018 påbörjat utbildning. 

Översyn och utveckling av Daglig verksamhet är påbörjat men ej slutförd och arbetet fortsätter under 



2019-01-30 

9 

2019. Planerad vårdtyngdsmätning under 2019 kommer att ligga till grund för arbetet. 

Sedan 2016 har kostombuden träffat kostenhetens representanter regelbundet och diskuterat frågor 
kring maten. Måltiderna anpassas mer efter äldres önskemål och synpunkter som kommer fram på 
boendeträffar. Även hemtjänstcheferna har träffat kostenheten regelbundet för att framföra 
vårdtagarnas synpunkter kring maten. Avdelningarna på Solhöjden har arbetat aktivt på att skapa en 
trevlig atmosfär kring måltidssituationen trots detta har nöjdheten minskat kring måltiden. För att öka 
äldres välbefinnande behöver Solhöjden fokusera mer på att skapa harmoni och trevlig atmosfär kring 
måltidssituationen. Lyhördheten kring äldres önskemål gällande maten behöver fortfarande idag bli 
bättre och uppmärksammas mer. Mer regelbundna, veckovisa brukarundersökningar behöver göras 
för att komma åt problematiken kring maten. 

Utveckling av mat och måltidsmiljö: 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%) 
2014 78% 
2015 80% 
2016 78 % 
2017 67 % 
2018 65% 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%) 
2014 68% 
2015 82% 
2016 70% 
2017 70% 
2018 61% 

En av satsningarna 2016 var att tillsammans med fastighetsägaren ÖFAB genomföra ett projekt för att 
i dialog med de äldre och deras anhöriga förbättra inne- och utemiljön. En dialog med fastighetsägaren 
pågick kontinuerligt under verksamhetsåret. En övergripande plan på respektive enhet har tagits fram. 
Samtliga boendechefer träffade förvaltaren och diskuterade vilka förändringar av utemiljön som kunde 
göras efter önskemål. Fastighetsägaren deltog på skyddsronder för att få en bättre bild över vilka 
åtgärder som behöver vidtas. 

Inom IFO/FH arbetade man under 2017 med likabehandlingsperspektivet. Metodhandledaren 
utbildade och väglett i olika funktionsnedsättningars uttryck. Samverkan mellan boende och daglig 
verksamhet inleddes också 2017 och har resulterat i samverkansmöten för erfarenhetsutbyte. 
Personlig assistans och ledsagning har nu samma chef vilket medfört ökad kompetens för olika 
målgrupper. Socialkontoret och behandlingsenheten samverkar genom olika möten för verkställighet 
och uppföljning. 

Digitala trygghetslarm infördes inom hemtjänsten i början av 2017 och en kartläggning av digitala 
tjänster inom äldreomsorgen har gjorts och inkluderats i kommunens digitaliseringsstrategi. 

Samtliga boende har en genomförandeplan där hjälpinsatserna beskrivs och godkänns av den enskilde. 
Genomförandeplanen följs upp regelbundet av kontaktpersonen. I slutet av 2017 började 
sjuksköterskorna använda mobil dokumentation i sitt arbete vilket kommer att spara tid och 
underlätta arbetet på sikt. 

Under 2018 hade IFO/FH utbildning i FUNCA (Ett arbetsverktyg för personal inom LSS) för chefer, 
nyckelpersoner (FUNCA-administratörer) samt personalgrupper. Skräddarsydda kortare utbildningar 
för personalgrupper har genomförts i fem av sex aktuella verksamheter som arbetar brukar-nära. 
Implementering av FUNCA i gruppbostäder startade upp och är nu ett verktyg som används på 
enheterna. FUNCA-registreringen har lett till ökad insikt och förändrat arbetssätt kring lågaffektivt 
bemötande. 

SSbtec är upphandlat och kommer att implementeras under vår 2019 i samband med införande av 
Lifecare. 

Digital dokumentation inom IFO/FH är inte påbörjad i samtliga enheter, men förberedelser inför 
implementering har gjorts i form av att dokumentationsombud för samtliga verksamheter har utsetts, 
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samt en dokumentationsansvarig för verksamhetsområdet. Implementering på samtliga enheter är 
beräknad till höst 2019 i samband med att implementering av Lifecare görs. Lifecare är en utveckling 
av nuvarande dokumentationssystem och ska implementeras både inom IFO/FH samt äldreomsorgen. 
I slutet av 2017 började sjuksköterskorna använda mobil dokumentation i sitt arbete vilket kommer att 
spara tid och underlätta arbetet på sikt. När lifecare implementeras möjliggörs mobil dokumentation 
vilket vi hoppas även kommer underlätta planeringen av insatserna. 

Installationen av digitala låssystem för medicinskåpen inom äldreomsorgen och funktionshinder är i 
sitt slutskede. 

Socialförvaltningen har haft en representant med i kommunens digitaliseringsråd. Digitaliseringsrådet 
avslutades dock under 2018 men förvaltningens arbete har fortsatt och resulterat i ett nytt avtal med 
lifecare, satsningen på digital dokumentation kommer därför att påbörjas 2019. 

Verksamhetsutvecklaren har under 2018 lett två arbetsgrupper inom kompetensförsörjning och 
bemanning: attraktivitet och rekrytering samt bemanning. Alla enhetschefer inom socialförvaltningen 
har deltagit. Detta har resulterat i en färdig bemanningsmodell som bygger på att våga rekrytera fast 
personal i större utsträckning för att minska behovet av timanställd personal. Till detta finns en 
tillämpningsanvisning och en bemanningshandbok. Under 2019 beräknas ett pilotprojekt starta. Vår 
förhoppning är att attraktivare scheman och minskad arbetad tid av timanställd personal dels kommer 
ge en minskad övertidsersättning men också en mindre sjukfrånvaro likväl som ökad trivsel och 
attraktivitet. 

Kortare insatstid och ökad trygghet inom områden kopplade till kommunens räddningstjänst 
Satsningar: 

- Samverkan mellan räddningstjänsterna inom GR-regionen för att utveckla en för medborgarna
gränslös räddningstjänst med gemensam ledningscentral

Kommentar 

Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst är undertecknat mellan Alingsås och Vårgårda 
räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 
Öckerö Räddningstjänst samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

Samarbete avseende gemensam larmning från larmcentralen i RSG (Räddningstjänsten storgöteborg) 
klar. 

Socialnämnden skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget 2018 
Satsningar: 

- Översyn och effektivisering av Daglig verksamhet.
- Minska sjuktalen i förvaltningens verksamheter.
- Minska övertidskostnader i förvaltningens verksamheter.
- Förbättrade bemanningsprocesser.

Kommentar 

Samplanering mellan Daglig verksamhet och Gruppbostad Sälvägen är påbörjad och kommer att 
utvecklas ytterligare under 2019. Verksamhetsutvecklaren har stöttat arbetet genom att bistå med 
bemanningsstatistik, personalgrafer med mera. Även övriga gruppbostäder kan bli aktuella att ingå i 
samplaneringen. Översyn och effektivisering av Daglig Verksamhet kommer fortsätta under 2019 och 
en vårdtyngdsmätning kommer genomföras i januari 2019 i syfte att tydliggöra bemanning i relation 
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till behovet. 

Två grupper bestående av enhetschefer har arbetat med målets innehåll och utifrån upprättad 
projektplan. Arbetet beskrivs utifrån kommunens kompetensförsörjningspolicy. En effekt av den nya 
bemanningsmodellen väntas vara att utöka möjligheter till heltidsanställning och uppnå en mer 
effektiv bemanningsplanering. Att skapa mer attraktiva arbets-scheman är en viktig del i att vara en 
attraktiv arbetsgivare. 

Arbetet med ny bemanningsmodell kommer att starta i pilotverksamhet inom ÄO under vår 2019 för 
att därefter implementeras i övriga verksamheter 

Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen håller på att implementera samordnad resursplanering i 
bemanningsprocessen. Målet är att alla verksamheter som kan dra nytta av resursplaneringen uppnår 
målet under första kvartalet 2019. Kartläggning av sjukfrånvaron och övertiden pågår på respektive 
enhet. 

5 EKONOMISK KOMMENTAR 
Socialnämnden redovisar för 2018 ett underskott om -4 549tkr vilket beror på ökade 
personalkostnader till följd av ökad vårdtyngd inom gruppbostad LSS (3,5 mnkr) och vite om 1 mnkr 
för ej verkställda beslut gällande gruppbostad LSS. Verksamhetsområdet IFO/FH underskott om 7,2 
mnkr hålls nere med hjälp av effekter från förvaltningens åtgärdsplan. Verksamhetsområdet 
äldreomsorg redovisar ett resultat i balans med budget, räddningstjänsten och administrativa enheten 
redovisar ett mindre underskott. 

Verksamhet IFO/FH redovisar ett underskott på 7,2 mnkr för 2018. Underskottet avser i huvudsak 
personalkostnader på 3,5 mnkr inom gruppbostäder med anledning av ökad vårdtyngd, vite på 1 mnkr 
för ej verkställda beslut om gruppbostad, samt 1,2 mnkr avseende socionomkonsulter på 
socialkontoret. Övrigt underskott gäller bland annat överskattade fordringar från 2017 på 
Migrationsverket, samt saneringskostnad för jord på Daglig Verksamhet, Östra Hamnen. 

Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett resultat i balans med budget vilket framförallt beror 
på att verksamheten har fått kompensation för platsbriskostnader som innefattat ökade 
hemtjänsttimmar, Komhemteam, överbeläggning på Solhöjden, utökning av dagverksamhet, utökade 
kostnader inom HSL, köpta platser samt enhetschef hemtjänsten. 

Räddningstjänsten har haft stora och omfattande räddningsinsatser som ett flertal villabränder, brand 
på Kärrsviks återvinningscentral samt Björköbranden gör att det blir ett mindre underskott i 
budgeten. 

Administrativa enheten har haft två poster som inte varit finansierade från årets början (tjänsten som 
utredare samt sms-kostnader för TimeCare Pool). Under året har flera poster dock balanserat 
underskottet och årets slutliga resultat är -145 tkr vilket främst beror på att budgeten för licenser, 
konsulttjänster och kurser inte nyttjats fullt ut samt att tjänsten administrativ chef inte belastat 
enhetens budget mer än 50% under hösten -18. 

5.1 Socialnämnden 

Resultaträkning 

Bokslut 2018 Budget 2018 Avvikelse 
2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 

Intäkter 

Taxor och avgifter -11 671 -10 965 706 -11 196 -10 690

Övriga intäkter -35 310 -31 749 3 560 -34 384 -66 368

Summa intäkter -46 981 -42 714 4 266 -45 580 -77 058



2019-01-30 

12 

Bokslut 2018 Budget 2018 Avvikelse 
2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 

Kostnader 

Personalkostnader 221 529 212 052 -9 477 207 129 198 386 

Entrepr & köp av vht 32 957 30 983 -1 973 30 888 61 832 

Övriga kostnader 63 571 66 081 2 510 63 648 64 145 

Kapitalkostnader 939 1 065 125 965 962 

Summa kostnader 318 996 310 181 -8 815 302 630 325 325 

Resultat 272 015 267 466 -4 549 257 050 248 267 

Resultat per verksamhet 

Bokslut 2018 Budget 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 

Nettokost tkr 

100 Nämndsverksamhet 803 858 816 837 

263 
Miljö-hälsa o hållbar 
utv 0 0 0 0 

270 
Säkerhet och 
trygghet 1 126 876 838 894 

271 Riskhantering 8 692 8 776 8 283 8 050 

275 
Totalförsv. o 
samhällssk 492 606 669 579 

500 
Gemensamt 
äldreomsorg 4 954 7 189 4 533 4 287 

510 
Vård o oms. enl SoL 
/HSL 3 593 4 152 2 304 1 472 

511 
Vård o oms. ord. 
boende 74 570 70 477 64 142 58 944 

512 
Vård o oms.särs. 
boende 57 350 55 124 59 606 58 065 

513 
Insatser LSS egen 
regi 62 571 57 050 58 357 54 415 

514 Köpt vht LSS 10 178 9 040 11 018 13 702 

535 Öppen verksamhet 2 809 2 687 2 521 2 799 

552 
Inst.vård vuxna 
missbruk. 1 322 1 610 851 1 408 

554 
Inst.vård barn och 
unga 3 677 6 050 3 572 8 863 

556 
Fam.hemsvård 
vuxna missbr 0 0 0 342 

557 
Fam.hemsvård barn 
o unga 9 425 8 940 8 568 3 642 

558 
Öppna ins. vuxna 
missbruk 1 743 1 505 2 586 2 556 

568 
Övr. insats. barn o 
unga 2 440 1 699 2 085 2 137 

571 Övrig vuxenvård 394 50 115 170 

575 Ekonomiskt bistånd 5 813 6 600 6 434 6 965 
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Bokslut 2018 Budget 2018 Bokslut 2017 Bokslut 2016 

580 
Individ&familjeomsor
g,tot 10 427 9 628 10 953 11 376 

585 Familjerätt 255 339 343 317 

590 
Socialförv. 
gemensamt 8 964 11 723 8 738 8 726 

591 Budgetkorr. & buffert 0 2 488 0 0 

600 Flyktingmottagande 418 0 -283 -2 282

Summa 
Nettokost tkr 272 015 267 466 257 050 248 267 

6 INVESTERINGAR 
Under 2018 har Socialnämndens enheter förbrukat investeringsmedel för 4,5 mkr. 

Färdigställda projekt under 2018: 

• Nätverk Räddningstjänsten
• Oljeavskiljare Räddningstjänsten
• Side-by-sidecykel Särskilt boende Sälvägen
• Digitala medicinskåp Solhöjden
• Möbler Bergmans demensboende

Påbörjade projekt under 2018 som flyttas till 2019: 

• Nytt LSS-gruppboende
• Möbler gemensamt Sälvägen, Daglig verksamhet
• Räddningsfordon Räddningstjänsten
• Mobil dokumentation Sjuksköterskegruppen
• Möbler nytt korttidsboende Hedens by
• Möbler Hemtjänstlokal Hönö

Ej påbörjade projekt som flyttas till 2019 

• Lås till Hedens by

Investeringsmedel som flyttas till 2019 uppgår till 1,1 mkr. 

6.1 Socialnämnden 

Investeringsrapport 

Bokslut 2018 Budget 2018 Avv 2018 

3 Socialnämnd 4 482 6 471 1 989 

Summa 
Nettokost tkr 4 482 6 471 1 989 

7 KÖP AV VERKSAMHET 
Socialnämnden köper socialjour av Göteborgs stad, medfinansierar Göteborgs Mobila fältteam och 
Göteborgs enhet för behandling av ungdomar med risk- och missbruk (MiniMaria), Vidare finansierar 
kommunen Göteborgsregionens centrum för utveckling av välfärdsteknik, All Age Hub samt 
Barnhuset där socialsekreterare, polis, åklagare, barnläkare samt barn- och ungdomspsykolog 
samarbetar när det finns misstanke om att barn utsatts för våld och övergrepp. Socialnämnden 
medfinansierar även Ungdomsmottagningen på Öckerö som drivs av Västra Götalandsregionen, VGR. 



2019-01-30 

14 

Gemensamt med Göteborgsregionen finansieras också ett kunskapscentrum för våld i nära relationer. 
Vårdplatser och boende för barn, unga, vuxna och äldre köptes av olika huvudmän. Kooperativ, andra 
kommuner och företag tillhandahöll Personlig assistans samt andra LSS-insatser. Sammantaget 
köptes verksamhet för 32 900 tkr. 

8 KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Område Effekt Aktivitet Vem När Status 

betssätt/ 
resursutnyttjande Möjlighet till heltidEffektivitet 

Samplanering (ARP)Ny 
bemanningsmodell i syfte att 
minska behovet av timvikarier 
och inbeordring, samt minska 
sjuktal och övertidskostnader. 

FC/
VC/
EC/ 

- 18 Klart 

Samarbete Relevanta, ändamålsenliga och 
effektiva åtgärder 

Skapa arbetsgrupper med ec 
och verksamhetsutvecklare VC jan 

18 Klart 

Bemanning 

Att nyttja den kompetens vi har 
effektivt.Smidigare och enklare 
bemanningsprocess för 
medarbetare och AG.Minska 
sjuktal och övertid 

Bemanningsstrategi/Förbättrade 
bemanningsprocesser 
såsomanställningsform, 
schemaläggning, samarbete, 
"överanställning".Följa upp 
personalnyckeltal 

FC/
VC/
EC 

- 18

Delvis klart. 
Arbetet 
fortsätter 
under 2019 
då ett 
pilotprojekt 
startar 

Attrahera/ rekrytera Rätt kompetens på rätt plats i 
rätt tid 

Stärka varumärket Öckerö 
kommunAtt vara en bra 
arbetsgivareÖversyn 
rekryteringsprocessÖppet 
hus/frukostmöten 

FC/
VC/ 
EC 

- 18

Ej klart. 
Arbetet 
fortsätter 
under 2019 

Behålla 
Minskad personalomsättning/ 
ökad kvalité och kontinuitet till 
brukare/ kostnadseffektivitet 

Ledarskap/medarbetarskapKom
petensplanering/identifiera 
behovAttraktiva schemanGod 
arbetsmiljöIntroduktion av nya 
medarbetare 

FC/
VC/ 
EC 

- 18

Delvis klart. 
Arbetet 
fortsätter 
under 2019 
då ett 
pilotprojekt 
startar 

Uppföljning 

Verksamhetsutvecklaren har under 2018 lett två arbetsgrupper inom kompetensförsörjning och 
bemanning: attraktivitet och rekrytering samt bemanning. Alla enhetschefer inom socialförvaltningen 
har deltagit. Detta har resulterat i en färdig bemanningsmodell som bygger på att våga rekrytera fast 
personal i större utsträckning för att minska behovet av timanställd personal. Till detta finns en 
tillämpningsanvisning och en bemanningshandbok. Under 2019 beräknas ett pilotprojekt starta. Vår 
förhoppning är att attraktivare scheman och minskad arbetad tid av timanställd personal dels kommer 
ge en minskad övertidsersättning men också en mindre sjukfrånvaro likväl som ökad trivsel och 
attraktivitet. 

Samplanering mellan Daglig verksamhet och Gruppbostad Sälvägen är påbörjad och kommer att 
utvecklas ytterligare under 2019. Verksamhetsutvecklaren har stöttat arbetet genom att bistå med 
bemanningsstatistik, personalgrafer med mera. Även övriga gruppbostäder kan bli aktuella att ingå i 
samplaneringen. 

Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen håller på att implementera samordnad resursplanering i 
bemanningsprocessen. Målet är att alla verksamheter som kan dra nytta av resursplaneringen uppnår 
målet under första kvartalet 2019. Kartläggning av sjukfrånvaron och övertiden pågår på respektive 
enhet. 
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9 BARNBOKSLUT 

9.1 Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar 
* Beslut om att se över samverkan mellan skola och socialtjänst, projektgrupp är tillsatt
* Beslut om två lyckade hemtagningar
* Utökad tjänst för förhandsbedömningar

9.2 Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör 
dem? 
*Demokratitorg



SOCIALNÄMNDEN, BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE 2019 

Ansvar Benämning (Tkr) Ram 2018 Tilldelning 2% Justeringar * Ram 2019  Omfördelning - 19 
Var av 
platsbristkostnader 

300 Socialförvaltning gemensamt 7 675 154 -787 7 042 6898 

301 Individ, Familj & Funktionshinder 105 020 2 100 148 107 268 108709 1 436 

305 Äldreomsorg 131 120 2 622 5 538 139 280 143844 4 564 

307 Räddningstjänst 10 257 205 10 462 10459 

308 Administration 5 738 115 5 853 5995 

Totalt Socialnämnden 259 810 5 196 4 899 269 905 275905 6 000 



Öckerö 2019-01-27 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

Handläggare: Jessica Dahlkvist, T.f. Administrativ chef 
Ärende: Revidering av uppdragshandling 2 inkl. budget 2019 
Diarienummer: 0082/18   

Revidering av uppdragshandling 2 inkl. budget 
2019 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningschefens förslag till reviderade uppdrag 2 
inklusive budget 2019. 

Ärendet (sammanfattning) 
I enlighet med fullmäktiges beslut (2016-12-15) om ”Årsplan för ledning och 
styrning” ska nämnden besluta om uppdrag 2 inklusive budget. 

Eftersom vi står inför en ny mandatperiod kommer de nya mandatmålen för 2019-
2022 och de aktiviteter som berör verksamheterna inom socialnämnden att 
komplettera uppdragshandlingarna, troligen kommer detta ske i mars månad. 
Arbete med att ta fram satsningar och aktiviteter till mandatmålen pågår.  

Uppdragshandlingen för administrativa enheten är reviderad då ett nytt uppdrag för 
enheten är att samordna och utveckla förvaltningens systematiska kvalitetsarbete 
samt bevaka, söka och redovisa statliga stimulansbidrag. Uppdraget att rekrytera 
timanställd personal har tagits bort i och med decentraliseringen av 
bemanningsservice och ingår inte enhetens uppdrag för 2019. I övrigt har inga 
andra justeringar gjorts i uppdragshandlingarna.  

Ekonomi  
I december fattade socialnämnden beslut om Budget 2019. Budgeten som var 
fördelad per ansvar och verksamhet, bygger på 2018 års budget kompletterad med 
kompensation för löneökningar samt målgruppsförändringar, inom ramen för de 
tilldelningar som förvaltningen erhållit för 2019.  



Socialförvaltningen har nu också fått besked om att man tilldelats 6 miljoner för 
platsbristkostnader, de har fördelats mellan IFO/FH (1436 tkr) och Äldreomsorgen 
(4564 tkr). Några mindre omfördelningar har också gjorts mellan de olika 
verksamheterna. Omfördelningarna redovisas nedan.  

Expediering av beslut 
Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef  
Arto Niskala, Verksamhetschef ÄO 
Angelica Francisca, Verksamhetschef IFO/FH 
Peter Eriksson, Räddningschef 
Jessica Dahlkvist, T.f. Administrativ chef 

Bilagor 
Fördelning budget 2019 

Underskrift av berörd chef 

Malin Tisell 
Förvaltningschef/socialchef 
2019-01-27 

Ansvar Benämning (Tkr) Ram 2018 Tilldelning 2% Justeringar * Ram 2019  Omfördelning - 19 Var av platsbrist
300 Socialförvaltning gemensamt 7 675 154 -787 7 042 6898
301 Individ, Familj & Funktionshinder 105 020 2 100 148 107 268 108709 1 436
305 Äldreomsorg 131 120 2 622 5 538 139 280 143844 4 564
307 Räddningstjänst 10 257 205 10 462 10459
308 Administration 5 738 115 5 853 5995

Totalt Socialnämnden 259 810 5 196 4 899 269 905 275905 6 000
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Öckerö 2018-12-03 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

Handläggare: Christer Zanden 
Ärende: Motion om intraprenader 
Diarienummer: 0035/16   

Svar på motion om att pröva intraprenad som 
driftsform 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärende 
Miljöpartiet de gröna i Öckerö kommun föreslår i en motion att kommunen prövar 
intraprenad som driftsform. I motionen anges att det finns alternativa sätt att 
organisera kommunens verksamhet som kan ge positiva effekter för såväl 
verksamhet som den enskilde arbetstagaren.  

Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade 
befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Ansvarig 
nämnd har fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verksamheten 
och bekostar driften. Personalen är fortfarande anställd i kommunen och 
intraprenadchefen är direkt underställd förvaltnings- eller verksamhetschef.  
Intraprenad ska drivas inom ramen för de lagar, avtal, regler och styrdokument som 
gäller övriga verksamheten inom kommunen. Intraprenad har rätt till samma 
centrala service och stöd som andra verksamheter har.  

Bland de förväntade fördelar som brukar anges vid införande av intraprenad som 
driftsform finns ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö, ökat engagemang bland 
personal samt ökat brukarinflytande.  

Ekonomi 
Intraprenad bedöms inte ge ekonomiska konsekvenser då intraprenaden själv får 
hantera eventuella underskott och överskott. Däremot kan ett eventuellt införande 
kräva resurser i form av ändrade rutiner m.m.  

Beredning 



• Ekonomiska förutsättningar för intraprenad
• Omvärlden: Utvärdering av intraprenadverksamhet i Göteborgs stad
• Samverkan: Synpunkter från CSG (central samverkansgrupp)
• Synpunkter från socialförvaltningen – verksamhetsområde äldreomsorg
• Risker och frågetecken

Ekonomiska förutsättningar för intraprenad 
Intraprenaden är en egen redovisningsenhet som ska följa kommunens budget- och 
uppföljningsprocess. Intraprenaden får själv hantera ett eventuellt överskott. 
Avsikten är att överskottet ska stanna i intraprenaden och användas till verksamhet 
som kommer brukarna till del. Uppkommer underskott ska en plan upprättas som 
man själv kan finansiera inom egen budgetram.  

Nedan följer ett antal områden som bör uppmärksammas vid ett eventuellt 
införande av intraprenad i kommunen. 

• I en överenskommelse med intraprenaden ska framgå vilka principer som
gäller för resurstilldelning. Även principer för lokalanvändning och dess
prissättning ska ingå.

• Intraprenaden ska följa kommunens tidplan och regelverk för uppföljning
och redovisning av verksamheten.

• Principen för resultathantering ska vara att ett överskott stannar hos
intraprenaden under förutsättning att nämnd bedömer att de upprättade
kvalitetskraven i överenskommelsen uppnås. Det får inte disponeras så att
det leder till utökad verksamhet, som i sin tur leder till krav på ytterligare
kommunala medel.

• Vid underskott är intraprenaden skyldig att upprätta en åtgärdsplan som
eliminerar detta inom en tid som överenskoms med nämnd, dock senast vid
utgången av den överenskommelse som ligger till grund för intraprenaden.
Lyckas intraprenaden inte komma i ekonomisk balans, upphör
självständigheten och intraprenaden inordnas i övrig verksamhet.

• Behov av investeringar kan initieras av intraprenaden och hanteras av nämnd
inom ramen för kommunens årliga budgetarbete.

• Kommunens riktlinjer för upphandling samt upphandlade avtal ska gälla för
intraprenaden.

Omvärlden 
”Från bra till bättre – en utvärdering av intraprenadförsöket i Göteborgs stad1” har 
bland annat resultatet: 

• Större inflytande, mer kreativitet och färre korttidssjukskrivningar är positiva
resultat från försöksverksamheten

• Verksamheterna i utvärderingen har fungerat bra redan innan införande av
intraprenad, vilket har bidragit till att de genom intraprenaden har kunnat
utvecklas som de gjort

1

http://www.grkom.se/toppmenyn/omgrgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/franbratillbattre.5.3c79ab1315
8fe74a46640e91.html  

http://www.grkom.se/toppmenyn/omgrgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/franbratillbattre.5.3c79ab13158fe74a46640e91.html
http://www.grkom.se/toppmenyn/omgrgoteborgsregionen/nyheterpress/nyheter/franbratillbattre.5.3c79ab13158fe74a46640e91.html


Synpunkter från CSG (central samverkansgrupp) 
• Risk finns att det blir ”vi-och-de-förhållande” i förvaltningen
• Riktlinjer för hantering av överskott och underskott viktigt innan information

och erbjudande går ut
• Förutsätter det köp- och säljprincip?
• Hur sätter vi budget? Utgår vi från befintlig? Vad kostar ex. en plats på

Solhöjden?
• Risk för intern konkurrens
• Hur kan kommunen få de effekter som efterfrågas utan förändrad driftform?

Synpunkter från socialförvaltningen – verksamhetsområde 
äldreomsorg: 
Det finns inga hinder att överföra dessa kunskaper från intraprenader till våra 
kommunala äldreboenden utan att ändra driftformen. Risken finns att 
intraprenader börjar konkurrera med andra kommunala verksamheter om personal 
och resurser. Då rekryteringsläget är ansträngd idag är det ännu viktigare att 
samarbeta kring personalförsörjning. Det kan vara andra faktorer än driftsform som 
ger arbetstillfredsställelse för personalen, som till exempel individuella egenskaper, 
arbetskamrater samt ledarskapet. En viktig faktor är att personal förstår sitt 
uppdrag att de i första hand finns till för de äldres behov och omvårdnad oavsett 
driftform.  

Risker och frågetecken 
• Samverkansfördelar minskas
• Mindre möjlighet för förvaltning/verksamhetsområde att förfoga över budget

om flera av enheterna inom ett verksamhetsområde drivs som intraprenad
• Risk för konkurrens mellan verksamheter och enheter
• Bygger ofta på eldsjälar, vilket kan ge sårbarhet om intraprenadchefen slutar
• Är det redan fungerande enheter som ansöker om att bli intraprenad?
• Om det inte går bra för en intraprenad, kan det leda till omvänd effekt, dvs.

till minskat engagemang?

Bedömning 
De positiva effekter intraprenad kan ge bör kunna uppnås med befintlig styrning. 
Identifierade risker anses inte väga upp nyttan.   

Expediering av beslut 
Beslut expedieras till kommunchefen 

Underskrift av berörd chef 
Underskrift 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2018-12-18  11  

KS § 323 Dnr 35/16 

Motion om införande av intraprenad 

Ärende 
  Miljöpartiet har väckt en motion rörande intraprenader. Partiet föreslår att 

kommunen prövar intraprenad i den eller de verksamheter där man så önskar. 

Motionen har varit remitterad till kommundirektören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Motion 2018-08-29 

Det antecknas att motionen också skall remitteras till socialnämnden. 

Kommunstyrelses beslut 

Motionen remitteras till socialnämnden. 
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Öckerö 2018-11-12 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

Handläggare: Jeri Svensson Verksamhetsutvecklare, Linda Nilsson EC 
Ärende: Svar på motion: Svenskt kött i Öckerö kommun  
Diarienummer: 161/18 

Svenskt kött i Öckerö kommun 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår Kommunstyrelsen att avslå motion 
gällande beslut om att kommunen enbart skall servera svenskt kött. 

Ärendet  
En motion har inkommit där man önskar att kommunen endast serverar svenskt 
kött i verksamheterna.  

Beredning 
Kostenheten arbetar med ett ökat engagemang sedan flera år tillbaka med livsmedel 
såväl ur svenskt ursprung, ekologi, ekonomi och klimat synvinkel 

Då man lyfter ett av de områden som ett livsmedel berör behöver man därför också 
se på de andra och hur de parallellt påverkas. 

- Ett beslut om att enbart servera svenskt kött skulle till viss del begränsa
urvalet för vårt äldreboende. Detta på grund av att äldre har andra önskemål
än skolor och förskolor där vissa inslag av köttprodukter som endast
tillverkas i andra länder kan förekomma.

- Ett beslut för enbart svenskt kött kan generera en alltför begränsande faktor
med avseende på det avtal som vi har på livsmedel.

- Vid den händelsen att man skulle vilja öka inköp av kött med
ekologisk/KRAV certifiering i framtiden och därigenom ta ytterligare
miljöansvar kan det även ur den aspekt bli svårt då det är så att den svenska
marknaden inte är tillräckligt stor för att hantera efterfrågan. Detta är
uppenbart för de som idag valt att handla 100 % ekologiskt kött.



- När vissa produkter hos leverantör tar slut händer det vid enstaka tillfällen
att köket får utskickat livsmedel som de ej beställt vilket kan vara importerat
kött. Vid ett beslut om enbart svenskt kött har man redan där satt ett mål som
inte är nåbart i dagsläget.

Ekonomi 
Beslut om enbart svenskt kött kommer kräva en utökad ram för 
livsmedelsbudgeten, för att uppnå målet.  

Bedömning 
De svenska köttinköpen har sakta sjunkit över tid till följd av ökat prisindex 
parallellt med en budget som inte följt samma utveckling. I dagsläget ligger inköpen 
i Öckerö kommun på strax under 70 % svenska köttinköp. Med fortsatt arbete kring 
uppföljning på inköp, som redan påbörjats kan det möjligtvis stiga till 75 % med 
befintlig budget men utöver detta krävs ytterligare tilldelning av budget för att 
komma vidare.  



’ 

Öckerö 29 augusti 2018. 

Motion om att kommunen enbart ska servera kött från svenska 
gårdar. 

Torkan under sommaren 2018 har försatt Sveriges köttbönder i en svår situation där 
djur fått slaktas i brist på bete. På grund av bristen på foder inför vintern är kön till 
slakterierna mycket lång. För att säkra vår inhemska matproduktion behöver bönder 
vårt stöd igenom att efterfrågan på deras produkter ökar.  

När biologen Alexander Flemming 1928 upptäckte penicillinet fick mänskligheten en 
gåva som är svårslagen. Äntligen kunde man bota massor av infektionssjukdomar och 
därmed förlänga livet för många människor. Idag finns flera olika antibiotiska 
preparat, mot bakterier, svampar mm. Men, om dessa preparat används felaktigt eller i 
för stor omfattning uppstår lätt resistens mot dem. I många länder används antibiotika 
som dagligt tillskott i djuruppfödningen. På så kan man få friska djur även om de 
utsätts för ohälsosamma förhållanden. Detta sker inte i Sverige där antibiotika endast 
får användas till djur när de verkligen blivit sjuka. Svensk djurhållningslagstiftning 
kräver hög hygienisk standard och kan därmed vara dyrare, men ger djuren vi äter 
skydd mot att hanteras illa. Miljöpartiet Öckerö anser att vi av omsorg om människors 
hälsa och djuretiska skäl endast skall inköpa svenskt kött.  

Miljöpartiet Öckerö föreslår  
att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar. 

För Miljöpartiet de gröna Öckerö 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Birgitta Abrahamsson 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2018-12-18   10   

KS § 322 Dnr 161/18 

Motion om att servera endast svenskt kött 

Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-08-29 föreslagit:  

- att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
överlämnades till kommunstyrelsen. 

Motionen har varit remitterad till kommundirektören. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-12 
Motion 2018-08-29 

Det antecknas att motionen också skall remitteras till barn- och utbildnings-
nämnden och socialnämnden 

Kommunstyrelses beslut 

Motionen remitteras till barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2018-10-16     15 

KS § 244 Dnr 161 /18 

Motion om servering av kött endast från svenska gårdar 

Ärende 

Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-08-29 föreslagit:  

- att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar.

Kommunfullmäktiges beslut 

 Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
överlämnades till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Motion 2018-08-29 
KF beslut § 73/18 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommundirektören. 



Postadress Gatuadress   Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 
475 80 Öckerö         Sockenvägen 13          031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se  

Öckerö 2019-01-30 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

Handläggare: 

Ärende: 

Diarienummer: 

Nils Hjort 
Val av ledamöter och ersättare till Socialnämndens 
individutskott mandatperioden 2019-2022 

SN 0008/19 

Val av ledamöter och ersättare till Socialnämndens 
individutskott mandatperioden 2019-2022 

Förslag till beslut  
Till ledamöter i Socialnämndens individutskott för mandatperioden 2019-2022 
utses Kent Lagrell (M), Martina Lindqvist (KD) och Thomas Wijk (S).  

Personliga ersättare föreslås vid sammanträdet av berörda partier. 

Ärende 
Den 18 december 2014 beslöt Kommunfullmäktige att ersätta den Sociala 
myndighetsnämnden med Socialnämndens individutskott, och gjorde således om 
den till ett utskott under Socialnämnden istället för en fristående nämnd, KF § 102. 

I enlighet med Socialnämndens reglemente ska Socialnämndens individutskott 
(SNIU) bestå av tre ledamöter. Ledamöterna ska ha var sin personlig ersättare som 
har rätt att delta då ordinarie ledamot har förhinder.  

Ekonomisk 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Expediering 
Kent Lagrell, Martina Lindqvist, Thomas Wijk samt beslutade ersättare. 

Malin Tisell 
2019-01-30 
………………………. 
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REDOVISNING AV BEVILJADE BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE 
ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN SOM ÄNNU INTE HAR 
VERKSTÄLLTS 

 
 

BESLUTSDATUM DEN ENSKILDE BEFINNER SIG IDAG 
 

Solhöjden 
2018-10-10 Hemmet (ansökt medflytt för make) 
2018-10-11 Hemmet/korttid HBK 
2018-10-15 Hemmet 
2018-10-16 Hemmet 
2018-11-07 Korttid HBK 2 
2018-12-13 Hemmet 
2018-12-14 Korttid Skutan 
2018-12-19 Korttid HBK 2 
2019-01-10 Korttid Skutan 
2019-01-15 Hemmet   
 
Bergmans 
2019-01-18 Korttid HBK 1 
2019-01-30 Korttid HBK 2 

 
2019-01-30 
Micael Marcussen 
Biståndsbedömare 



 
När? 21 februari, 11.00 – 13.30 
Plats? Öckerö fritidsgård, Björnhuvudsvägen 54 
Inbjudna: 5 politiker, politiker från alla nämnder inbjuds att delta, 
samt 28 högstadie- och gymnasieelever. 

Denna gång diskuteras Hållbara Öar. Ett ämne som kom upp under ett 
förankringsmöte med rep. för samhällskunskapslärarna från kommunens 
skolor. Ämnet introduceras och därefter följer en diskussion i de fem grupperna 
under ledning av politiker.  
_________________________________________________________________ 

Vi har bett skolan förbereda eleverna på följande undertema:  
1. Transporter/cykel/ kollektivtrafik 
2.Sopor och plast i haven 
3. Skolmaten/matavfall 
4. Konsumtion/återbruk/återvinning 
5. Flygresor/socialt tryck på att resa utomlands 
 ________________________________________________________________ 
 
Bakgrund: I januari 2019 beslutade Kommunstyrelsen att tre politikerluncher ska 
genomföras under 2019 där politiker från alla nämnder bjuds in att delta. Under våren   
kommer även att genomföras ett Valstugetorg med anledning av EU-valet.  
 
Anmälan till  tora.wilhelmsson@ockero.se senast fredag 8 februari. 
Ange ev. specialkost vid anmälan, vi kommer anlita catering.  

Välkomna! 
Tora Wilhelmsson  vik. folkhälsoutvecklare 
Eivor Johnsson Enhetschef ungdom 
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HÅLLBARA ÖAR                  
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