
 

 
 

 

 
Öckerö 2019-03-14 
 

KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Socialnämnden 

Tid och plats Torsdag 21 mars kl 08:30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö 
 
Förmöte: Öckeröalliansen kl 07:30 i Lejonet 
 

   
 
ÄRENDEN 1. Upprop  

 2. Val av justerare 

Förslag: Jan-Eric Bäck 

 

 3. Ekonomisk uppföljning efter februari. Dnr 0020/19   Bilaga 

 4. Drift- och investeringsbudget samt taxor och avgifter för 

vård och omsorg 2020. Dnr 0021/19    

Bilaga 

 5. Socialnämndens uppdragshandling för 2019 

kompletterat med mandatmål och satsningar. Dnr 

0065/18  

Bilaga 

 6. Motion om intraprenad. Dnr 0014/19 Bilaga 

 7. Motion om servering av svenskt kött. Dnr 0015/19 Bilaga 

 8. 

 
Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i 

Öckerö kommun. Dnr 0018/19 

Bilaga 

 9. Beslut om ändring av sammanträdesplan. Dnr 0077/18 Bilaga 

Marie Andersson, 
Marie Andersson 

10. Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse. Dnr 0017/19 Bilaga 

 11. Beslut om Ipads till ersättare  

 12. Beslut om arvode för utbildningsdag 6/2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Information 
a. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende fram till 
2019-03-12. Dnr 009/19  
b. Rapport från sociala utskottet inom GR, kvartal 1 
c. Verksamhetsplan 2019  
d. Uppföljning av personalförsörjning 
e. Förvaltningschefen informerar 

 
    Bilaga 
 
 
    Bilaga 
 
 

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

 15. Övriga frågor.  

  
 
 
 
  Kent Lagrell   Nils Hjort 
  Ordförande   Sekreterare 



        

 
  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 2019-03-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Rebecka Jonsson 
Ärende: Ekonomisk uppföljning efter februari 
Diarienummer: 0020/19   

 

Ekonomisk uppföljning efter februari 2019 
 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk rapport efter februari månad. På grund av osäkerhetsfaktorn i en så tidig 
prognos avser nämnden att ta ställning till eventuella åtgärder efter prognosen per mars. 
 
Utfall och prognos 19-02 
Förvaltningen prognosticerar ett årsresultat som ligger över budget, dvs ett underskott om 4 
400 tkr.  

Underskottet beror på höga prognostiserade kostnader för: 

• Gruppboende 

• Etableringskostnader 

• Köpta platser LSS 

Underskottet på gruppboende avser ökad vårdtyngd pga. nya brukare. 

Etableringskostnader avser kostnader för nyanlända som efter två år i Sverige övergår 
till kommunen och socialförvaltningens ansvar. En handläggartjänst, ökat ekonomiskt 
bistånd och ökade boendekostnader är det som kommer att överskrida budgeten 2019. 

Köpta platser LSS är kostnader för köpta korttidsplatser och ledsagning samt personlig 
assistans av privata utförare. 

 
Underskrift av berörd chef 
 
 
_____________________ 
Malin Tisell 
Socialchef 
2019-03-11 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 
Utfall och prognos 2019-02 

Förvaltningen prognostiserar ett årsresultat som ligger över budget, dvs ett underskott om 4 400 tkr. 

Underskottet beror på höga prognostiserade kostnader för: 

• Gruppboende 
• Etableringskostnader 
• Köpta platser LSS 

Underskottet på gruppboende avser ökad vårdtyngd pga. nya brukare. 

Etableringskostnader avser kostnader för nyanlända som efter två år i Sverige övergår till kommunen 
och socialförvaltningens ansvar. En handläggartjänst, ökat ekonomiskt bistånd och ökade 
boendekostnader är det som kommer att överskrida budgeten 2019. 

Köpta platser LSS är kostnader för köpta korttidsplatser och ledsagning samt personlig assistans 
privata utförare. 

Förvaltningsledningen har en positiv prognos på ca 400 tkr. 

IFO/FH har en samlad prognos på - 5 360 tkr. Detta beror på de ovannämnda orsakerna för 
gruppboenden, etableringskostnader samt köpta platser inom LSS. 

Äldreomsorgen har ett prognostiserat underskott inom hemtjänsten motsvarande 2 200 tkr samt en 
tjänst för bemanningssamordnare(-540) som är budgeterat på en annan verksamhet. Detta vägs upp 
av en hemtagning samt äldreomsorgens buffert. Socialnämnden har för 2019 fått en ökad budgetram 
med motsvarande 6 000 tkr för att kompensera de kostnader som nämnden har för platsbrist. I 
nuläget bedömer förvaltningen att budgeten kommer att hållas inom äldreomsorgen. Detta kan 
komma att förändras om behovet ökar eller om förutsättningarna ändras. 

Räddningstjänsten har en positiv prognos på 570 tkr. Detta förklaras av att tjänsten för tillsyn inte är 
tillsatt ännu men rekrytering pågår. En intäkt från MSB på 265 tkr för kostnader i samband med 
branden på Björkö har kommit och bidrar till överskottet. 

1.1 Socialnämnden 

Vht 3 pos SN 

   Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg 
prongnos 

 Nettokostn tkr 280 309 275 905 -4 404 46 936 17 275 905 

300 
SN 
Förvaltningsledning       

100 Nämndsverksamhet 858 847 -11 148 18 847 

590 Socialförv. gemensamt 5 647 6 052 405 647 11 6 052 

 Summa Nettokostn tkr 6 506 6 899 393 796 12 6 899 

301 
Individ Familj 
Funkt.hind       

510 
Vård o oms. enl SoL 
/HSL 2 900 3 004 104 662 22 3 004 

511 Vård o oms. ord. boende 339 491 152 57 12 491 

512 Vård o oms.särs. boende 684 685 1 114 17 685 

513 Insatser LSS egen regi 61 824 58 615 -3 210 11 006 19 58 615 

514 Köpt vht LSS 11 286 9 634 -1 652 1 865 19 9 634 
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   Prognos Budget Differens Ack utfall Förbr % Fg 
prongnos 

535 Öppen verksamhet 742 753 11 190 25 753 

552 
Inst.vård vuxna 
missbruk. 1 179 1 462 283 -22 -1 1 462 

554 Inst.vård barn och unga 3 464 2 522 -942 485 19 2 522 

557 
Fam.hemsvård barn o 
unga 9 089 9 072 -17 2 008 22 9 072 

558 
Öppna ins. vuxna 
missbruk 1 872 1 389 -483 530 38 1 389 

568 Övr. insats. barn o unga 2 256 1 796 -460 324 18 1 796 

571 Övrig vuxenvård 320 269 -51 82 30 269 

575 Ekonomiskt bistånd 6 713 6 300 -413 1 083 17 6 300 

580 Individ&familjeomsorg,tot 11 684 12 371 687 1 836 15 12 371 

585 Familjerätt 337 346 9 63 18 346 

600 Flyktingmottagande -616 0 616 -616 0 0 

 Summa Nettokostn tkr 114 073 108 709 -5 364 19 667 18 108 709 

305 Äldreomsorg       

500 
Gemensamt 
äldreomsorg 5 033 6 785 1 752 766 11 6 785 

510 
Vård o oms. enl SoL 
/HSL 970 2 000 1 030 0 0 2 000 

511 Vård o oms. ord. boende 78 683 76 471 -2 212 13 240 17 76 471 

512 Vård o oms.särs. boende 56 758 56 218 -540 10 002 18 56 218 

535 Öppen verksamhet 2 404 2 371 -33 352 15 2 371 

 Summa Nettokostn tkr 143 847 143 845 -3 24 360 17 143 845 

307 Räddningstjänst       

270 Säkerhet och trygghet 1 150 892 -258 409 46 892 

271 Riskhantering 8 438 8 962 524 743 8 8 962 

275 Totalförsv. o samhällssk 300 603 303 0 0 603 

 Summa Nettokostn tkr 9 888 10 457 569 1 152 11 10 457 

308 Administrativ enhet       

511 Vård o oms. ord. boende 761 755 -6 137 18 755 

590 Socialförv. gemensamt 5 234 5 240 6 824 16 5 240 

 Summa Nettokostn tkr 5 995 5 995 0 961 16 5 995 

1.2 Handlingsplan för en ekonomi i balans 
   

Ansvarig chef  

Verksamhet  

Område för åtgärd  

Aktiviteter  

Ekonomisk effekt 
innevarande år  
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Ekonomisk helårseffekt  

Ansvarig för åtgärd  

Aktivitet slutförd  

Ansvarig för uppföljning  

Tidpunkt för uppföljning  

Konsekvensbeskrivning och 
riskbedömning  

2 INVESTERINGAR 
Prognosen för Socialnämndens investeringsbudget visar på ett överskott mot budget med 630 tkr. 
Detta beror på att de investeringsmedel som är avsatt för inventarier till en ny gruppbostad inte 
kommer att användas under 2019. Gruppbostaden beräknas vara klar för inflytt under 2020. 

2.1 Socialnämnden 

SN Investeringsrapport 

   Prognos Budget Differens Ack utfall Fg prognos 

3 Socialnämnd 4 757 5 387 630 93 5 387 

 
Summa 
Nettokost tkr 4 757 5 387 630 93 5 387 

 



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 2019-03-13 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

Handläggare: Malin Tisell, Rebecka Jonsson 
Ärende: Budget 2020 
Diarienummer: 0021/19   

Drift- och investeringsbudget samt taxor och 
avgifter för vård och omsorg 2020 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar förslag till investeringsbudget, kvalitetssatsningar och taxor som 
framgår av bilagor 1-7, samt överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen.  

Ärendet (sammanfattning) 
Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en drift- och investeringsbudget.  Socialnämnden 
beslutar i rambudgetprocessen under våren om förslag till kvalitetssatsningar, investeringar 
och taxor för 2020, och överlämnar till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för 
beslut. För specifikation se respektive bilaga 

Bilagor 
- Sammanställning prioriterad ordning investeringsäskande, bilaga 1

- Sammanställning prioriterad ordning äskande kvalitetsförändringar, bilaga 2

- Sammanställning investeringsäskande LSS Gruppbostad, bilaga 3

- Sammanställning kvalitetsförändringar LSS Gruppbostad, bilaga 4

- Sammanställning investeringsäskande Nya Solhöjden, bilaga 5

- Sammanställning kvalitetsförändringar Nya Solhöjden, bilaga 6

- Taxor och avgifter, bilaga 7

Samverkan sker i FSG 2019-03-19. 

Expediering av beslut 
Socialchef 
Förvaltningsekonom 

Underskrift av berörd chef 
Underskrift 



Malin Tisell 
Socialchef 
2019-03-13 
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Öckerö 2019-03-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jessica Dahlkvist, Administrativ chef 

Ärende: Socialnämndens uppdragshandling för 2019 kompletterat 
med mandatmål och satsningar 

Diarienummer: 0065/18   

 

Socialnämndens uppdragshandling för 2019 
kompletterat med mandatmål och satsningar  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag på uppdragshandling 1 kompletterat med 
mandatmål och satsningar. Mål och satsningar för respektive verksamhet fördelas ned till 
uppdragshandling 2. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Under hösten 2018 beslutade Kommunfullmäktige om uppdragshandling 1 för 
socialnämnden med tillägget att uppdraget ska kompletteras med de nya mandatmålen och 
satsningar när dessa är klara. Mandatmålen är nu beslutade och förslag på satsningar till 
respektive mandatmål har arbetats fram i tvärfunktionella arbetsgrupper.  
 
Beredning 
Beredning av ärendet 2019-03-11.  
 
Ekonomi 
Arbetet med mandatmålen 2019 kommer hanteras inom tilldelad budgetram. Arbetet med 
mandatmålen 2020-2022 kommer att hanteras inom budgetprocessen, det vill säga inom 
ramen för målgruppsförändringar, fördelningsposter samt genom investerings- och 
kvalitetsäskanden.  
 
Expediering av beslut 
Socialchef/förvaltningschef  
Administrativ chef 
 
Bilagor 
Uppdragshandling 1 2019 
 
Underskrift av berörd chef 
Malin Tisell 
Socialchef/Förvaltningschef 
2019-03-06 
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1 UPPDRAG 

1.1 Vision 

Verksamheten skall bidra till att: 
 
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 Uppgift 

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG / FUNKTIONSHINDER 

ÄLDREOMSORG 

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHAB 

SKYDD MOT OLYCKOR 

ADMINISTRATIVA ENHETEN 
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MÅTT PÅ KVALITET 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Andel vuxna biståndsmottagare som väntat längre än 
14 dagar på beslut inom försörjningsstöd  41% 61% 58% 41% 68% 36% 

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

 58 st 43 st 119 st 58 st 62 st 62 st 

Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till 
avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år  90 st 123 st 97 st 109 st 110 st 103 st 

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

9,5 
min 

 
9,5 
min 

12,8 
min 

11,4 
min 

11,6 
min 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, 
andel (%) av maxpoäng   72 74 81 74 74 

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar  10 st 11 st  23 st 10 st 10 st 

Andel personer i särskilt boende som fått åtgärder mot 
fall, undernäring, trycksår och nedsatt munhälsa  53%  31% 53% 72% 71% 

MÅTT PÅ KOSTNADSEFFEKTIVITET 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Kostnad särskilt boende enligt KPB, egen regi, 
kr/dygn  

1 535 
kr 

 
1 604 

kr 
1 917 

kr 
1 535 

kr 
1 569 

kr 

Kostnad hemtjänst enligt KPB, egen regi, kr/beviljad 
timme  371 kr  392 kr 479 kr 425 kr 371 kr 

Kostnad gruppboende LSS för vuxna enligt KPB, egen 
regi, kr/dygn  

3 145 
kr 

 
3 632 

kr 
3 145 

kr 
3 231 

kr 
3 138 

kr 

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

1 192 
kr 

476 kr 
1 169 

kr 
1 274 

kr 

Kostnad personlig assistans LSS enligt KPB, egen 
regi, kr/timme  398 kr  402 kr  398 kr 389 kr 

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

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

kr 
   

4 212 
kr 

 

Utbetalning försörjningsstöd enligt KPB, kr/inv  784 kr    784 kr  
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1.3 Profil 

Vision 

För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten 
kännetecknas av följande: 
 
 

Bemötande 

För de vi är till för innebär det: 

Jag blir bemött med förståelse, flexibilitet och respekt för mitt 
självbestämmande och min integritet 

Tillgänglighet 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får lätt kontakt 

Kompetens 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 
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1.4 Mål och satsningar 

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MANDATMÅLEN 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 

Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Personalomsättning, exkl. intern rörlighet och 
pensionsavgångar (%)  14  15,7 10,8 11,9 8,3 

Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda 
månadsavlönade, kommun, andel (%)  82,5  82 82 80 81 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 

Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Frisknärvaro kommunalt anställda totalt, andel (%)  92,5  91,4 93,3 91,5 92,6 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt 
kommunen – Totalindex  81   79  81 

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 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 år ett år efter 
avslutad utredning eller insats (%)  70 22 66 78 75 67 
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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 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%)  95 95 97 92 93 97 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%)  92 91 88 88 89 92 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
helhetssyn, andel (%)  80 75 84 83 83 88 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)  84 82 84 81 84 70 

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 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
maten, andel (%)  70 65 67 76 78 80 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
måltidsmiljö, andel (%)  70 61 70 70 70 82 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 

Satsningar: 

- Anställa en arbetskonsulent (FH) 
- Utveckla en strukturerad samverkan mellan Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten 
samordningsförbundet, Gymnasiesärskolan och Besöks och näringslivsenheten 
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation 
- Anställa en anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FH 
- Öka delaktighet och dialog med brukarna och deras anhöriga  
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga  som 
personal, bör utvecklas i syfte att öka aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och 
medbestämmande 
- Öka fysisk och kognitiv tillgänglighet till och i bostäder för personer med funktionsnedsättning 
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- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med handikapporganisationer 
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Brukarbedömning gruppbostad LSS - inflytande, andel 
(%)     73   

Brukarbedömning gruppbostad LSS - personalen 
pratar så brukaren förstår, andel (%) 

    68   

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - inflytande, 
andel (%)     73   

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS 
- personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)     75   

Brukarbedömning boendestöd SoL - inflytande, andel 
(%)     90   

Brukarbedömning boendestöd SoL - personalen 
pratar så brukaren förstår, andel (%)     83   

Kommunens miljöpåverkan ska minska 

Satsningar: 

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

Mått  
Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jämf 
2017 

Utfall 
2016 

Utfall 
2015 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, 
inkl. biologisk behandling, andel (%)  44  43 40 38 39 

Total energianvändning av kommunens verksamheter 
och bolag, mWh (fastigheter, verksamheter och 
transporter) 

 13 100  13 141  13 920 13 707 

Total andel förnybar energi inom kommunens 
fastigheter, verksamheter och transporter (%)  85  82  80 81 
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2 Fördjupad information om mått 

Bredvid måtten visas en symbol. Symbolen informerar om vilket urvalsområde medelvärdet i 
jämförelsekolumnen innehåller.  

 

Mått  Måttyp Beskrivning 

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

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Andel som väntat mer än 14 dagar från första 
kontakten för ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att 
beslut om försörjningsstöd har fattats. Med första kontakt avses 
muntlig eller skriftlig kontakt angående ansökan om försörjningsstöd. 
Allmänna förfrågningar exkluderas. 
 
Mätperiod: Innevarande år (första halvåret) 
Källa: Kolada/Egen undersökning i kommunen. 

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

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Genomsnittligt antal dagar från att utredningen 
påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser 
vuxna med missbruksproblem 21+ år. 
 
Mätperiod är första halvåret. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

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

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Genomsnittligt antal dagar från att utredningen 
påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser 
barn- och ungdom 0-20 år. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. 
Mätperiod är första halvåret. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

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

 ÖJ Uppgifter om responstider kommer från SOS Alarm. Med responstid 
avses tiden från det att larmcentralen får larmet till dess att 
räddningstjänsten anländer till skadeplatsen. Observera att endast 
insatser med syfte att rädda liv, egendom och miljö ingår. 
Mätperioden avser juni T-1 till juni T där värdet ligger på år T. 
Indikatorn är ett medianvärde i minuter. 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Öppna jämförelser - SOS alarm 

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

 KKiK Baseras på resultatet av ett antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, 
inom LSS grupp- och serviceboende. De ingående delnyckeltalen 
finns som undernoder till detta nyckeltal. För varje delnyckeltal kan 
man ha ett värde mellan 0-100 procent och detta poängsätts enligt 
följande - 0 % ger 0 poäng, 1-25 % ger 1p, 26-50 % ger 2p, 51-75 % 
ger 3p, 76-99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och 
delas med maximalt möjlig poäng och multipliceras sedan med 100 
för redovisning i procent. Observera att delnyckeltalen ibland ändras 
och byts ut mellan åren. Maxpoängen tas fram inom SKL:s projekt 
KKiK. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Delnyckeltalen är publicerade av kommunen i Kolada utifrån 
anvisningar från RKA. 

Personalkontinuitet, antal personal 
som en hemtjänsttagare möter 
under 14 dagar 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Medelvärde, antal olika personal som en 
hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de 
personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

hemtjänsten varje dag (måndag-söndag). Trygghetslarm och 
matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00- 22.00. 
Hemsjukvårdspersonal redovisas inte. Brukare som inte bott i det 
egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas ur 
mätningen. Källa: Egen undersökning i kommunen. 

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

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Andel personer i särskilt boende som har bedömts 
ha risk för fallskada, undernäring, trycksår eller nedsatt munhälsa 
och där minst en åtgärd mot riskområdet utförts. Källa: Senior Alert. 

Kostnad särskilt boende enligt KPB, 
egen regi, kr/dygn 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Kostnad per dygn inom särskilt boende enligt 
SoL/HSL. Egen regi. Boende för psykiskt funktionshindrade och 
boende utan heldygnsomsorg (servicehus) ingår ej. Samtliga 
brukare 0-w år. Beräkning enligt metoden kostnad per brukare 
(KPB). 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Kostnad per brukare 

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

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Kostnad per beviljad hemtjänsttimme. Egen regi. 
Anhörigstöd ingår. Boendestöd ingår ej. Samtliga brukare 0-w år. 
Beräkning enligt metoden kostnad per brukare (KPB). 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Kostnad per brukare 

Kostnad gruppboende LSS för 
vuxna enligt KPB, egen regi, kr/dygn 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Kostnad per dygn i gruppbostad LSS för vuxna. 
Boende för barn, servicebostad och annan särskilt anpassat boende 
ingår ej. Egen regi. Samtliga brukare 18-w år. Beräkning enligt 
metoden kostnad per brukare (KPB). 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Kostnad per brukare 

Kostnad daglig verksamhet LSS 
enligt KPB, egen regi, kr/dag 

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Kostnad per dag med beslut i daglig verksamhet 
LSS. Egen regi. Samtliga brukare 18-w år. Beräkning enligt metoden 
kostnad per brukare (KPB). 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Kostnad per brukare 

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

 ÖJ Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för 
mer information. Kostnad per timme för personlig assistans enligt 
LSS. Egen. Inkluderar kostnader för de första 20 timmarna. Samtliga 
brukare 0-w år. Beräkning enligt metoden kostnad per brukare 
(KPB). 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Kostnad per brukare 

Kostnad insatser till vuxna 
missbrukare enligt KPB, kr/inv 

 KPB Kostnad insatser till vuxna missbrukare, kr/inv 20+ år 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Kostnad per brukare 

Kostnad insatser till barn och unga 
enligt KPB, kr/inv 

 KPB Kostnad insatser till barn och unga, kr/inv 0-19 år 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Kostnad per brukare 

Utbetalning försörjningsstöd enligt 
KPB, kr/inv 

 KPB Försörjningsstöd utbetalning per invånare 
 
Mätperiod: Innevarande år 
Källa: Kostnad per brukare 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Personalomsättning, exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar (%) 

 GR Tillsvidareanställd personal som slutat i kommunen exkl. intern 
rörlighet och pensionsavgångar. 
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: GR Personalhälsa. 

Arbetad tid utförd av 
tillsvidareanställda månadsavlönade, 
kommun, andel (%) 

 ÖJ Arbetad tid utförd av tillsvidareanställda månadsavlönade dividerat 
med den totala arbetade tiden. Anställda inom 
kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). 

Frisknärvaro kommunalt anställda 
totalt, andel (%) 

 ÖJ Den totala sjukfrånvarotiden, ackumulerad under året, som andel 
(%) av den tillgängliga ordinarie arbetstiden. Avser samtlig 
kommunalt anställd personal.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egna uppgifter i kommunens årsredovisning (den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen), sammanställt av SKL. 

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen – Totalindex 

 ÖJ Engagemangsindex för kommunen totalt enligt resultat från 
medarbetarenkät. HME står för Hållbart medarbetarengagemang 
och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som 
chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa 
engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans 
bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre 
delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Frågorna besvaras på 
en skala 1-5 där 1 är stämmer mycket dåligt och 5 är stämmer 
mycket bra. Resultaten på varje fråga omvandlas sedan till ett index 
med skala 0-100. Totalindex formas som ett medelvärde av de nio 
frågorna. Ett högt värde indikerar en hög nivå på hållbart 
medarbetarengagemang. Avser egen regi.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Andel ej återaktualiserade barn 0–12 
år ett år efter avslutad utredning eller 
insats (%) 

 ÖJ Andel (%) barn i åldern 0-12 år som inte återkommit till socialtjänsten 
inom ett år efter avslut av samtliga utredningar och/eller insatser. 
Återaktualisering avser endast formell utredning. Gäller ej 
ekonomiskt bistånd. Ensamkommande flyktingbarn ingår inte. Avser 
insatser/utredningar som avslutades första halvåret.  
 
Mätperiod: T-1 (föregående år). 
Källa: Egen undersökning i kommunen. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är 
mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga 
personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst 
som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen 
åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Måttet ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning hemtjänst 
äldreomsorg – hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med 
hemtjänst som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till åsikter och önskemål dividerat med samtliga personer i 
åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som 
besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" 
är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är 
mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med 
samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

besvarat undersökningen av äldres uppfattning. Svarsalternativet 
Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012. Ingår i i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – hänsyn till åsikter och 
önskemål, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
uppgett att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar hänsyn till 
åsikter och önskemål dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 
år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av 
äldres uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. 
Data fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – maten, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som 
uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar 
mycket eller ganska bra dividerat med samtliga personer i åldrarna 
65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av 
äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data 
fr.o.m. 2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg – måltidsmiljö, andel 
(%) 

 ÖJ Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att måltiderna 
som serveras på det särskilda boendet alltid eller oftast är en trevlig 
stund på dagen. dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres 
uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 
2012.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i 
hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. 

Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Ja på 
frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med 
samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat 
frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej 
en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara 
baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en 
del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och 
annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och 
för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning gruppbostad LSS 
- personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

  Antal personer boende i gruppbostad LSS som har svarat Alla på 
frågan Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med 
samtliga personer boende i gruppbostad LSS som har besvarat 
frågan. Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är 
ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara 
baserat på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en 
del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och 
annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och 
för andra endast brukare i annan regi. Undersökningen har 
genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till 
personer med funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning daglig verksamhet 
LSS - inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Ja på frågan 
Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga 
personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning daglig verksamhet 
LSS - personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

 ÖJ Antal personer i daglig verksamhet LSS som har svarat Alla på 
frågan Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med 
samtliga personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod´: 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- inflytande, andel (%) 

 ÖJ Antal personer med boendestöd SoL som har svarat Ja på frågan 
Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga 
personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Brukarbedömning boendestöd SoL 
- personalen pratar så brukaren 
förstår, andel (%) 

 ÖJ ntal personer med boendestöd SoL som har svarat Alla på frågan 
Pratar personalen med dig så att du förstår? dividerat med samtliga 
personer med boendestöd SoL som har besvarat frågan. 
Svarsalternativen var Alla, Några, Ingen. Undersökningen är ej en 
totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat 
på ett mindre antal brukares svar, dock minst fem. För en del 
kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi och annan 
regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra 
endast brukare i annan regi. Undersökningen har genomförts med 
ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer med 
funktionsnedsättning.  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: SKL:s undersökning om brukares uppfattning av kvalitet inom 
verksamheter för personer med funktionsnedsättning. 

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 

 KKiK Antal kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning 
inklusive biologisk behandling dividerat med totalt antal kilogram 
insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i 
procent. I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd 
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Mått  Måttyp Beskrivning 

som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat 
materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall 
(inklusive så kallat jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, 
industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av 
producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.) 
även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Ingår i 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).  
 
Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Avfall Sverige. 

Total energianvändning av 
kommunens verksamheter och 
bolag, mWh (fastigheter, 
verksamheter och transporter) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik 

Total andel förnybar energi inom 
kommunens fastigheter, 
verksamheter och transporter (%) 

 Eget Mätperiod: Innevarande år. 
Källa: Egen statistik. 
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Öckerö 2019-03-14 

 
ANTECKNING 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

Motion om intraprenad. Dnr 0014/19 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden avstyrker motion om intraprenad. 
 
 
 
Ärendet  
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.  
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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 
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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 2019-03-14 

 
ANTECKNING 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

Motion om servering av svenskt kött. Dnr 
0015/19 
 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden anser motion om servering av svenskt kött besvarad. 
 
 
 
Ärendet  
En motion har inkommit där man önskar att kommunen endast serverar svenskt 
kött i verksamheterna. 
 
 



 
’ 
 
 

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 
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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. 
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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.  
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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. 
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Öckerö 2019-03-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Marie Andersson 

Ärende: Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö 
kommun 

Diarienummer: 0018/19 

 
 

Svar på medborgarförslag om att införa 
lärlingsutbildningar i Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden anser med tjänsteskrivelsen medborgarförslaget besvarat. 
 
Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbildningar in-
om Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet.  
 
Socialförvaltningen och Barn- och Utbildningsförvaltningen har genom mandatmål-
et Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas och satsningen 
"Samarbete mellan Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen för 
att ta fram förslag på vuxenutbildning inom vård och omsorg", getts i uppdrag att 
utreda möjligheterna att starta en lärlingsutbildning inom Vård- och 
Omsorgsprogrammet. Socialförvaltningen föreslår att denna utredning slutförs 
innan en utredning om att införa lärlingsutbildning inom barn- och 
fritidsprogrammet startar. Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden är att 
medborgarförslaget därmed anses besvarat. 
 
Ekonomi 
Ärendets ekonomiska konsekvenser kommer att utredas i samband med att 
förslaget på vuxenutbildning inom vård och omsorg tas fram.   
 
Expediering av beslut 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
 
KS § 323-17 
Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar i Öckerö kommun 
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Öckerö 2019-03-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Reviderad sammanträdesplan för Socialnämnden 2019 
Diarienummer: SOC 0077/18 

 

Reviderad sammanträdesplan för 
Socialnämnden 2019 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att justera sammanträdesplanen, och flyttar 
sammanträdena i april och juni till 24 april och 26 juni. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Vid genomgång av tidsplanen för ekonomiuppföljning 2019 uppdagades att 
tidsplanen för ekonomiuppföljningen och nämndplaneringen för våren 2019 inte 
stämmer överens. Med anledning av detta fordras en justering av datumen för 
socialnämndens beredningar, utskick till nämnd och sammanträden för april och 
juni enligt nedan. 
 
• För april flyttas datum för beredning till den 15:e, för utskick till nämnd till den 

17:e, och för sammanträde till den 24:e. 
• För juni flyttas datum för beredning till den 17:e, för utskick till nämnd till den 

19:e, och för sammanträde till den 26:e. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Socialnämnden 
Socialnämndens förvaltningsledning 
 
Bilagor 
Reviderad sammanträdesplan för Socialnämnden 2019, 2019-03-05 
 
 
 



Sammanträdesplan för Socialnämnden 2019 2019-03-05 
   

1 
 

 
21 jan 

 
 

25 jan 
 

 
28 jan 

 
 

28 jan 
kl.15.00 

Fjärholmen 

 
30 jan 

kl. 13.00 

 
 

6 feb 
kl. 08.30, Lejonet 

 

4 mar 

 
 

8 mar 11 mar 

 
11 mar 

 kl.15.00, 
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14 mar 
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21 mar 
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14 jun 17 jun 
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19 jun 
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Öckerö 2019-03-07 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Marie Y Andersson, Marie Andersson 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2018. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10§ ska det senast den 1 mars varje 
år upprättas en patientsäkerhetsberättelse och enligt Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9) bör det varje år upprättas en sammanhållen kvalitetsberättelse. 
 
Detta är fjärde året som det skrivs en kombinerad kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse i Öckerö kommun. Avsikten med detta är att samla 
beskrivningen av allt kvalitets- och utvecklingsarbete som har bedrivits inom 
Socialförvaltningen under 2018. 
 
Exempel på processer och rutiner som har tagits fram är processhandledning för 
personal samt "Resursteam BPSD". Detta för att bemöta den ökade andelen brukare 
med så kallat "utåtagerande beteende". Inom FH har man implementerat det 
webbaserade verktyget FUNCA. Ett nytt kvalitetsledningssystem har arbetats fram 
och ska stödja kommunens systematiska kvalitetsarbete. 
 
Att motverka stölder av narkotikaklassade läkemedel från patienternas låsa 
medicinskåp är ett viktigt och prioriterat område inom det systematiska 
förbättringsarbetet. Bland annat så har digitala lås med möjlighet till 
loggkontroll installerats på SäBO.  
 
Samverkan med andra vårdgivare har främst skett inom ramen för NOSAM där vi 
under året främst har arbetat med att följa upp implementeringen av mobil närvård 
samt uppstarten av samverkande sjukvård. En utbildning för närstående till 
personer med demenssjukdom har varit mycket uppskattad. 
 



 
 

 

I enlighet med arbetsmiljöverkets instruktioner har blanketter tagits fram för 
riskbedömning i den enskildes hem.  
 
Egenkontroller har främst genomförts genom uppföljning av kvalitetsregister där 
även årets resultat i palliativregistret är bra. Detta tyder på ett gott både medicinskt 
omhändertagande och en god omsorg av de personer som befinner sig i livets slut.  
 
Trots att utbildning har skett fortlöpande så har antalet inrapporterade avvikelser 
sjunkit något detta år. Förvaltningen behöver göra en fördjupad analys angående 
varför det är så här samt komma med förslag till åtgärder som implementeras för att 
öka inrapporteringen av antalet avvikelser, då detta utgör en bra grund för 
kvalitetsarbetet. 
 
De enskilda klagomål som har inkommit till förvaltningen har IVO valt att 
avsluta med motiveringen att de anser att vårdgivaren har vidtagit tillräckligt med 
åtgärder. 
 
Det har kommit in åtta stycken lex Sarah-rapporter under året gällande åtta 
ärenden. Fyra stycken av dessa ärenden har bedömts utgöra missförhållanden och 
blivit närmare utredda i fördjupade händelseanalyser. Två ansågs vara så allvarliga 
att en lex Sarah-anmälan gjordes till IVO. Under året har det inte gjorts någon 
anmälan till IVO enligt lex Maria. 
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1 Sammanfattning 

Avsikten med en kombinerad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse är att samla beskrivningen av 
allt kvalitets- och utvecklingsarbete som har bedrivits inom Socialförvaltningen i Öckerö kommun 
under 2018. 

Exempel på processer och rutiner som har tagits fram är processhandledning för personal samt 
"Resursteam BPSD". Detta för att bemöta den ökade andelen brukare med så kallat "utåtagerande 
beteende". Inom FH har man implementerat det webbaserade verktyget FUNCA. Ett nytt 
kvalitetsledningssystem har arbetats fram och ska stödja kommunens systematiska kvalitetsarbete. 

Att motverka stölder av narkotikaklassade läkemedel från patienternas låsa medicinskåp är ett viktigt 
och prioriterat område inom det systematiska förbättringsarbetet. Bland annat så har digitala lås 
med möjlighet till loggkontroll installerats på SäBO. Ett annat område som kommunen arbetat med 
gemensamt är verksamhetsplaneringsprocessen där mål och ekonomi är väsentliga delar, liksom 
nulägesanalys. 

Samverkan med andra vårdgivare har främst skett inom ramen för NOSAM där vi under året främst 
har arbetat med att följa upp implementeringen av mobil närvård samt uppstarten av samverkande 
sjukvård. En utbildning för närstående till personer med demenssjukdom har varit mycket uppskattad. 

I enlighet med arbetsmiljöverkets instruktioner har blanketter tagits fram för riskbedömning i den 
enskildes hem. Detta bidrar till en ökad patientsäkerhet då t ex förflyttningar görs på ett i förväg 
riskbedömt sätt. 

Egenkontroller har främst genomförts genom uppföljning av kvalitetsregister där även årets resultat 
i palliativregistret är bra. Detta tyder på ett gott både medicinskt omhändertagande och en god omsorg 
av de personer som befinner sig i livets slut. Förväntningarna är att antalet registreringar i BPSD-
registret ska öka kommande år, efter en minskning de tre senaste åren, då kommunens 
demenssjuksköterska numer har behörighet att utbilda BPSD-administratörer som kan registrera 
gjorda riskbedömningar enligt BPSD i registret. 

Under året har mycket arbete ägnats åt att strukturera och lägga upp dokument på det 
kommungemensamma intranätet ÖNET. Avsikten är att detta ska öka patientsäkerheten då 
dokumenten finns tillgängliga och sökbara för de som behöver. Satsningen på digital dokumentation 
för handläggare och utförare är viktig för ökad patientsäkerheten framöver. 

Trots att utbildning har skett fortlöpande så har antalet inrapporterade avvikelser sjunkit något detta 
år. Förvaltningen behöver göra en fördjupad analys angående varför det är så här samt komma med 
förslag till åtgärder som implementeras för att öka inrapporteringen av antalet avvikelser, då detta 
utgör en bra grund för kvalitetsarbetet. 

De enskilda klagomål som har inkommit till förvaltningen har IVO valt att avsluta med 
motiveringen att de anser att vårdgivaren har vidtagit tillräckligt med åtgärder. 

Det har kommit in åtta stycken lex Sarah-rapporter under året gällande åtta ärenden. Fyra stycken av 
dessa ärenden har bedömts utgöra missförhållanden och blivit närmare utredda i fördjupade 
händelseanalyser. Två ansågs vara så allvarliga att en lex Sarah-anmälan gjordes till IVO. Under året 
har det inte gjorts någon anmälan till IVO enligt lex Maria. 

Förslag på framtida utvecklingsområden är införande av digitala signeringslistor för läkemedel. 

2 Mål och strategier 

Implementera systematiskt kvalitetsarbete med hjälp av Stratsys på Socialkontoret inom ramen för 
det kommunövergripande projekt som pågår. Som ett led i detta: 

 Kartlägga processer och ta fram en organisation för kontinuerlig utveckling av processer och 
rutiner på Socialkontoret. 

 Implementera en kvalitetsplan för Socialkontoret för systematik i uppföljningen av 
relevanta kvalitetsindikatorer. 
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Installera medicinskåpslås med digital loggkontroll på samtliga särskilda boenden inom 
Socialförvaltningen 

Implementera mobil närvård i Öckerö kommun i samverkan med primärvården. 

3 Organisatoriskt ansvar 

SOCIALNÄMNDEN 

Övergripande ansvar 

 Beslutar om ett ledningssystem som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. 

 Ansvarar för att verksamheten planeras, leds, kontrolleras, följs upp, utvärderas och förbättras 
med stöd av ledningssystemet. 

 Fastställer mål för kvalitetsarbetet, samt följer upp och utvärderar dessa mål. 

 Ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 Ser till att verksamheten ges resurser så att förutsättningar finns för måluppfyllelse, i alla de 
mål som finns i verksamheten. 

 Försäkrar sig om att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i övrig yrkesmässigt bedriven 
verksamhet där nämnden upphandlar tjänster eller har avtal med. 

 Fastställer en årlig patientsäkerhetsberättelse. 

 Fastställer en årlig kvalitetsberättelse. 

Processer och rutiner 

 Fastställer och följer upp övergripande mål för verksamhetens processer. 

Systematiskt förbättringsarbete 

 Tar del av årliga sammanställningar av genomförda riskanalyser och egenkontroller, 
rapporterade avvikelser, inkomna synpunkter och klagomål samt vilka åtgärder som vidtagits 
för att utveckla verksamheten. 

 Tar del av anmälningar och beslut enligt lex Maria och lex Sarah. 

  

FÖRVALTNINGSCHEF 

Övergripande ansvar 

 Rapporterar till socialnämnden. 

 Leder och fördelar kvalitetsutvecklingsarbetet i enlighet med nämndens direktiv och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

 Säkerställer att verksamhetens medarbetare arbetar i enlighet med ledningssystemet och att 
beslutade processer och rutiner är kända av medarbetarna. 

 Bevakar verksamhetens totala resursbehov för att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt. 

 Säkerställer ärenden till nämnden så att nämnden kan besluta i enlighet med mål, uppdrag, 
riktlinjer, policys, lagar, speciallagar och andra förordningar. 

 Ser till så att analyser görs och att rapportunderlag lämnas till socialnämnden och 
kommunledningen. 

 Ser till så att intern kontroll av verksamheten sker systematiskt och kontinuerligt. 

 Ansvarar för att avtal om samverkan skrivs där så behövs. 

Processer och rutiner 

 Fastställer organisation och årsplanering för processarbetet 

 Fastställer kartlagda processer 

Systematiskt förbättringsarbete 

 Fastställer processer kopplade till riskanalys, egenkontroll, avvikelsehantering samt 
hantering av klagomål och synpunkter. 
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 Fastställer i årsplanering vilka egenkontroller som ska genomföras när under året. 

 Ansvarar för att sammanställningar och analyser av risker, egenkontroller, avvikelser samt 
klagomål och synpunkter genomförs på förvaltningsnivå. 

  

VERKSAMHETSCHEF 

Övergripande ansvar 

 Ansvarar för att avsikten med kvalitetsledningssystemet omsätts i praktisk handling. 

Processer och rutiner 

 Ansvarar för att de processer i verksamheten som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet är 
identifierade, beskrivna och fastställda. 

Systematiskt förbättringsarbete 

 Ansvarar för att sammanställningar och analyser av risker, egenkontroller, avvikelser samt 
klagomål och synpunkter genomförs på verksamhetsområdesnivå. 

 Beslutar enligt delegationsordning om anmälan till IVO enligt lex Sarah. 

  

ENHETSCHEF 

Processer och rutiner 

 Ansvarar för att implementera processer och förändringar i processer i sin respektive 
verksamhet. 

 Ansvarar för att arbetet sker utifrån fastställda processer i sin respektive verksamhet. 

Systematiskt förbättringsarbete 

 Ansvarar för att enligt dessa riktlinjer vid behov genomföra riskanalys på sin enhet. 

 Ansvarar för att fastställda egenkontroller genomförs på sin enhet och att detta sker 
tillsammans med medarbetare. 

 Ansvarar för att åtgärda brister i verksamheten som upptäcks vid egenkontroll. 

 Ansvarar för att avvikelser samt klagomål och synpunkter hanteras enligt fastställda 
processer. 

 Ansvarar för att avvikelser samt klagomål och synpunkter sammanställs och analyseras på 
enhetsnivå enligt fastställd process. 

 Bidrar till sammanställning och analys av avvikelser samt klagomål och synpunkter på 
verksamhetsområdesnivå enligt fastställd process. 

  

PROCESSÄGARE 

 Processägare: Processägare är den som har mandat och resurser som ger förutsättningar för 
att utföra och utveckla processer. Utser processamordnare och processgrupp vid behov. 

Processer och rutiner 

 Ansvarar för att genomföra riskanalys av sin process . 

 Ansvarar för att vid behov sammankalla sitt processteam för att utveckla och kvalitetssäkra sin 
process 
 

PROCESSSAMORDNARE 

 Processamordnare: Utses av processägaren för att löpande ansvara för utveckling av 
processen. Representera processen i ledningen och svara för att processen som helhet är 
ändamålsenlig och effektiv. Processamordnare sammankallar processgrupp. Stöder 
enhetschefer vid implementering av processer och förändringar i processer. 
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PROCESSGRUPP 

 Processgrupp: Utses av processägare. Tvärfunktionell grupp från processens olika delar. 
Deltar i utveckling av processen. 

  

KVALITETSUTVECKLARE 

Processer och rutiner 

 Sammanställer årligen det förbättringsarbete som utförts i processer och rapporterar till 
förvaltningsledning och nämnd. 

 Stöder processägare vid utveckling och kvalitetssäkring av processer. 

 Stöder enhetschefer vid implementering av processer. 

 Ansvarar för kompetensutveckling av kvalitetsombud. 

Systematiskt förbättringsarbete 

 Sammanställer årligen tillsammans med MAS/MAR genomförda riskanalyser och 
egenkontroller, rapporterade avvikelser, inkomna klagomål och synpunkter samt vidtagna 
åtgärder och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd. 

 Stöder chefer och processägare vid genomförande av riskanalyser. 

 Stöder chefer vid hantering av avvikelser och klagomål och synpunkter. 

  

MAS/MAR 

Processer och rutiner 

 Sammanställer årligen det förbättringsarbete som utförts i processer kopplade till 
patientsäkerhet och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd. 

 Stöder processägare vid utveckling och kvalitetssäkring av processer kopplade till 
patientsäkerhet. 

 Stöder enhetschefer vid implementering av processer kopplade till patientsäkerhet. 

Systematiskt förbättringsarbete 

 Följer upp genomförda egenkontroller kopplade till patientsäkerhet enligt gällande 
årsplanering. 

 Sammanställer årligen tillsammans med Kvalitetsutvecklare genomförda riskanalyser och 
egenkontroller, rapporterade avvikelser, inkomna klagomål och synpunkter samt vidtagna 
åtgärder och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd. 

 Stöder chefer och processägare vid genomförande av riskanalyser kopplade till 
patientsäkerhet 

 Stöder chefer vid hantering av avvikelser och klagomål och synpunkter kopplade till 
patientsäkerhet. 

 Beslutar enligt delegationsordning om anmälan till IVO enligt lex Maria. 

  

MEDARBETARE 

Processer och rutiner 

 Arbetar utifrån fastställda processer och rutiner. 

Systematiskt förbättringsarbete 

 Deltar i riskanalyser och egenkontroller. 

 Rapporterar uppmärksammade avvikelser 

 Bidrar vid utredning och analys av avvikelser samt klagomål och synpunkter. 
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4 Processer och rutiner 

Under året har vi arbetat fram ett nytt kvalitetsledningssystemet som tar sin utgångspunkt i 
processerna och ska leda till ständiga förbättringar av verksamheten. Med processer menas de 
arbetssätt som finns i verksamheten. En process definieras som ett nätverk av aktiviteter som 
upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde för de vi är till för. Kvalitetsledningssystemet ska 
innebära att det finns tydliga riktlinjer, ansvarsområden och rutiner för uppföljning och redovisning av 
det arbete som bedrivs i kommunen. Kvalitetsledningssystemet ska säkerställa att förvaltningen 
utvecklar tjänster av god kvalitet och med hög produktivitet, dvs. hög effektivitet. Att göra rätt saker 
vid rätt tidpunkt på rätt sätt leder till ett gott resultat. 

Systematiken i kvalitetsarbetet beskrivs på följande sätt: 

 Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott resultat? 

 Genomföra – gör vi som vi planerat? 

 Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 

 Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen 

I det palliativa rådet sker ett systematiskt förbättringsarbete av processer och rutiner. Under år 
2018 har vi fortsatt med att skicka ut en efterlevandeenkät till den närstående 4-6 veckor efter 
dödsfallet. I enkäten får den närstående fylla i hur hen upplevde att den sjukes sista tid i livet var med 
avseende på bemötande, omvårdnad och medicinsk vård från personalen. Enkäten fylls i anonymt av 
den närstående och skickas till MAS, som sammanställer svaren. Resultatet visar att de flesta 
närstående är nöjda eller mycket nöjda, men att det också finns förbättringsområden, se även avsnitt 
7.1. 

En processkartläggning har gjorts gällande inflyttning på gruppbostad för funktionshindrade med 
anledning av att verksamheten upptäckte att det fanns brister när det gäller informationsöverföring 
och rutiner för just inflyttning på gruppbostad. Denna processkartläggning har gjorts 
tvärprofessionellt med representanter från både utförare och handläggare samt från hälso- och 
sjukvården. 

Under 2018 har en sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri regelbundet haft 
processhandledning för personal inom äldreomsorgen, både för anställda på SäBO och för de 
som arbetar inom hemtjänsten. Processhandledning syftar till utveckling och växt i yrket. Till träffarna 
tar deltagarna med sig självupplevda situationer från sin arbetsplats. Situationen diskuteras i gruppen 
och fokus ligger på att diskutera vad som hände (inte så mycket varför), vad man kunde ha gjort 
annorlunda samt vad man ska göra om situationen uppstår igen. Tanken med detta är att stärka 
yrkesidentiteten och den kollegiala gemenskapen. 

Rådet för god demensvård har gjort en nystart under 2018. Syftet med rådet är att utveckla 
demensvården i Öckerö kommun. Denna vård ska bygga på Socialstyrelsens "Nationella riktlinjer för 
vård och omsorg vid demenssjukdom". Rådet för god demensvård består av ett tvärprofessionellt 
team där enhetschefer, demenssjuksköterska, arbetsterapeut, samt sjuksköterska och 
omvårdnadspersonal ingår. 

Första uppdraget för rådet blev att ta fram ett förslag till "Resursteam BPSD". Tanken är att 
resursteamet ska vara mobilt och kunna kallas på när behov uppstår. Uppgifter som kan bli aktuella 
för teamet är att observera miljö, bemötande och atmosfär samt komma med förslag till åtgärder till 
den personal som arbetar med den person som uppvisar BPSD-symtom (BPSD=Beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demenssjukdom). Resursteamet ska också hjälpa till med att bygga upp en 
struktur kring den person som har BPSD-symtom och beskriva detta som en del i den enskildes 
genomförandeplan. Syftet är att skapa en trygg och fungerande tillvaro, inte bara för den som har 
BPSD utan även för närstående, personal och de andra som bor på den aktuella enheten. 

Den senaste tiden har antalet personer med så kallat "utåtagerande beteende" successivt ökat över tid. 
Det har därför uppstått ett allt större behov hos personalen av praktisk handledning i dessa ofta 
utmanande situationer. Under senare halvåret av 2018 genomgick demenssjuksköterskan en 
kompetenshöjande instruktörsutbildning i lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd 
enligt Durewallmetoden. Detta har medfört att kompetensen att handleda personal som möter 
personer med utåtagerande beteende, främst på grund av kognitiv svikt, finns lätt tillgänglig internt. 
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Under 2018 har arbete påbörjats med att ta fram en gemensam rutin som stöd till anställda vid akuta 
händelser inom Socialförvaltningen. Syftet är att förloppet vid en akut händelse ska kunna hanteras på 
bästa möjliga sätt. Det långsiktiga målet med Socialförvaltningens rutin vid akuta händelser är att 
skapa förutsättningar för en tryggare arbetsmiljö och därigenom minska sjukfrånvaro, 
rehabiliteringsinsatser, personalomsättning och arbetsskador. 

5 Systematiskt förbättringsarbete 

Inrapporterade avvikelser utgör det främsta underlaget för förbättringsarbete på individnivå. Många 
av de rapporterade avvikelserna leder till åtgärder som syftar till att motverka risken för att vårdskador 
uppstår, både direkt för den enskilde men även indirekt då en fördjupad händelseanalys kan leda till 
förändrade rutiner eller uppdaterade riktlinjer. 

Exempel på åtgärder på individnivå efter rapporterad avvikelse är att omvårdnadspersonal 
kontaktar arbetsterapeut/fysioterapeut för individuell utprovning av hjälpmedel som bättre passar 
brukarens förändrade behov. Andra vidtagna åtgärder är att arbeta förebyggande på individnivå via 
genomgång och uppdatering av brukarens personliga handlingsplan eller fördjupad 
läkemedelsgenomgång där patientansvarig sjuksköterska tillsammans med läkare på vårdcentralen 
systematiskt går igenom den enskildes läkemedelslista. 

I syfte att motverka att mediciner försvinner ifrån patienternas medicinskåp så har hemsjukvården 
fortsatt med att en sjuksköterska, som inte är PAS, tillsammans med en kollega varje månad 
kontrollräknar narkotikaklassade läkemedel. Om en avvikelse upptäcks informeras PAS för 
den aktuella enheten för vidare åtgärder. 

Under året har digitala lås med möjlighet till loggkontroll köpts in för samtliga medicinskåp 
inom kommunens särskilda boenden. Det har även köpts in motsvarande lås till centralt 
läkemedelsförråd, satellitförråd samt andra utrymmen där läkemedel förvaras tillfälligt, t ex på 
sjuksköterskeexpeditionen. Installationen av låsen har påbörjats under 2018. 

Från och med 1 januari 2019 har kommunerna en skyldighet att varje månad rapportera in uppgifter 
om utförda hälso- och sjukvårdsinsatser som kommunen ansvarar för till Socialstyrelsen. Sedan slutet 
av november månad registreras därför vårdåtgärder enligt KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder) som 
utförs av legitimerad personal i journalsystemet Procapita. 

Utbildningarna i Psykisk ohälsa hos äldre samt studiecirklar i Palliativ vård har genomförts även 
under 2018 inom äldreomsorgen i syfte att öka verksamheternas kvalitet. Varje studiecirkel är på två 
heldagar. Under året har ca 60 personal gått denna utbildning. Den riktar sig till alla 
personalkategorier inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten. 

FUNCA är ett webbaserat arbetsverktyg med syftet att förebygga och minska utmanande beteende 
samt att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser enligt LSS. 

Inom IFO/FH har utbildningar i FUNCA hållits för chefer och nyckelpersoner, såsom FUNCA-
administratörer. Utöver detta har kortare, skräddarsydda utbildningar genomförts i fem av sex 
personalgrupper som jobbar brukar-nära. Implementeringen av FUNCA på gruppbostäderna utgör 
numera ett verktyg som används på enheterna. Upplevelsen är att implementeringen av FUNCA har 
lett till ökad insikt hos personalen och ett förändrat arbetssätt kring lågaffektivt bemötande. 

Även de tvärprofessionella teamträffarna inom äldreomsorgen är viktiga för att utveckla arbetet 
kring enskilda vårdtagare, både på särskilt boende och inom hemtjänsten. Inom funktionshinder har 
man jobbat med tvärprofessionella pedagogiska team för att utveckla arbetet. 

Under 2018 har kommunen arbetat om sin process för politisk styrning och verksamhetsplanering. 
Modellen utgår ifrån att politiker vill påverka samhällets utveckling i en viss riktning och sätter därför 
mål och ger uppdrag och budgettilldelning. Chefer och medarbetare använder sin profession i 
utförandet och i att använda tilldelad budget effektivt. Den ansvarige, t.ex. nämnd eller en chef, delar 
ut mål och uppdrag för verksamheter/enheter till underordnad nivå. Det finns en tydlig röd tråd i 
modellen där varje roll är viktig för att flödet ska fungera. Verksamhetsstyrningsprocessen kan ses som 
en huvudprocess som kan delas in i olika delar. Med verksamhetsplan, demografi och 
volymförändringar som grund tas budgetunderlaget fram. Förslag på budget tas fram av de politiska 
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partierna och beslutas av kommunfullmäktige. Förutsättningar, inklusive budgetbeslut, sammanställs 
och utifrån dessa görs en analys av nuläget och vilka utvecklingsområden som ska prioriteras. 
Aktiviteter planeras som ska leda till måluppfyllnad och att styrdokumentet och grunduppdrag 
efterlevs. Utifrån verksamhetsplaneringsprocessen sammanställs två rapporter: uppdragshandling 
(årsplan) och verksamhetsplan (femårsperspektiv). På planeringsdagar diskuteras hur man ska jobba 
med satsningar och aktiviteter och vilken intern samverkan som skulle gynna de vi är till för. 
Uppdragshandlingen följs regelbundet upp under året på APT och i medarbetarsamtal. 

I syfte att öka sannolikheten för att all personal arbetar enligt föreskrifterna i Lex Sarah så finns det 
en förvaltningsövergripande rutin som innebär att all personal som arbetar inom vård och omsorg i 
Öckerö kommun minst en gång/år ska få information om och utbildning kring föreskrifterna i denna 
lagstiftning. På en del enheter har EC gjort detta på APT, på en del enheter har MAS varit EC 
behjälplig. 

Det kommunövergripande projektet med syftet att utveckla ett gemensamt arbetssätt och IT-stöd 
(Stratsys) för ett systematiskt kvalitetsarbete i hela kommunen har fortgått under 2018. IT-stödet har 
under året växt fram i dialog pilotprojektets medlemmar och under 2019 är tanken att 
Socialförvaltningen ska komplettera med verksamhetsspecifika delar och sedan påbörja 
implementeringen. 

  

5.1 Samverkan 

Boenderåd Solhöjden: De boende har en dialog med enhetschefen utifrån vad de tycker är viktigt 
samt aktuella frågor som EC har med utifrån resultat i öppna jämförelser och innehållet i Uppdrag 3 
(t.ex. mat, förhållningssätt, bemötande). De boende får även möjlighet att påverka innehållet i 
"Aktivitetsmenyn" för det sociala innehållet. EC reflekterar sedan tillsammans med medarbetarna på 
APT för att utveckla verksamheten med hjälp av de synpunkter som inkommit. 

Individuella genomförandeplaner skrivs inom äldreomsorg och funktionshinder. Vid genomgång 
av dessa sker ett kontinuerligt förbättringsarbete på individ- och detaljnivå i samarbete med 
vårdtagaren och ibland även med anhöriga. 

Inom ramen för NOSAM sker regelbundna möten för att skapa struktur och samverka över 
verksamhetsgränserna mellan olika enheterna inom kommunen, primärvården och den öppna vården 
inom vuxenpsykiatrin. Viktiga och återkommande under årets NOSAM-möten har varit uppföljning av 
mobil närvård, Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt 
implementeringen av samverkande sjukvård. 

Under året har anhörigsamordnaren tillsammans med demenssjuksköterskan haft utbildningar för 
anhöriga till personer med demenssjukdom. Dessa utbildningar har varit förlagda till kvällstid (för 
att även yrkesarbetande anhöriga ska ha större möjlighet att delta) där de har träffats vid fem tillfällen, 
två timmar varje gång. Varje träff har haft ett tema, t ex "Vad innebär kognitiv svikt - för mig som 
anhörig?", tips på vart man kan vända sig för hjälp med olika saker, t ex vårdcentralen för medicinsk 
utredning och diagnos, hur man kontaktar kommunens biståndsbedömare och vilka insatser som finns 
att få såsom hemtjänst, dagverksamhet, anhörigavlösning. Vid ett tillfälle pratar gruppen runt temat 
"Hur har du det hemma?". De närstående informeras också om vad den kommunala hälso- och 
sjukvården gör, där fysioterapeut och arbetsterapeut bland annat kan förskriva hjälpmedel som behövs 
i hemmet samt att  sjuksköterskan kan hjälpa till med läkemedelshanteringen. Under år 2018 har det 
varit två utbildningar med åtta deltagare i varje grupp. Utbildningarna har varit väldigt populära så de 
kommer att fortsätta under året som kommer. 

I januari 2018 startade hemsjukvård och primärvård i kommunen ett samverkansarbete inom ramen 
för mobil närvård. Sammanfattningsvis så kan man säga att utvärdering visar att både personal och 
patienter är mycket nöjda med införandet av mobil närvård. Personal från både den kommunala 
hälso- och sjukvården (sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut) samt läkare från primärvården 
är överens om att patientsäkerheten har ökat, främst till följd av att arbetet är mer proaktivt, där t ex 
läkemedelsgenomgångar har varit en framgångsfaktor. Vi har också gjort en patientenkät med frågor 
kring bemötande, delaktighet och tillgänglighet. Svaren var genomgående mycket positiva från de 
patienter som svarade. 
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Under året har vi anordnat två utbildningstillfällen med ambulansöverläkare samt andra 
representanter för samverkande sjukvård. Varje utbildningstillfälle var på tre heldagar. Syftet var 
att öka kompetensen hos hemsjukvårdens sjuksköterskor. Utöver utbildning i prehospitalt 
omhändertagande så innehöll den information och genomgång av bland annat olika 
samverkansuppdrag (IVPA, 1177-uppdrag samt assistansuppdrag). Utbildningen innehöll också 
information om hur det går till att ta emot och ge uppdrag, dokumentationsrutin för respektive 
uppdragsform, SBAR, behandlingsriktlinjer samt den årliga HLR-utbildningen. 

6 Riskanalys 

Riskanalyser genomförs vid större förändringar i verksamheter, men inget kontinuerligt systematiskt 
arbete bedrivs när det gäller riskanalyser. 

I förvaltningsledningen reviderades den övergripande SWOT-analysen som en del i arbetet med 
Verksamhetsplaneringen för 2019. I analysen identifierades interna styrkor och svagheter samt 
externa möjligheter och hot. 

STYRKOR 
Lojal personal som är hjälps åt, är engagerade och ser möjligheter 
Hög spetskompetens 
Vilja att samarbeta och hitta gemensamma lösningar 
Bra samarbete med nämnden 
 
SVAGHETER 
Kompetensförsörjning 
Kommunikationsplan saknas 
Hur vi kommunicerar beslut 
En ekonomi i obalans 
Introduktion av nya medarbetare och chefer 
Stödfunktioner – processkartläggning, roller 
Introduktion av nya medarbetare och chefer 
Digitalisering 
Lokalbrist 

MÖJLIGHETER 
Statliga stimulansmedel 
Ny teknik 
Migration 
Samverkan 
 
HOT 
Demografin 
Infrastruktur 
Rekryteringar 
Inflyttning 
Statliga stimulansmedel 

På individnivå genomförs riskanalys vid upprättande av och uppföljning av den enskildes 
genomförandeplan. Ett annat exempel på riskanalys var då en patient med ett för verksamheten 
relativt sett ovanligt medicinskt behov var på väg hem ifrån sjukhusvistelse. Innan hemgång gjordes i 
detta fall först mer omfattande vård- och omsorgsplanering där MAS kopplades in för att tillse att 
patientsäkerheten säkerställdes. 

Vid arbetsmiljöverkets besök framkom det att arbetet med riskbedömningar i hemmet, både i 
ordinärt boende och i SäBO behöver göras på ett mer systematiskt sätt. En blankett för 
riskbedömningar har därför tagits fram. Denna ska fyllas i av personalen innan den biståndsbedömda 
insatsen verkställs. Frågorna i blanketten handlar bland annat om möjligheten för personalen att 
arbeta på ett säkert sätt, t ex att utrymmet runt sängen och i hygienutrymmen är tillräckligt, att 
belysningen är tillfredsställande samt om det finns risk för hot och våld eller smitta. 
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7 Egenkontroll 

I det systematiska kvalitetsarbetet ska de som bedriver verksamhet skapa förutsättningar för 
medarbetare att delta i det systematiska förbättringsarbetet. Medarbetarnas erfarenhet avseende 
verksamhetens kvalitet kan ge värdefull information i arbete med att säkra kvaliteten och 
vidareutveckla vården och omsorgen. På så sätt blir verksamheten en lärande organisation. Under 
2018 har det, i ett kommungemensamt projekt, skapats goda förutsättningar för att utveckla det 
systematiskt kvalitetsarbete än mer och på så också få ett bra underlag för egenkontroll. Arbetet 
fortsätter under 2019. 

Egenkontroller ska genomföras i enlighet med fastställda processer för detta. I processen ingår även 
att förbättringsarbete genomförs och följs upp. Om egenkontrollen indikerar utvecklingsområden i en 
process, kontaktas berörd processägare som ansvarar för att analysera och förbättra processen. 
Egenkontroller bör genomföras minst varje år. 

Öppna jämförelser 

Inom hela Äldreomsorgen används resultatet från Öppna jämförelser ("Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen"). Sammanställningar av resultatet presenteras och diskuteras på planeringsdagar 
och/eller APT och används för att ta fram nästa års Mål & satsningar. Resultaten används även i dialog 
med boenderåd på Solhöjden. 

Resultaten för Öckerö kommun visar att äldre är mycket nöjda med sin hemtjänst. De flesta känner sig 
trygga med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst. 

Brukarbedömning hemtjänst 2014 2015 2016 2017 2018 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, 
andel (%) 

96 97 93 97 95 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel 
(%) 

91 97 92 94 92 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, 
andel (%) 

99 100 98 97 98 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter 
och önskemål, andel (%) 

96 92 89 88 91 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för 
personalen, andel (%) 

98 99 96 94 93 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet 
påverka tider, andel (%) 

68 80 66 67 64 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få kontakt med 
personalen, andel (%) 

97 94 89 82 88 

95% av brukarna är nöjda med sin hemtjänst. Resultatet ligger c:a 8% högre än snittet i riket. 
Upplevelsen av trygghet och förtroendet för personalen ligger på 92-93% vilket också är högre än riket. 
 
 
 

Brukarbedömning Särskilt boende 2014 2015 2016 2017 2018 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, 
andel (%) 

86 88 83 84 75 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, 
andel (%) 

94 90 89 89 86 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, 
andel (%) 

100 95 96 95 94 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till 
åsikter och önskemål, andel (%) 

89 70 84 84 82 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende 96 89 92 91 90 



 2019-03-06 

 

12 

 

Brukarbedömning Särskilt boende 2014 2015 2016 2017 2018 

för personalen, andel (%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, 
andel (%) 

78 80 78 67 65 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -
 måltidsmiljö, andel (%) 

68 82 70 70 61 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till 
sjuksköterska, andel (%) 

68 74 76 72 68 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt 
med personalen, andel (%) 

82 92 83 80 81 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala 
aktiviteter, andel (%) 

67 72 59 68 68 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras 
av ensamhet, andel (%) 

14 14 23 30 30 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med 
rum/lägenhet, andel (%) 

67 71 71 80 72 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma 
gemensamma utrymmen, andel (%) 

71 68 61 69 58 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt 
utomhus, andel (%) 

58 60 51 55 50 

Det har varit ett år med svårigheter att rekrytera personal samt brist på äldreboendeplatser. Resultatet 
på helhetsbedömningen beror till stor del på platsbristsituationen under mätperioden, då vi var 
tvungna att stänga en avdelning på Bergmans gruppboende och evakuera den till Solhöjdens 
äldreboende, vilket i sin tur ledde till överbeläggningar på Solhöjden. Enligt Öppna jämförelser är 75% 
sammantaget nöjda med äldreboendet och 86 % upplever sig trygga. Personalens bemötande och 
förtroendet ligger mycket högt 94% respektive 90%. När det gäller tillgång till sjuksköterska på särskilt 
boende så ligger Öckerö kommun på 68% vilket är en minskning med 4%-enheter jämfört med 
föregående år. Det har varit svårt att rekrytera och det var först under senare delen av 2018 som 
sjuksköterskorna blev fullbemannade. 
 
 
 
Kostombuden har 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 bli bättre och 
uppmärksammas mer. Mer regelbundna, veckovisa brukarundersökningar behöver göras för att 
komma åt problematiken kring maten. 
 

Kvalitetsregister 

Palliativa rådet följer resultatet i palliativregistret, analyserar, föreslår förbättringsåtgärder, följer 
upp etc. Palliativregistret har gett systematik i arbetet kring palliativ vård. 
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Från och med år 2018 har palliativregistret modifierat dödsfallsenkäten, vilket innebär att resultat inte 
kan jämföras mot föregående år då det inte är samma indikatorer som mäts och redovisas. Av de 
indikatorer som är med både 2017 och 2018 så är årets resultat, jämfört med föregående års, antingen 
något bättre eller jämförbara. Generellt sett så kan man konstatera att vi är bra på att utföra vård och 
behandling som lindrar i livets slut, men att dokumentationen är ett utvecklingsområde. 

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är att minska beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demenssjukdom. Under året har två administratörsutbildningar genomförts med 
sammanlagt 12 deltagare. Deltagarna har varit omvårdnadspersonal från olika enheter, enhetschefer 
och sjuksköterskor. Syftet med administratörsutbildning BPSD är att ge kunskap om 
demenssjukdomar, dess symtom och behandling, att få kunskap om tänkbara orsaker till BPSD, få 
kännedom om de nationella riktlinjerna får vård och omsorg vid demenssjukdom samt att få 
kännedom om kvalitetsregister och relevant lagstiftning. Deltagarna ska dessutom få kunskap om hur 
man arbetar med BPSD-registret i praktiken, hur man utför registreringar samt få kunskap om 
implementering av BPSD-registret. 
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Tidigare demenssjuksköterska slutade sin tjänst 2016 och tjänsten var vakant i ett drygt år. Det man 
kan konstatera av antal registreringar i diagrammet är att arbetssättet ännu ej är självgående. Det 
behövs fortsatt stöd och utbildning. Den nya demenssjuksköterskan har egen utbildning till certifierad 
utbildare, vilket möjliggör ökat stöd till omvårdnadspersonal och enhetschefer framöver. 

7.1 Patientsäkerhet 

Under året har hemsjukvårdens sjuksköterskor fortsatt med att skicka ut en enkät till närstående 
till personer som har vårdats i livets slut (palliativ vård). Enkäten skickas ut 4-6 veckor efter dödsfallet 
till den person som är angiven som närmast anhörig. Enkäten besvaras anonymt och svaret skickas till 
MAS i ett förfrankerat kuvert. Under året har vi fått in 24 enkäter, dvs i stort sett lika många som 
föregående år. Frågorna i enkäten handlar om hur den närstående upplevde den vård och omsorg som 
den sjuke fick av förvaltningens personal under den sista tiden i livet. Svaren är övervägande positiva. 
Några citat ur enkäten: 

- "Hemtjänsten var fantastisk, helt enorm, alltid med ett leende" 

- "Tacksam för att arbetsterapeut så snabbt ingick i teamet, för hjälpmedel i tidigt skede" 

- "Hade mediciner från tre ställen, ingen direkt samordning. Tror att hon hade "onödigt mycket 
mediciner, men ingen "vågade" ändra 

- "Ett läkarbesök kunde inte ha skadat" 

- "Vill bara understryka det stora stöd som patient och anhöriga fick av ansvarig för vårdplanering" 

- "Lyhördhet och noggrann uppföljning. 

Demensvård 

Under året har en kompetenshöjande webbaserad utbildning, Demens ABC plus för särskilt 
boende genomförts vid två tillfällen. Dessa riktade sig till omvårdnadspersonalen på Bergmans 
gruppboende. 

Identifierade förbättringsområden 

Ett identifierat förbättringsområde är behovet av rutiner och riktlinjer. Under året har mycket arbete 
lagts på att skapa en struktur för den kommunala hälso- och sjukvården på vårt intranät; O:NET. 
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O:NET är tillgängligt för alla som är anställda i Öckerö kommun. Under fliken Kommunal hälso- och 
sjukvård finns bland annat en beskrivning av hemsjukvården och vilka uppgifter som den legitimerade 
personalen arbetar med. Till exempel så hittar man dokumentet "När ska jag kontakta sjuksköterska?" 
här, som är avsett som information till såväl omvårdnadspersonal som enhetschefer. 

Övriga flika innehåller information om läkemedel, delegeringar, egenvård, palliativ vård, 
medicintekniska produkter, läkemedelsnära produkter, hygien och skyddsåtgärder. Under respektive 
flik finns lokala rutiner och riktlinjer, instruktioner för praktiskt handhavande av t ex medicintekniska 
produkter, signeringslistor för läkemedel men också hänvisningar och länkar till andra aktörer, såsom 
t ex vårdhygien på Sahlgrenska universitetssjukhuset och beställningsportalen för förbrukningsartiklar 
(inkontinensmaterial, mm). 

Informationen på O:NET behöver uppdateras fortlöpande och nya rutiner kommer att tillkomma även 
framöver. 

Införandet av digital dokumentation för omvårdnadspersonal (Lifecare) är viktigt för att öka 
patientsäkerheten. 

Förslag på framtida utvecklingsområden 

 Att arbeta mer systematiskt med processkartläggningar och riskanalyser inom förvaltningen 
för att öka såväl patientsäkerhet som kvalitet. 

 Arbeta med digitaliseringen genom införande av digitala signeringslistor, för att minska 
antalet  avvikelser rörande läkemedel 

8 Avvikelser 

Rapporterade avvikelser tas upp på APT, för information, diskussion och uppföljning. Det som sägs 
dokumenteras. 

Resultat 

 

Antalet totalt rapporterade avvikelser är färre än de tre senaste åren. Som tidigare år så utgjordes den 
största andelen av fallolyckor och läkemedelsavvikelser. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv är det 
viktigt att fallolyckor rapporteras i största möjliga utsträckning då iakttagelse av risk för negativ 
händelse kan utgöra underlag för analys och förslag till åtgärder för att motverka att vårdskada 
uppstår. 

Lex Sarah och lex Maria 

Det har kommit in färre lex Sarah-rapporter än föregående år 8 st lex Sarah-rapporter under 2018 
gällande 8 ärenden (25 st lex Sarah-rapporter 2017). Fyra av dessa ärenden har bedömts utgöra 
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missförhållanden och blivit närmare utredda i fördjupade händelseanalyser. Två 
Hot/våld/oegentligheter (misstänkt våld, stöld av dels ekonomiska medel dels läkemedel) var så 
allvarliga att lex Sarah-anmälan gjordes till IVO. IVO har avslutat dessa ärenden under året och anser 
att vårdgivaren har fullgjort sina skyldigheter samt har vidtagit tillräckliga åtgärder för att minska 
risken för att händelsen ska upprepas. 

Under året har vi inte haft någon anmälan enligt lex Maria. 

Avvikelser i samverkan 

Avvikelser i samverkan används när någon part inte arbetar enligt överenskommelserna mellan 
kommun och region och gäller för personer som har insatser från två eller flera huvudmän. 

Även i år har förvaltningen fått 2 avvikelser i samverkan, vilket är lika många som föregående år. Den 
ena avvikelsen gällde en patient som skrevs ut från sjukhus och som skulle fortsätta behandling i 
annan vårdform. Genomlysning av händelsen visar att sjukhuset och kommunen, i detta fall personal 
från Boendestödet, har helt olika uppfattning om både händelseförlopp och bakomliggande orsaker till 
att avvikelsen inträffade. Avvikelsen avslutas då det i efterhand inte går att utreda mer hur avvikelsen 
uppstod, "ord står mot ord". Den andra avvikelsen gäller att en patient har avböjt hjälp med personlig 
hygien, I genomförandeplanen står det att patienten bör få hjälp med personlig hygien. 
Sommarvikarier har missat att läsa genomförandeplanen vilket ledde till att patienten hade början till 
sår samt svampinfektion vid ankomst till akutmottagning på sjukhus. Ansvarig enhetschef har tagit 
upp och diskuterat avvikelsen på APT för att motverka att detta händer igen. 

Under 2018 har Socialförvaltningen i Öckerö kommun skickat 4 (jämfört med 8 st år 2017) avvikelser i 
samverkan till olika vårdgivare, de flesta mottagningar eller avdelningar inom SU. Även i år gäller det 
främst bristande informationsöverföring mellan olika vårdgivare. Fyra avvikelser gällde att 
patienterna borde ha vårdplanerats på sjukhus innan hemgång, men detta missades och patienterna 
skickades hem med följden att rätt insatser inte hade planerats i hemmet. Den ena av dessa avvikelser 
avvisar sjukhuset och anser att de har informerat kommunens biståndshandläggare om utökat behov 
av insatser i hemmet, men att patienten och anhöriga tillsammans ansåg att de inte behövde detta. I 
detta fall anser sjukhuset att det är biståndsbedömarnas sak att diskutera detta med patienten och 
dess närstående. 

Ingen av avvikelserna i samverkan har gällt allvarligt missförhållande eller gett upphov till vårdskada. 

9 Klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter som kommer in åtgärdas. Om det behövs skrivs en avvikelse. EC pratar vid 
behov med berörd personal om vad som hänt och varför och om det är något som kan utvecklas. Vid 
behov kontaktar EC anhöriga och har ett möte. Synpunkter och klagomål tas även upp på APT för 
diskussion och förbättringsarbete. 

Blanketter för klagomål och synpunkter hänger alltid uppe på Solhöjden, tillgängliga för boende och 
anhöriga. Det finns även med i inflyttningsrutinen att lämna en blankett för synpunkter och klagomål 
till den boende och anhöriga. Rutin och blanketter finns i arbetspärmen. På Hedens by 
korttidsboende finns en brevlåda för synpunkter från anhöriga och brukare. Inom hemtjänsten finns 
telefonnummer för att lämna synpunkter i kontaktpärmen. 

Synpunkter från IVO och Patientnämnden 

Under året har det kommit in två enskilda klagomål från närstående till personer som bor på 
kommunens särskilda boenden. Det ena klagomålet gäller bristande medicinsk handläggning 
och är inskickat av en närstående som befann sig i livets slut. IVO har utrett den aktuella händelsen 
och skriver i sitt beslut att "IVO bedömer att vården inte var olämplig med hänsyn till 
patientsäkerheten". IVO har därmed avslutat ärendet. 

Det andra klagomålet gäller bemötande av en omsorgstagare på ett av kommunens särskilda 
boenden för äldre. Detta klagomål är en fortsättning på samma ärende som utreddes av IVO under år 
2017. I sin utredning från 2017 skrev IVO i sitt beslut att de "väljer att belysa viss aspekter", såsom att 
vårdgivaren ska tillse att bemanningen och personalens kompetens medför att den enskildes behov av 
vård och omsorg tillgodoses. De närstående har alltså skickat in nya klagomål till IVO gällande samma 
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sak under 2018 och där IVO har valt att skicka klagomålet vidare till vårdgivaren för kännedom. IVO 
har alltså valt att inte inleda någon ny utredning. 

10 Sammanställning och analys 

Processer och rutiner: Upplevelsen från både omvårdnadspersonal och chefer är att antalet 
brukare med så kallat "utåtagerande beteende" har ökat. För att stärka och utveckla personalens 
kompetens och förmåga att bemöta dessa personer har vi under året arbetat med både kortsiktiga och 
långsiktiga åtgärder. Åtgärder som förväntas få en direkt effekt är processhandledning för 
omvårdnadspersonal samt praktisk handledning i lågaffektivt bemötande och mjukt självskydd enligt 
Durewallmetoden. På längre sikt planeras för "Resursteam BPSD", ett mobilt team som är tänkt att 
arbeta konsultativt med först kartläggning och därefter komma med förslag till åtgärder. BPSD 
(Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) förekommer främst inom 
äldreomsorgen och därför är resursteamet tänkt att arbete inom ÄO. Processen kring det systematiska 
kvalitetsarbetet har kommit igång och flera viktiga delar är på plats, men mycket arbete återstår trots 
allt. Kvalitetsledningssystemet ska anpassas efter socialförvaltningens verksamheter och inte minst 
implementeras, arbetet förväntas pågå under 2019-2020. 

Systematiskt förbättringsarbete och samverkan: Även detta år har det förekommit att 
narkotikaklassade läkemedel har försvunnit ur patienternas låsta medicinskåp. Utöver att 
omvårdnadspersonalen enligt gällande rutin räknar antalet vid varje uttag så kontrollräknas alla 
narkotikaklassade läkemedel en gång/månad av två sjuksköterskor som inte är patientansvariga på 
den aktuella enheten. Detta sker vid olika tillfällen som inte meddelas i förväg. Därutöver har digitala 
lås med möjlighet till loggkontroll installerats i medicinskåpen. 

Inom IFO/FH har utbildningar hållits i det webbaserade verktyget FUNCA, som syftar till att 
förebygga och minska utmanande beteende hos vuxna personer med insatser enligt LSS. Detta 
arbetssätt har implementerats på gruppbostäderna med gott resultat. 

Samarbetet mellan olika enheter inom kommunen, i detta fall Socialförvaltningen och Barn- och 
utbildningsförvaltningen, och primärvården samt öppenvårdspsykiatrin har främst varit kring löpande 
uppföljning av mobil närvård som startades upp i januari 2018. Inom ramen för NOSAM har vi också 
följt effekterna av den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt 
startat upp Samverkande sjukvård. Detta sammantaget har medför att samarbetet mellan den 
kommunala hälso- och sjukvården och primärvården har ökat, vilket har varit väldigt positivt ur flera 
synvinklar. 

De utbildningar som har anordnats för närstående till personer med demenssjukdom som har 
anordnats på kvällstid har varit mycket uppskattade av deltagarna. Utbildningarna har både varit 
förmedlat ny kunskap till deltagarna, men även gett möjlighet till att träffa andra kommuninvånare 
som befinner sig i samma situation. 

Under 2018 har kommunen arbetat om sin process för politisk styrning och verksamhetsplanering. 
Modellen utgår ifrån att politiker vill påverka samhällets utveckling i en viss riktning och sätter därför 
mål och ger uppdrag och budet tilldelning. Chefer och medarbetare använder sin profession i 
utförandet och i att använda tilldelad budget effektivt. Förändringarna ska leda till att 
verksamhetsplanen bättre stödjer den långsiktiga planeringen för verksamheterna. 

Riskanalyser: Att arbeta inom vård och omsorg med att hjälpa personer i deras dagliga aktiviteter, 
såsom t ex förflyttningar och personlig hygien utgör en riskfaktor för arbetsskador enligt 
arbetsmiljöverket. Det är viktigt att det finns tillräckligt med arbetsutrymme runt t ex sängen och i 
hygienutrymmen. Den riskbedömningsblankett som har tagits fram och som används både i ordinärt 
och i särskilt boende innehåller frågor om den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön samt om risk 
för smitta och kemikaliehantering. Att personalen kan göra t ex förflyttningar på ett säkert sätt ur en 
arbetsmiljöaspekt bidrar även till ökad patientsäkerhet. 

Egenkontroll: Resultaten från den så kallade "dödsfallsenkäten" i palliativregistret visar även i år 
mycket goda resultat för indikatorerna smärta och oro, som alltså lindras på ett effektivt sätt. I stort 
sett alla personer som avlider har mänsklig närvaro i dödsögonblicket och nästan ingen avlider med 
trycksår. Detta tyder på att såväl det medicinska omhändertagandet som omsorgen om de som 
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befinner sig i livets slut är mycket god i Öckerö kommun. 

Under året har det anordnats två administratörsutbildningar för BPSD-registrering. Utöver ökad 
kunskap om demenssjukdomar har deltagarna i utbildningen får behörighet att registrera gjorda 
BPSD-skattningar BPSD-registret. De senaste tre åren (2016-2018) har antalet registrerade 
riskbedömningar minskat med drygt 30%. Den förmodade anledningen till detta är att kommunens 
demenssjuksköterska slutade sin tjänst och därefter var den tjänsten vakant under drygt ett års tid. 
Demenssjuksköterskan är den person i kommun som har behörighet och kompetens för att utbilda 
personal som kan registrera gjorda riskbedömningar i BPSD-registret. Personalomsättningen har varit 
stor bland de som har haft administratörsutbildning. Förhoppningen och förväntan är att antalet 
genomförda och registrerade BPSD-skattningar kommer att öka under år 2019 då nuvarande 
demenssjuksköterska har utbildat 12 nya BPSD-administratörer under året som gått. 

Patientsäkerhet: Resultatet från närståendeenkäten visar fortsatt övervägande positiva svar. Både 
omvårdnadspersonal och legitimerad personal får fina omdömen av de närstående. 

Även om mycket arbete har gjorts under året för att överföra och strukturera aktuella rutiner och 
riktlinjer på det nya intranätet, ÖNET, så utgör detta ett identifierat förbättringsarbete även för nästa 
år. Att fortlöpande uppdatera och lägga upp nya dokument blir viktigt i takt med att 
Socialförvaltningen allt mer digitalt. Införande av digital dokumentation för omvårdnadspersonal är 
viktigt för att öka både patientsäkerheten och säkerställa tillgången till information för den som 
behöver den. 

Förslag på framtida utvecklingsområden för ökad kvalitet och patientsäkerhet är att införa digitala 
signeringslistor för läkemedel, vilket med största sannolikhet kommer att minska antalet 
läkemedelsavvikelser avsevärt. 

Avvikelser: Antalet internt rapporterade avvikelse har sjunkit något i år jämfört med de tre senaste 
åren. Även antalet lex Sarah rapporter har minskat. Detta trots att utbildningsinsatser sker 
fortlöpande på olika enheter för att säkerställa att även ny personal får denna information. 
Förvaltningen behöver göra en fördjupad analys för att ta reda på varför antalet rapporterade avvikelse 
sjunker samt ta fram förslag på och genomföra åtgärder för att motverka detta. 

Avvikelser i samverkan innefattar den typ av avvikelser som sker mellan olika huvudmän, t ex 
kommunen och primärvården eller kommunen och den slutna hälso- och sjukvården. Den vanligaste 
orsaken till denna typ av avvikelser är bristande informationsöverföring mellan vårdgivare. Dessbättre 
har ingen av samverkansavvikelserna gällt allvarligt missförhållande eller gett upphov till vårdskada. 

Klagomål och synpunkter: De två enskilda klagomål som har inkommit till förvaltningen via IVO 
har besvarats och IVO har därefter valt att avsluta båda dessa ärenden med motiveringen att de anser 
att de av vårdgivaren vidtagna åtgärderna har varit tillräckliga. 

11 Mål och strategier för kommande år 

 Utreda varför antalet rapporterade lex Sarah rapporter minskat från 25 till 8 (2017-2018), ta 
fram åtgärdsförslag och implementera beslutade åtgärder. 

 Implementera nytt dokumentationssystem enligt IBIC (lifecare) 

 Arbeta fram ett nytt kvalitetsledningssystem 

 Genomföra vårdtyngdsmätning inom FH 

 Demensrådet ska arbeta fram en utbildningsplan samt starta upp ett resursteam-BPSD 

 Implementera arbetssätt enligt Durewallmetoden för att arbeta på ett lågaffektivt sätt 

 Öka antalet registreringar i BPSD-registret samt arbeta strukturerat med uppföljningar för att 
följa nationella riktlinjer 

 Starta upp och arbeta vidare med samarbete med primärvården när det gäller personer med 
demenssjukdom 

 Digital kompetensutveckling i demensvård (Demens ABC och Demens ABC+) 

 Kompetenshöjning genom kompletterande webbaserad läkemedelsdelegeringsutbildning för 
all omvårdnadspersonal  
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1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

1.1 Vision 
ÖCKERÖ 365 - EN LEVANDE SKÄRGÅRDSKOMMUN MED MÄNNISKAN I CENTRUM 

Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens utveckling 
gör Öckerö kommun till en levande skärgårdskommun året runt. Öckerö är en kommun för alla där 
hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.  

  

DEN TRYGGA KOMMUNEN 

Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre. Här tar vi hänsyn 
till varandras olika behov och det är nära till det stöd som behövs. Barn är trygga och det finns 
förutsättningar för ett gott föräldraskap. Invånarna känner gemenskap, trygghet och åldras med 
värdighet i ett samhälle anpassat för alla. 

Vi har en tydlig och gemensam värdegrund som 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. Barn och unga har en aktiv och 
meningsfull fritid. 

  

DEN LÄRANDE KOMMUNEN 

I Öckerö kommun värdesätter vi all form av kunskap och bildning. Vi ser förskolan och skolan som 
grunden till det livslånga lärandet. Kommunens skolor är kända för sina resultat genom hög 
måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. 

Skolan och förskolan är trygga miljöer. Här skapas möjligheter för alla elever och barn att förverkliga 
sina drömmar. Det finns en aktiv samverkan mellan skola, offentlig sektor och näringsliv där 
entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. 

Våra elever är väl förberedda för fortsatta studier och är attraktiva på arbetsmarknaden. 

  

DEN NÄRA KOMMUNEN 

Öckerö kommun har nära till både hav och storstad. Här finns ett starkt lokalt engagemang samtidigt 
som vi är en del i storstadsregionens utveckling. 

Den lokala demokratin utvecklas i en levande dialog mellan föreningar, ö-råd, medborgare och 
förtroendevalda. Våra invånare, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är delaktiga i 
samhället. Dessutom erbjuder föreningslivet goda möjligheter till engagemang. 

Utvecklade kommunikationer och god infrastruktur gör att vi upplever ett minskat avstånd, dels till 
Göteborg, men även mellan öarna inom vår kommun. Det går enkelt och snabbt att pendla. Att åka 
kollektivt, cykla och gå är attraktivt och säkert. 

  

DEN HÅLLBART VÄXANDE KOMMUNEN 

Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande 
generationer. På alla öar finns det åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer och vi 
underlättar förtätning och byggande av högre bostadshus. Prioriterat är att nyttja kommunens 
begränsade yta till boende och rekreation. 

Ett positivt företagsklimat bidrar till nyetablering och utveckling av näringslivet och besöksnäringen. 
Öckerö kommun är ett centrum för maritim näring. Hamnar är attraktiva och levande med inriktning 
på näringsliv och turism. Besökare känner sig välkomna och det finns goda möjligheter till boende, 
aktiviteter och upplevelser året runt. 
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Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande generationer, vilket 
gör det självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tekniska lösningar. Kommunen är 
energieffektiv, fossilfri och använder enbart förnybar energi. 

  

DEN ENGAGERADE KOMMUNEN 

I Öckerö kommun jobbar vi tillsammans med metoder som främjar ett effektivt resursutnyttjande. Vi 
vågar testa nytt och jobba annorlunda. 

Medarbetarna är engagerade och delaktiga i att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Ett gott 
ledarskap och fokus på arbetsmiljö ger de rätta förutsättningarna. Verksamhets- och 
personalutveckling går hand i hand. 

Delaktighet, nytänkande, gott ledarskap och samarbete gör Öckerö kommun till ett starkt varumärke 
på arbetsmarknaden, vilket gör att man söker sig hit. 

  

1.2 Lagar och andra externa styrdokument 
• Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) 
• Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
• Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) (HSL) 
• Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
• Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 
• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
• Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
• Arbetsmiljölag (1977:1160) 
• Förvaltningslag (1986:23) 
• Kommunallag (1991:900) 

1.3 Strategier, program och planer 

Strategi för digitalisering 

1.4 Uppgift 

Vision 
Verksamheten skall bidra till att: 
 
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: 
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG / FUNKTIONSHINDER 

ÄLDREOMSORG 

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHAB 

SKYDD MOT OLYCKOR 

ADMINISTRATIVA ENHETEN 

MÅTT PÅ KVALITET 

MÅTT PÅ KOSTNADSEFFEKTIVITET 

VOLYMMÅTT 

1.5 Profil 

Vision 
För att invånarna skall få förtroende för förvaltningen och dess tjänster skall verksamheten 
kännetecknas av följande: 
 
 

Bemötande 
För de vi är till för innebär det: 

Jag blir bemött med förståelse, flexibilitet och respekt för mitt 
självbestämmande och min integritet 

Tillgänglighet 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får lätt kontakt 

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 

1.6 Mandatmål och satsningar 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
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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 

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 

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 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anställa en arbetskonsulent (FH) 
- Utveckla en strukturerad samverkan mellan Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten 
samordningsförbundet, Gymnasiesärskolan och Besöks och näringslivsenheten 
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation 
- Anställa en anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FH 
- Öka delaktighet och dialog med brukarna och deras anhöriga  
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga  som 
personal, bör utvecklas i syfte att öka aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och 
medbestämmande 
- Öka fysisk och kognitiv tillgänglighet till och i bostäder för personer med funktionsnedsättning 
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med handikapporganisationer 
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 



 2019-03-14 
 

7 
 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

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

1.7 Demografi 
Källa: SCB Prognos baserad på befolkning 2017-12-31 justerad med planerad byggnation hämtad från 
Översiktsplanen (2018-05-09) 

Åldersintervall 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0-w 13 
042 

13 
145 

13 
203 

13 
364 

13 
464 

13 
576 

13 
699 

13 
738 

13 
824 

13 
906 

13 
973 

14 
034 

0-5 780 793 803 822 842 854 866 871 877 882 884 885 

6 146 142 143 145 140 151 153 154 157 157 159 160 

7-12 951 941 914 916 899 899 915 920 931 943 955 972 

13-15 520 520 524 505 513 488 481 465 466 473 472 469 

16-18 508 512 513 526 525 530 513 518 496 488 475 475 

80-w 796 809 845 898 945 1 006 1 079 1 151 1 211 1 259 1 320 1 344 

  

Den nationella bilden av äldreutvecklingen stämmer väl överens med den framtida utvecklingen i 
Öckerö. Allt fler blir allt äldre vilket kommer att innebära ett ökat behov av vård och omsorg och 
därmed också ett ökat kostnadstryck för att bibehålla god kvalitet i verksamheten. 

1.8 Driftbudget 2019 
Budgetförutsättningar 

Budgeten bygger på föregående års ram och en beräkning av målgruppsförändringar inom barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Beräkningen görs av officiell statistik gällande befolk-
ningsförändring (publicerad 2017-12-31) och kostnader per verksamhetsområde (SCB:s räkenskaps-
sammandrag 2016-12-31). De verksamheter som omfattas är förskola, grundskola, fritidshem, gym-
nasieskola samt äldreomsorg. Tillsammans med politikens uppräkning (%) av nämnderna utgör detta 
utgångspunkten för KF:s resursfördelning. Nämndernas ramar, inklusive kapitalkostnader och hyra 
för år 2018, är uppräknade med 2,0 %. Denna kompensationsnivå avser prognos för kostnadsökningar 
mellan åren 2018 och 2019 och innefattar ökade lönekostnader, hyresökningar och övriga ökningar. 
SKL:s rekommendation för kostnads- och löneökningar är 2,7 %. Inga centrala medel har avsatts för 
ytterligare pris- och lönekompensationer. Skattesatsen är oförändrad från föregående år och fastställd 
till 21,21 kr. Regeringens fortsatta satsning, 10 miljarder kronor i s.k. välfärdstjänster, beräknas ge 
Öckerö ca 2,6 mkr, vilket är inräknat i fullmäktiges budget. 

Socialnämnden har fått årlig tilldelning med 5,2 mkr. Nämndens målgruppförändringar beror på 
positiv befolkningsförändring inom äldreomsorg (ej individ o familjeomsorg eller funktionshinder) 
och ger 5,0 mkr. 0,2 mkr har tilldelats till ökad matkvalitet i äldreomsorgen samt 0,4 mkr till seni-
orbesök 80+ som innebär viss hjälp i hemmet för att exv. förhindra fallskador. 

Driftbudget (tkr)      

Ram 2018 259 810     

Målgruppsförändringar 5 038     

Senirobesök 80+ 350     

Ökad matkvalitet äldreomsorg 150     

Årlig tilldelning 2% 5 196     
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Ram 2019 270 544     

1.9 Investeringsbudget 2019 
Investeringsbudget (tkr)      

Socialnämnd 3 500     

      

Totalt 3 500     

1.10 Forskning och trender 
Äldreomsorgen 

Enligt Regeringens skrivelse 2017/18:280 Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan står 
svensk vård och omsorg inför behov av strukturella förändringar, till följd av den demografiska och 
den tekniska utvecklingen. Äldre kvinnor och män ska i möjligaste mån kunna leva sitt liv som de vill 
med en trygg och säker vård och omsorg som bidrar till detta. Även om de som är äldre idag blir allt 
friskare och kan klara sig självständigt allt högre upp i åldrarna, så ökar andelen som är äldre än 80 år 
markant. Med hög ålder ökar risken för multisjuklighet och demenssjukdom, och det är den gruppen 
äldre som äldreomsorgen behöver rusta för. I dag lever mellan 130 00 och 150 000 kvinnor och män i 
Sverige med en demenssjukdom. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla 
som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Antalet personer med demenssjukdom kommer att 
öka efter år 2020 när det stora antalet personer födda på 1940-talet uppnår en hög ålder. 

Äldreomsorgen behöver utveckla nya arbetssätt. Det handlar t.ex. om att införa nya rutiner, metoder 
och ny teknik. Det finns stor potential att främja hälsa och trygghet bland äldre kvinnor och män, 
exempelvis genom att förebygga fallolyckor eller genom att främja en trygg hemkomst efter 
sjukhusvistelse. Utöver välfärdsvinster för den enskilde finns det även stöd för att det ger besparingar i 
form av minskat behov av vård och omsorg. Det finns även betydande välfärdsvinster att göra genom 
en ökad användning av ny teknik, digitalisering och bättre användning av hjälpmedel bl.a. genom att 
äldre kvinnor och män får möjlighet att bevara sin självständighet och att vara delaktiga i samhället. 
Prioriterade insatser är följande: 

• Insatser för ett större utbud av boenden för äldre 
Tillgången till bostäder för äldre är en central fråga för att klara den demografiska utvecklingen och 
tillgången till en plats i särskilt boende är avgörande för den som behöver sådan. Det behöver även 
finnas ändamålsenliga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden för att säkerställa äldre personers 
olika behov. 

• Förebyggande och rehabiliterande insatser 
Äldreomsorgen behöver arbeta med mer förebyggande insatser, dels för de äldres skull så att de i 
större utsträckning kan leva självständigt, dels för att möjliggöra en mer effektiv vård och omsorg. 
Genom förstärkta förebyggande och rehabiliterande insatser ges fler äldre kvinnor och män möjlighet 
att leva ett aktivt liv och uppleva god hälsa. En del i detta är reformer för ökad tillgänglighet. Genom 
att omsorgen blir mer tillgänglig sjunker tröskeln för äldre att ta emot förebyggande och 
rehabiliterande insatser. Det kan minska eller skjuta upp behovet av mer omfattande äldreomsorg. 

• Mer attraktiva arbetsplatser med starkare yrkesprofession 
Målet är ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. I många avseenden är god kvalitet kopplad till att 
de anställda, som ska vara kvalificerade och kompetenta, är tillräckligt många. En stärkt bemanning 
kan bidra till bättre äldreomsorg, eftersom det kan skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid 
med den enskilde, men också större möjlighet för personalen att gemensamt utveckla verksamheten. 
Kommunens satsning på bemanning bidrar till en bra grund för fortsatt stöd till utveckling av 
verksamheten. För att det ska uppnås behöver de anställda inom äldreomsorgen erbjudas mer 
attraktiva arbetsplatser som bättre tillvaratar och odlar deras yrkesprofession. 

• Ökad användning av välfärdsteknik och e-hälsa 
Välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering, en modernisering som är efterlängtad och som 



 2019-03-14 
 

9 
 

innebär stora möjligheter. Med hjälp av välfärdsteknik som till exempel sensorer eller applikationer på 
mobiler och surfplattor som påminner eller ger stöd, kan äldre personer få ökad trygghet, vara mer 
delaktiga självständiga och uppnå högre livskvalitet. Behovet av vardagsteknologi som är utvecklad 
utifrån äldres behov kommer att öka kraftigt i takt med att en ökande andel av Sveriges befolkning bli 
äldre. Det ställer nya krav på vårt samhälle, inte minst på våra bostäder som i framtiden även ska 
fungera för en utbyggd hemsjukvård. Det innebär att våra hem måste byggas på ett nytt sätt för att 
täcka upp för livets alla skeenden. 

Forskning tyder på att utbildning i och användning av dator och internet kan minska ensamhet hos 
äldre. Osäkerhet fnns då forskningen ännu inte är omfattande inom detta område, men den som finns 
pekar på att användning av digitala verktyg även kan ha gynnsamma efekter på social isolering, social 
interaktion och socialt stöd, delaktighet, fysisk hälsa och aktivitet, självkänsla och egenmakt samt 
säkerhet. 

De välfärdstekniska lösningarna ska inte ersätta det mänskliga mötet inom äldreomsorgen, men de 
kan ge bättre förutsättningar för verksamheter inom äldreomsorgen att disponera sina resurser. Den 
tekniska utvecklingen kan utnyttjas på många, i dag oförutsägbara sätt. Det är dock viktigt att detta 
sker i människans tjänst och inte för att ersätta mänsklig kontakt. 

Funktionshinder 

Frågor om funktionshinder är tvärsektoriella och berör samtliga verksamheter inom kommun, 
landsting och region. Politiska vindar och tekniska framsteg i vår omvärld påverkar också 
förutsättningarna för funktionshinderpolitiken. För att skapa förutsättningar för ett målinriktat 
handlande är det viktigt att identifiera vilka trender som är centrala och vilket inflytande de kan tänkas 
ha. Konsekvenserna av nedanstående trender kan vara både positiva och negativa. Till exempel kan en 
ökad andel äldre i samhället leda till ökade krav på tillgänglighet, exempelvis till kollektivtrafik och 
bostäder. Det gynnar också personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Men en ökad andel äldre 
kan samtidigt ge upphov till ökad konkurrens om de offentliga resurserna. 

Nedanstående omvärldstrender har identifierats: 

• Ökat fokus på rättigheter  
Sveriges åtaganden gällande FN:s konvention om rättigheter för personer och Agenda 2030 
implementeras i hög grad på lokal och regional nivå. Här behövs ökad kunskap i kommuner, landsting 
och regioner och stärkt nationellt stöd och kunskapsspridning. 

• Ökad betydelse av informations- och kommunikationsteknologi  
Kommunen bör säkerställa att digitala tjänster utformas så att de uppfyller gällande krav på 
tillgänglighet och användbarhet. Informations- och kommunikationsteknologi möjliggör för ökad 
flexibilitet i arbetslivet och sociala aktiviteter, vilket skapar nya möjligheter för personer med 
funktionsnedsättning. De digitala arenorna skapar möjligheter för människor träffas och 
kommunicera oberoende av motoriska färdigheter. I dag är kunskapen om kognitiva hjälpmedel 
begränsad bland personer med funktionshinder och förskrivare. I framtiden kommer kognitiva 
hjälpmedel förmodligen att vara lika vanliga som rullstolar och toalettstolsförhöjare. 

Psykisk ohälsa 

Den ökade psykiska ohälsan hos den unga befolkningen kan medföra att behovet av kommunalt stöd 
till målgruppen ökar. Flyktingströmmen från krigshärjade områden i världen kan påverka 
verksamheten inom de närmsta åren. Fler med psykisk ohälsa förväntas öka utifrån de traumatiska 
upplevelser flykten fört med sig. 

• Ökad konkurrens om resurserna 
Kraven på resurseffektivitet har ökat inom både privat och offentlig sektor. I förhållande till 
situationen för personer med funktionsnedsättning kan det här ses genom ökade budgetbegränsningar 
kopplade till olika hjälpmedel. Människor har blivit mer medvetna om vilka möjligheter som finns och 
kräver också i större grad att få ta del av dem. Grupper ställs emot varandra när resurserna är 
begränsad. En ökad konkurrens om resurserna kan innebära att insatser som blir verkningsfulla för 
många prioriteras framför insatser som gynnar några få. 

• Kunskapsstyrning  
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Forskning om funktionshinder behöver nå ut för att bästa tillgängliga kunskap ska finnas vid varje 
möte med personer med funktionsnedsättning i alla verksamheter i kommunen. För att det ska vara 
möjligt behövs kunskap både från forskning och beprövad erfarenhet och från kunskap och medverkan 
från brukaren.. 

Individ- och familjeomsorg 

Utmaningarna inom Individ- och familjeomsorg är många, t ex krav på ökad effektivitet, bättre kvalitet 
och kunskapsbaserade arbetsmetoder. För att möta dessa utmaningar behöver vi arbeta med 
kunskapsutveckling, handledning, samverkan, omvärldsbevakning och metodutveckling. Individ- och 
familjeomsorgen omfattning och inriktning påverkas främst av externa faktorer såsom 
arbetsmarknadsläget, socialförsäkringssystemet, konjunkturläget, tillgången till bostäder m.m., vilket 
innebär att behovens omfattning är svåra att påverka. 

Individ- och familjeomsorgens olika verksamheter bygger till övervägande del på personliga kontakter 
och möten. Verksamheten är mycket personalintensiv och de flesta uppgifter som utförs av personal 
idag kommer även under de närmaste fem åren behöva utföras av personal. Vissa effektiviseringar 
kommer dock att kunna göras med hjälp av tekniken, t ex: 

• Ansöknings- och handläggningsprocesser kan underlättas genom digitaliserad och delvis 
automatiserade processer 

• Personalens dokumentation kan underlättas genom att bärbar och röststyrd teknik möjliggör 
dokumentation på plats under arbetet. 

Utmaningar inom socialtjänstens verksamheter fram till år 2030 

I ett längre perspektiv kan SKL bland annat urskilja följande trender som kommer att påverka 
socialtjänstens verksamheter: 

• Minskat lokalt och regionalt handlingsutrymme 
Förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner ser att handlingsutrymmet förändras. Styrning 
från nationell nivå och från EU ökar, ofta med detaljerade krav, när det gäller tjänsternas utbud, 
omfattning och utformning. 

Hårdare konkurrens om kompetens 

Rekryteringssvårigheter kommer också leda fram till nya lösningar, många kommuner ser över sin 
arbetsorganisation och vem som gör vad på arbetsplatserna. Andra kompetenser och nya yrken kan 
bidra till att lösa kompetensförsörjningen. Vissa kommuner samarbetar också om 
specialistkompetenser. Innovationer inom forskning och utveckling påverkar verksamhetens 
utformning och därmed behov av kompetens. 

Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik 

Teknikutvecklingen är en stark övergripande förändringskraft. Digitaliseringen och artificiell 
intelligens (AI) kommer att genomsyra hela vårt samhälle – och förändra det i grunden. 
Insulinpumpar samt robotar och nattkameror för tillsyn inom äldreomsorgen är sedan länge 
tillämpade exempel där den enskilde får större makt över sitt liv samtidigt som resurser kan användas 
för annat. 

2 ANALYS 

2.1 Nuläge 
STYRKOR  
Lojal personal som är hjälps åt, är engagerade och ser möjligheter 
Hög spetskompetens 
Vilja att samarbeta och hitta gemensamma lösningar 
Bra samarbete med nämnden 
Den lilla kommunens möjligheter 
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SVAGHETER 
Kompetensförsörjning 
Kommunikationsplan saknas 
Hur vi kommunicerar beslut 
En ekonomi i obalans 
Introduktion av nya medarbetare och chefer 
Stödfunktioner – processkartläggning, roller 
Introduktion av nya medarbetare och chefer 
Digitalisering 
Lokalbrist 
 

MÖJLIGHETER  
Statliga stimulansmedel 
Ny teknik 
Migration 
Samverkan 
 
HOT 
Demografin 
Infrastruktur 
Rekryteringar 
Inflyttning 
Statliga stimulansmedel 

  

2.2 Identifierade utvecklingsområden 
Kompetensförsörjning 
Demografi 
Krisberedskap 
Etablering och bostäder, 2-årsspärr 
Ökad vårdtyngd inom LSS 
 
Ekonomiska utmaningar 
Förändrade tillgänglighetskrav från arbetsmiljöverket 
Nära vård 
Bemanning 
Skapa en ekonomi i balans 
 
Interna utmaningar 
Kommunikationsplan saknas 
Kommunikation – hur vi kommunicerar beslut 
Stödfunktioner – processkartläggning, roller 
Introduktion av nya medarbetare och chefer 
Digitalisering 
Lokalbrist 
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3 PLANERING 

3.1 Organisationsbeskrivning 

 

3.2 Satsningar och aktiviteter kopplade till mandatmål 
Uppdrag I Satsningar: Aktiviteter 

Andelen arbetad tid som utförs av 
tillsvidareanställda skall öka 

  

Frisknärvaron bland kommunens 
medarbetare skall öka 

  

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska 
stärkas 

- Vuxenutbildning inom vård och 
omsorg 

Samarbete mellan BUF och SOC i att 
ta fram förslag på vuxenutbildning inom 
vård och omsorg 

Välbefinnande bland kommunens 
medarbetare ska öka 

- Komplettera yrkeskategorier för att 
minska administrationen för 
chefer/specialister 

Testa i liten skala och utvärdera, att 
komplettera yrkeskategorier för att 
minska administration för 
chefer/specialister 

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

- 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 

 

- Valfriheten för äldre som har 
hemtjänst ska öka 

Rambeslut införs under 
mandatperioden. Handläggarna fattar 
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Uppdrag I Satsningar: Aktiviteter 

Möjligheten till valfrihet inom 
äldreomsorgen ska stärkas 

- 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 

rambeslut om tid istället för specifika 
insatser. Kontaktpersonen i 
hemtjänsten får ett ökat ansvar för att 
tillsammans med den enskilde ta fram 
och planera den önskade insatsen 

Äldres/individens behov i centrum 
(ÄBIC/IBIC) införs inom 
mandatperioden. 

All dokumentation, uppföljning och 
planering ska ske i digitaliserade 
system. 

Socialförvaltningen och 
samhällsbyggnadsverksamheten tar i 
samråd fram behovsbeskrivning för 
trygghetsboende på Björkö, Hönö, 
Öckerö 

Utreda vilka applikationer sensorer 
som finns för att ge äldre stöd i att få 
ökad trygghet, vara mer delaktiga 
självständiga och uppnå högre 
livskvalitet. 

Hjälpa/utbilda äldre i användningen av 
datorer och internet 

I dialog med fastighetsägaren 
identifiera, kartlägga och ta fram 
handlingsplan och genomföra en 
utveckling av utemiljön 

Erbjuda en bra lösning vid inköp av 
matvaror  och leverans hem från lokala 
handlare 

Möjliggöra för äldre att välja vilken 
serviceinstans som  ska utföra tex 
inköp och leverans från lokala 
handlare, städ och tvätt 

Kvalitén på maten ska öka - 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 

Två utbildningsinsatser – en för 
kostens personal inom äldreomsorgen 
och en tillsammans med 
äldreomsorgens personal 

Säkerställa att det finns kostombud på 
alla avdelningar och inom hemtjänsten 
som kan bevaka måltidsmiljön (syn, 
hörsel, lukt och smak) 

Följa den lagade maten från kök till 
brukare och tydliggöra överlämningen 
mellan kostpersonal och 
omsorgspersonal genom att tillexempel 
tydliggöra vad som ska serveras med 
vad och vad ska bakas av i kök 

Anordna frekventa kostmöten 

Kostpersonal deltar på omsorgens APT 
per avdelning för att ha en direkt dialog 
med omsorgspersonal 

Använda utvärderingar och 
snabbenkäter som underlag för att få 
fram önskemål om meny och 
menypresentation från våra kunder 

Sätta rutiner för:oHur vi möter 
önskemål om kost hos nuvarande 
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Uppdrag I Satsningar: Aktiviteter 
generation oHur vi överför menyer till 
äldreomsorgen 

Omvärldsbevaka hur andra kommuner 
arbetar med alternativ till helpension 

Definiera vad som är helpension – vad 
ingår i frukost, lunch, middag? 

Utreda om det finns en efterfrågan på 
alternativ till helpension och om önskan 
finns – utreda hur vi ska erbjuda 
alternativ till helpension 

Delaktigheten för personer med 
funktionsnedsättning ska öka 

- Anställa en arbetskonsulent (FH) 
- Utveckla en strukturerad samverkan 
mellan Socialförvaltningen, 
Arbetsmarknadsenheten 
samordningsförbundet, 
Gymnasiesärskolan och Besöks och 
näringslivsenheten 
- Implementera AKK- Alternativ 
kompletterande kommunikation 
- Anställa en anhörigsamordnare med 
inriktning mot IFO/FH 
- Öka delaktighet och dialog med 
brukarna och deras anhöriga  
- Kompetensutveckla personal i 
användande av välfärdsteknologi för 
såväl brukare, anhöriga  som personal, 
bör utvecklas i syfte att öka aktivitet 
och delaktighet samt stärka integritet 
och medbestämmande 
- Öka fysisk och kognitiv tillgänglighet 
till och i bostäder för personer med 
funktionsnedsättning 
- Öka tillgängligheten till kultur- och 
fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med 
handikapporganisationer 
- Anpassa 
bostadsförsörjningsprogrammet utifrån 
personer med funktionsnedsättningars 
behov 

Se övermöjligheten att starta ett 
samarbete med 
arbetsmarknadsenheten 

Utse en nätverksgrupp med 
representanter från alla verksamheter 
som är beskrivna i satsningen 

Ta fram ett uppdrag för samverkan 
mellan aktörerna i satsningen 

Investeringar i välfärdsteknik 
(förtydligas på uppdrag3) 

Handledning av expertkompetens från 
Dart 

Intern kompetensutveckling i 
personalgruppen kring kommunikation 

Skapa uppdrag för anhörigsamordnare 
med inriktning mot IFO/FH och skicka 
uppdrag på remiss till FUB och 
Attention (Handikappsråd) 

Öka användning av SIP (samordnad 
individuell plan) som mynnar ut i 
genomförandeplan– familjen och 
anhöriga har en central plats i det stöd 
som utförs 

Dialogmöte med anhöriga 2 ggr per år 
(öppet möte för information och dialog 
om verksamheten eller individuellt). 

Tydliggöra uppdrag som stödperson i 
kontakt med anhöriga och gode män 

Implementera vård- och 
stödsamordning inom boendestödet. 
En strukturerad samverkansmodell för 
personer med behov av samordnade 
insatser från två eller flera huvudmän. 
Samverkansmodellen skapar 
förutsättningar att utifrån individens mål 
och behov kunna erbjuda stabilitet, 
delaktighet, kontinuitet och struktur i 
samverkan. 

Mötesledarutbildning i SIP för 
handläggare 

Införande av digital dokumentation och 
IBIC (individens behov i centrum) för 
att säkerställa och kvalitetssäkra 
dokumentationen 

Nybyggnation och ombyggnation för 
gruppbostäder samt daglig verksamhet 
(investeringsäskande) 



 2019-03-14 
 

15 
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Tydligare skyltning i verksamhetens 
lokaler 

Bevaka målgruppsutveckling 

Bevara och stärka samarbete med 
kommunens egna samt andra aktörer 
inom fritid och kultur, tex fritidsgård, 
FUB, bad på Hedens by, föreningslivet, 
yoga, gym. Metodutvecklare används 
för rådgivning, stöd och utbildning för 
personer med funktionsnedsättning 

Koppla genomförandeplanens 
aktiviteter till ledsagning och 
avlösarservice. 

Optimera nuvarande 
verksamhetslokaler/aktivitetshus (i 
samverkan med ÄO) i syfte att öka 
närheten till att utbudet av 
fritidsaktiviteter som komplement till 
DV. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska 
förbättras 

- Öka kunskapen och medvetenheten 
bland föräldrar och ungdomar kring 
trafiksäkerhet 

 

Kommunens miljöpåverkan ska minska - Minskad energianvändning i 
kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för 
kommunens transporter 

 

3.3 Sammanställning över budgetpåverkande aktiviteter 

DRIFT Aktivitet Färdig-
ställt 

Fördeln
-post 
2019 

     

         

         

         

         

 

INVESTERI
NG Aktivitet Färdig-ställt      
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