Öckerö 2019-04-17

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare
Beslutsorgan

Socialnämnden

Tid och plats

Onsdag 24 april kl 08:30 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö
Förmöte: Öckeröalliansen kl 07:30 i Lejonet

ÄRENDEN

1.

Upprop

2.

Val av justerare
Förslag: Björn Johanson

3.

Ekonomisk uppföljning efter mars och åtgärdsplan. Dnr

Bilaga

0040/19
4.

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för

Bilaga

rapportering till Kommunfullmäktige. Dnr 0039/19
Arto Niskala

5.

Motion om boendegaranti för äldre. Dnr 0019/19

Bilaga

Peter Eriksson

6.

Årsuppföljning 2018 LSO och LBE. Dnr 0023/19

Bilaga

Peter Eriksson

7.

Ny tillsynsförrättare räddningstjänst. Dnr 0036/19

Bilaga

8.

Namn på Nya Solhöjden. Dnr 0041/19

Bilaga

9.

Information
a. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende fram till
2019-03-12. Dnr 009/19
b. Verksamhetsplan 2019 och internkontrollplan
c. Öppna jämförelser 2018
d. Uppföljning av personalförsörjning
e. Uppföljning av kostverksamhet, 9:30 – 10:00

Marie Andersson
Linda Nilsson, Jeri
Svensson

Bilaga
Bilaga

f. Information om kostnad per brukare från Ensolution,
8:30 – 9:30
g. Förvaltningschefen informerar

Ellinore Johanssson

10.

Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 03/19

11.

Övriga frågor.

Kent Lagrell
Ordförande

Nils Hjort
Sekreterare

Medtages i pärm

Öckerö 2019-04-11

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Malin Tisell, Rebecka Jonsson
Ekonomisk uppföljning efter februari

Ekonomisk uppföljning efter mars 2019
Förslag till beslut

1. Socialnämnden godkänner uppföljningen efter mars inklusive helårsprognosen.
2. Socialnämnden antar åtgärdsplanen för att nå en ekonomi i balans 2019.

Ärendet (sammanfattning)

Ekonomisk rapport efter mars månad.

Utfall och prognos 19-03
Helårsprognosen per mars för Socialnämnden visar på ett underskott om 3 730 tkr.
Underskottet beror på höga prognostiserade kostnader för:
•

Gruppboende

•

Köpta platser LSS

•

Köpt vård barn och unga

•

Integrationskostnader till följd av att en stor grupp individer går ur etableringen och att
kostnaderna därmed faller på kommunen

Underskottet på gruppboende avser ökad vårdtyngd pga. nya brukare och då krävs mer personal än
den normala bemanningen. Köpta platser LSS är kostnader för köpta korttidsplatser. Köpt vård barn
och unga är placeringar av barn i familjehem eller på institution. Integrationskostnader för
nyanlända som efter två år i Sverige övergår till kommunen belastar socialnämndens budget.
Socialförvaltningens ansvar består av en handläggartjänst, ökat ekonomiskt bistånd och ökade
boendekostnader som det i dagsläget inte finns någon budget för.

Underskrift av berörd chef
_____________________
Malin Tisell
Socialchef
2019-04-11

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

2019-04-17

Uppföljning efter mars
Socialnämnden
Jan-Mar 2019
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1 EKONOMISK KOMMENTAR
Utfall och prognos 2019-03
Förvaltningsledning
Prognosen per mars visar på ett totalt underskott för Socialnämnden med 3 730 tkr. Detta är en
förbättring mot föregående prognos med ca 700 tkr. Denna förbättring beror på att förvaltningschefen
har upplöst sin buffert och förvaltningsledning visar därmed en positiv prognos på 2 078 tkr.
IFO/FH
Totalt underskott IFO/FH är 5 808 tkr. Underskottet beror till största delen på LSS i egen regi (513).
Alla gruppbostäder har svårt att hålla budgeten för personalkostnaderna. Främst är det två boenden
som har mycket vårdtunga brukare och därmed överskrider personalkostnaderna budgeten med
ca 2 000 tkr i helårsprognosen. Övriga boenden överskrider budgeten med ca 540 tkr. Inom personlig
assistans som också tillhör LSS så överskrids budgeten för personalkostnader med 793 tkr på grund av
ett nytt ärende som inte finns i budgeten.
En annan del i underskottet inom LSS är köpta platser för barn och unga (514). Det är inom köpta
korttidsplatser som budgeten överskrids med ca 1 150 tkr.
Inom IFO så är det placeringar av barn på institution (554) som drar över budgeten, detta vägs dock
upp något av att barn placerade i familjehem (557) istället har ett litet överskott. Tillsammans blir det
ett underskott på 713 tkr
Ekonomiskt bistånd (575) och kostnader för jour och korttidsboende (558) förväntas överskrida
budget som en följd av att fler personer än tidigare väntas gå ur etableringen. Personerna som har
ingått i etableringen får vara där i två år och därefter är det kommunens ansvar att se till att de har mat
och husrum. På grund av denna ökning behöver socialkontoret anställa en socialsekreterare som inte
finns i budgeten. Dessa kostnader tillsammans väntas överskrida budgeten med ca 700 tkr.
Äldreomsorgen
Gemensamt äldreomsorg (500) uppvisar ett överskott på 1 562 tkr vilket beror på att bufferten hos
Verksamhetschefen har lösts upp samt att lönekostnaderna för administrationen har varit något lägre.
Vård och omsorg enl Sol/HSL (510) uppvisar ett överskott på 1 617 tkr vilket beror på hemtagning av
vårdtagare i februari.
Hemtjänsten och HSL (511) prognostiserar ett samlat underskott om 2 754 tkr. Hemtjänstens totala
underskott ca 2 800 tkr kan härledas till ökade hemtjänsttimmar framförallt på hemtjänstområde 1. (2
100 tkr) vilket inkluderar Hönö där volymen är som störst. Beviljade biståndsbedömda timmar
överensstämmer inte med lagd budget. Hemtjänstområde 3 prognostiserar ett underskott på
ca 600 tkr vilket orsakas av ökade timmar framförallt på Öckerö. Assistansliknade hemtjänst ökade
markant 2018 (350 tkr 2018) beräknad kostnad 2019 är 800 tkr vilket bidrar till ökning av
hemtjänsttimmarna. Även bristen på äldreboendeplatser frambringar utökningen av hemtjänsttimmar
då fler insatser behöver beviljas för att möjliggöra kvarboende.
Särskilt boende (512) prognostiserar ett underskott om 396 tkr. Solhöjden 1 och 2 prognostiserar
budget i balans. Solhöjden 3 prognostiserar ett underskott på 350 tkr vilket kan härledas till hög
sjukfrånvaro och höga rehabiliteringskostnader. Bemanningskvoten på avdelning Fyren är inte
anpassad för vård av dementa personer med utåtagerande beteende vilket bidragit till ökade
personalkostnader.
Räddningstjänsten
Prognosen för räddningstjänsten är att budgeten kommer att hållas. Förra prognosen visade
räddningstjänsten på en positiv prognos som nu har ändrats. Anledningen till det är att den vakanta
tjänsten för Tillsyn har tillsatts och tillträder omedelbart. Även underhåll av brandstationerna behöver
göras under året och påverkar därför prognosen.
Administrativ enhet
Budget i balans även för den administrativa enheten.
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1.1 Socialnämnden
Vht 3 pos SN

Nettokostn tkr

Prognos

Budget

Differens

Ack utfall

Förbr %

Fg
prongnos

279 635

275 905

-3 730

69 082

25

280 310

904

847

-57

265

31

858

300

SN
Förvaltningsledning

100

Nämndsverksamhet

590

Socialförv. gemensamt

3 917

6 052

2 135

942

16

5 647

Summa Nettokostn tkr

4 821

6 899

2 078

1 207

17

6 506

2 897

3 004

107

842

28

2 899

301

Individ Familj
Funkt.hind

510

Vård o oms. enl SoL
/HSL

511

Vård o oms. ord. boende

336

491

155

71

14

339

512

Vård o oms.särs. boende

684

685

1

171

25

684

513

Insatser LSS egen regi

62 660

58 615

-4 045

15 604

27

61 825

514

Köpt vht LSS

10 784

9 634

-1 150

2 531

26

11 286

535

Öppen verksamhet

751

753

2

-80

-11

742

552

Inst.vård vuxna
missbruk.

1 411

1 462

51

34

2

1 179

554

Inst.vård barn och unga

3 648

2 522

-1 126

883

35

3 464

557

Fam.hemsvård barn o
unga

8 659

9 072

413

2 558

28

9 089

558

Öppna ins. vuxna
missbruk

1 904

1 389

-515

595

43

1 872

568

Övr. insats. barn o unga

2 407

1 796

-611

680

38

2 256

571

Övrig vuxenvård

575

Ekonomiskt bistånd

580

Individ&familjeomsorg,tot

585

Familjerätt

600

Flyktingmottagande
Summa Nettokostn tkr

225

269

44

36

13

320

6 717

6 300

-417

1 729

27

6 713

11 712

12 371

659

2 923

24

11 684

338

346

8

93

27

337

-616

0

616

-616

0

-616

114 517

108 709

-5 808

28 054

26

114 074

5 223

6 785

1 562

1 088

16

5 032

305

Äldreomsorg

500

Gemensamt
äldreomsorg

510

Vård o oms. enl SoL
/HSL

383

2 000

1 617

108

5

970

511

Vård o oms. ord. boende

79 225

76 471

-2 754

19 746

26

78 683

512

Vård o oms.särs. boende

56 614

56 218

-396

14 894

26

56 758

535

Öppen verksamhet

2 400

2 371

-29

552

23

2 404

143 845

143 845

0

36 388

25

143 847

1 142

892

-250

485

54

1 150

Summa Nettokostn tkr
307

Räddningstjänst

270

Säkerhet och trygghet
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Prognos

Budget

Differens

Ack utfall

Förbr %

Fg
prongnos

8 775

8 962

187

1 551

17

8 438

271

Riskhantering

275

Totalförsv. o samhällssk

540

603

63

0

0

300

Summa Nettokostn tkr

10 457

10 457

0

2 036

19

9 888

771

755

-16

207

27

761

308

Administrativ enhet

511

Vård o oms. ord. boende

590

Socialförv. gemensamt

5 224

5 240

16

1 190

23

5 234

Summa Nettokostn tkr

5 995

5 995

0

1 397

23

5 995

1.2 Handlingsplan för en ekonomi i balans
Ansvarig chef

Malin Tisell

Verksamhet

Socialförvaltningen

Område för åtgärd

Socialförvaltningen Äldreomsorg och IFO /FH

Aktiviteter

IFO/ FH Minska köpt vård barn och unga, 500 tkr

Aktivitet

IFO/ FH Minska köpt vård, 500 tkr

Aktivitet

IFO /FH Minska en metodutvecklartjänst, 250 tkr

Aktivitet

ÄO Avveckla Knytpunkten 1 juni, 430 tkr

Aktivitet

ÄO Hembesök hos äldre flyttas till 2020, 350 tkr

Aktivitet

ÄO Översyn av beställningar hemtjänst, 1 000 tkr

Ekonomisk effekt
innevarande år

3 030 tkr

Ekonomisk helårseffekt

4 090 tkr

Ansvarig för åtgärd

Angelica Francisca IFO /FH

Ansvarig för åtgärd

Arto Niskala Äldreomsorgen

Aktivitet slutförd
Ansvarig för uppföljning

Malin Tisell

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
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Socialnämnd

Prognos

Budget

Differens

Ack utfall

Fg prognos

4 757

5 387

630

137

4 757
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Summa
Nettokost tkr

Prognos

Budget

Differens

Ack utfall

Fg prognos

4 757

5 387

630

137

4 757
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Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019
Socialnämnden

Verksamhet
Ansvarig chef
Budget
Prognosticerat underskott
Procent av budget

Socialförvaltningen
Malin Tisell
275 905 tkr
-3 730 tkr
-1,35%

Bakgrund för hela Socialförvaltningen

Enhet
Förvaltningsledning

Ekonomisk effekt, 2019

IFO FH

Äldreomsorg
Administrativa enheten
Räddningstjänsten

Ekonomisk helårseffekt
0 tkr

0 tkr

1 250 tkr

Minskade kostnader köpt vård barn och
unga, 1 Metodutvecklartjänst, minska
2 000 tkr köpt vård

1 780 tkr
0 tkr
0 tkr

Avveckla Knytpunkten, flytta hembesök
hos äldre till 2020, översyn av
2 090 tkr beställningar hemtjänsten
0 tkr
0 tkr

3 030 tkr
Konsekvensbeskrivning, riskbedömning, för hela Socialförvaltningen

Kommentar

4 090 tkr

Ok

Öckerö 2019-04-17

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:

Nils Hjort

Ärende:

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2019

Diarienummer:

SN 0039/19

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för
första kvartalet, till och med 2019-03-31
Förslag till beslut
Rapportering till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden har tio ärenden att anmäla där
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Tre
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sju ärenden
gäller beslut inom socialtjänstlagen (SoL).
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
Ärende
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan
personuppgifter.
Rapportering fram till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvartalets
rapporteringstillfälle, har tio ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre
månader efter beslut om insats.
Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett gäller bostad för vuxna och ett gäller
kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit sedan, men ett har tillkommit sedan rapporteringen för
fjärde kvartalet 2018.
Sju ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), varav samtliga är inom
ÄO. Ett ärende gäller hemtjänst, och resterande gäller permanent boende. Ett ärende har bortfallit
och tre har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2018.
Expedieras till:
- Kommunrevisionen
- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige

Postadress

Gatuadress

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13 031-97 62 00

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

Öckerö 2019-04-12

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Arto Niskala
Motion om boendegaranti för äldre
SN 0019/19

Motion om boendegaranti för äldre
Förslag till beslut
Att avstyrka motionen om boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö Kommun.
Ärendet
Fullmäktigeledamoten Jan-Åke Simonsson (S), har 2018-11-22 lämnat in en motion
om boendegaranti. Motionsställaren menar att dagens äldre är friskare och mer
aktiva än tidigare. Alla äldre ska kunna leva ett rikt liv, oberoende och självständigt,
under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet. Äldre
ska kunna bo kvar hemma och bestämma det stöd som behövs. Ibland uppkommer
situationer då det finns behov av ett särskilt boende eller annat lämpligt boende.
Motionsställaren föreslår att Öckerö Kommun ska införa boendegaranti för de som
är 85 år och att de ska erbjudas lämpligt boende inom 6 månader.
Beredning
Förvaltningen anser att nuvarande lagstiftning gällande bistånd och den enskildes
rättigheter även fortsättningsvis ska följas. Bedömningen av den enskildes behov av
särskilt boende grundar sig på en helhetsbedömning, där den enskildes situation
och möjligheter sammanvägs med sociala, medicinska, psykiska och existentiella
behov. Enligt socialtjänstlagen (SoL) är det varje enskilds individuella behov som är
styrande vid behovsbedömningen. Enbart kronologisk ålder kan inte likställas med
behov och utgör därför inget kriterium för beviljandet av särskilt boende. Hög ålder
beaktas dock i den sammantagna bedömningen. Äldre som har störst behov i första
hand erbjuds ett särskilt boende.
Öckerö kommun har tagit beslut om en långsiktig plan för att tillgodose behovet
både då det gäller seniorboende, trygghetsbostäder och särskilda boenden.
Trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till kommunens särskilda boenden.
Vidare anser förvaltningen att det idag sker mycket få avslag vid en ansökan om
särskilt boende då kriterierna för att bevilja ett boende i högre grad än tidigare tar
hänsyn till den enskildes önskemål. Trygghet är ett sådant exempel som idag ger
garanti för att ett särskilt boende beviljas. Förvaltningen anser att fortsatt

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

biståndsbedömning enligt nuvarande lagstiftning ska gälla för ansökningar om
särskilt boende. Förvaltningen anser inte att någon äldreboendegaranti ska erbjudas
kommunens invånare då det gäller särskilt boende.
Bedömning
Förvaltningens bedömning då det gäller vad som är möjligt inom nuvarande
lagstiftning är att det inte finns något hinder för en kommun att vara generösare än
vad en lagstiftning säger. Däremot anser förvaltningen att nuvarande lagstiftning
gällande biståndsbedömning för en ansökan om ett särskilt boende bör fortsätta att
gälla. Då det gäller seniorboende och trygghetsboende krävs ingen
biståndsbedömning, det är den enskildes eget beslut att anmäla intresse för ett
sådant boende. Biståndsbedömningen gäller enbart det särskilda boendet och
förvaltningen anser att det även fortsättningsvis bör vara en biståndsbedömd insats.
I socialtjänstlagen regleras inte ålder utan det är varje individs individuella behov
som ska vara styrande för beviljandet av stöd. Alla individer ska bedömas på ett
likvärdigt sätt utifrån behov och gällande lagstiftning. Ålder kan inte likställas med
behov och kan därmed inte vara ett kriterium för särskilt boende. Med tanke på
framtida utmaningar med ökat antal äldre bör platserna vid särskilt boende
förbehållas personer med stora omsorgsbehov. Särskilt boende beviljas när den
äldres behov av vård, omsorg och trygghet är så omfattande att det inte kan
tillgodoses i ordinärt boende.
Expediering av beslut
Tannaz Ghaderi, sekreterare Kommunstyrelsen
Jacob Österlund, sekreterare Kommunfullmäktige
Bilagor
Motion om boendegaranti för äldre, 2018-11-22
KF § 118/18
KS § 35/19

Öckerö den 22 november 2018
Kommunfullmäktige
Öckerö kommun

Motion om boendegaranti för äldre i Öckerö kommun

Dagens äldre är friskare och mer aktiva än tidigare. Alla äldre ska kunna leva ett rikt liv,
oberoende och självständigt, under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande
och integritet.
Alla som vill skall kunna bo kvar hemma och bestämma det stöd som behövs. Alla ska ha rätt
att bo bra även som äldre. Prognoserna visar att det de närmaste 10-20 åren blir fler äldre.
Ibland uppkommer situationer då det finns behov av ett särskilt boende eller annat lämpligt
boende. Vi anser att Öckerö kommun i en första etapp för de som är 85 år ska införa en
boendegaranti att de inom 6 månader ska kunna erbjudas lämpligt boende. De närmare
reglerna för boendegarantin bör utredas av socialnämnden.
En likalydande motion inlämnades av socialdemokraterna 2006. Tyvärr avslogs motionen. Vi
hoppas att förutsättningarna idag är bättre att bifalla motionen.
Vi föreslår följande
• Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att från och med 1 januari 2020
införa en boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö kommun.

För socialdemokraterna
Jan Åke Simonsson

Monica Eriksen

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2018-11-22

KF § 118

Dnr 222/18

Sammanträdesdatum

Sida

43

Motion om boendegaranti för äldre i Öckerö kommun
Ärende
Jan-Åke Simonsson (S) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit:

Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att från och med 1 januari 2020 införa en boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö kommun.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-11-22
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-02-19

Sammanträdesdatum

KS §35

Sida

20

Dnr KS 222/18

Motion Boendegaranti för äldre i Öckerö kommun
Ärende
Jan-Åke Simonsson (S) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit:

Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att från och med 1 januari 2020 införa en boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö kommun.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-11-22
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §118.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till Socialnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Öckerö 2019-03-11

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Peter Eriksson, räddningschef
Årsuppföljning 2018 LSO & LBE
0023/19

Årlig uppföljning av kommunens ansvar enligt Lag om
skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och
explosiva varor (LBE)
Förslag till beslut
Redogörelse noteras som information till protokollet
Ärendet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelserna
genomför årligen en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt LSO och
LBE. Resultatet av uppföljningen används av länsstyrelserna för regional
uppföljning, planerings- och inriktningsunderlag av tillsynsverksamheten. För
MSB utgör uppföljningen bl.a. underlag för verksamhetens inriktning för
utveckling av den kommunala räddningstjänsten och tillsynen över
kommunerna.
Bifogade rapporter beskriver efterlevnaden av uppgifter som lagarna LSO och
LBE ställer på kommunen. Inrapportering för verksamhetsåret 2018
översändes i enkätform till MSB 2019-02-08 av räddningschefen. Innehåll i
rapporterna ger ansvarig nämnd en aktuell lägesbild över efterlevnaden.
Ekonomi
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.
Expediering av beslut
Socialförvaltningsledningen
Bilagor
Årsuppföljning 2018 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO)
Årsuppföljning 2018 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE)

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 2019-04-08

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Peter Eriksson
Val av tillsynsförrättare inom LSO och LBE

Val av ny tillsynsförrättare inom LSO och LBE
Förslag till beslut
Rolf Kagelind utses till tillsynsförrättare inom LSO och LBE från och med 24 april
2019
Paragrafen justeras omedelbart
Ärendet (sammanfattning)
Den kommunala tillsynen riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska personer)
och tar sikte på att kontrollera efterlevnad av lagen om skydd mot olyckor (LSO) och
lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
Tillsynsarbetet utförs av tjänstemän på delegation av socialnämnden.
Beredning
Det finns inga formella krav i lag stiftningen om kompetens för att få genomföra
tillsyn enligt LSO och LBE.
Målsättningen och ambitionsnivån är att personalen inom tillsynsverksamheten
minst skall ha genomgått vidareutbildningen inom Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps utbildningsprogram Tillsyns- och annan olycksförebyggande
verksamhet A.
Ekonomi
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser
Bedömning
Rolf Kagelind har genomgått MSB:s utbildning ”Tillsyn A” och bör utses till ny
tillsynsförrättare.

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

Expediering av beslut
Socialnämnden
Underskrift av berörd chef
Namnförtydligande
Peter Eriksson
Titel
Räddningschef
Datum
2019-04-08

Öckerö 2019-04-15

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Nils Hjort
Nytt namn till Solhöjdens äldreboende

Nytt namn till Solhöjdens äldreboende
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att döpa nya Solhöjden till
Södra Solhöjden och byta namn på gamla Solhöjden till Norra Solhöjden.
Ärendet
Arbetet med nya Solhöjden är i full gång, och äldreboendet behöver nu få ett namn.
Ekonomi
Ärendet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.

Expediering av beslut
Kommunstyrelsen

Postadress

Gatuadress

Telefon

Organisationsnr

E-post

Hemsida

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

031-97 62 00

212000-1280

kommun@ockero.se

www.ockero.se

REDOVISNING AV BEVILJADE BESLUT OM SÄRSKILT BOENDE
ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN SOM ÄNNU INTE HAR
VERKSTÄLLTS
BESLUTSDATUM

DEN ENSKILDE BEFINNER SIG IDAG

Solhöjden
2018-12-19
2019-01-15
2019-02-14
2019-02-18
2019-02-25
2019-03-13
2019-03-22

Korttid HBK 2
Hemmet
Hemmet/korttid
Hemma/VXL
Hemmet
Korttid HBK
Korttid Bryggan 3

Bergmans
2019-02-20
2019-04-05

Korttid HBK 1 (erbjuden)
Korttid HBK 2

ida 1 av 6

Sida 2 av 6

Öckerö 2019-04-15

TJÄNSTESKRIVELSE
Socialnämnden
Handläggare:
Ärende:
Diarienummer:

Jessica Dahlkvist, Administrativ chef
Verksamhetsplan 2019 och intern kontrollplan
00xx/19

Verksamhetsplan och intern kontrollplan
Förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner den framtagna interna kontrollplanen för 2019
2. Socialnämnden noterar informationen om verksamhetsplan 2018

Ärendet (sammanfattning)

Varje år formulerar socialförvaltningen en verksamhetsplan som dels syftar till att beskriva
förutsättningar för verksamheten så som lagar, strategier, planer policys etc. men som
också syftar till att vara ett strategiskt dokument där förvaltningen kan beskriva viktiga
strategiska utmaningar samt hur förvaltningen ska arbeta med dessa. Som en del av
verksamhetsplanen finns också den interna kontrollplanen som socialnämnden beslutar
om. Den interna kontrollplanen är en riskbedömning på utvalda risker under
socialnämndens verksamhetsområde. Riskerna/händelserna ser ni nedan.

Intern kontrollplan
Uppgift

Riskminimering/ metod

Ansvar

Otillräcklig
personalförsörjning

Vara en attraktiv
arbetsgivare för att:Rekrytera personal- Behålla
personal. Viktigt att även
driva detta som en
kommunövergripande fråga.
Att synas som kommun och
ha goda kommunikationer är
andra viktiga faktorer.

Malin Tisell

8

Demografisk utveckling

Planera byggnation och
utveckling av verksamheten
över längre tid. Större fokus
på strategiarbetet ger större
möjlighet att hantera
förvaltningens utmaningar.

Malin Tisell

7

Bristande systematik i
arbetet med kvalitet

Implementera nytt
kvalitetsledningssystem

Malin Tisell
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Postadress

Gatuadress

475 80 Öckerö

Sockenvägen 13

Telefon
031-97 62 00

Organisationsnr
212000-1280

Rapport

RVB
*

Risk/händelse

E-post

kommun@ockero.se

Hemsida
www.ockero.se

Uppgift

Riskminimering/ metod

Ansvar

Otillräcklig budget

Jobba för att minska
slöserier. Hitta nya
arbetssätt och använda vår
tid så effektivt som möjligt.

Malin Tisell

6

Ökade kostnader för
försörjningsstöd för
nyanlända efter
etableringsperioden

Kommunen behöver arbeta
strategiskt med ett
helhetsperspektiv på
etableringsprocessen.
Arbete, boende och
integration är viktiga delar.

Malin Tisell

5

Personalens engagemang
minskar

Förvaltningen och
kommunen som helhet
behöver hitta strategier för
att bli en mer attraktiv
arbetsgivare, där
medarbetare har en god
fysisk och psykisk
arbetsmiljö, ges
förutsättningar att koordinera
privatliv och arbetsliv, att
utvecklas individuellt och i
grupp samt möjlighet att
känna engagemang och
stolthet över sitt arbete.

Malin Tisell

5

Ekonomi

Kan få ekonomiska konsekvenser om riskerna inträffar.

Expediering av beslut

*Förvaltningsledning Socialförvaltningen
*Enhetschefer Socialförvaltningen

Underskrift
Malin Tisell
Förvaltningschef /Socialchef
2019-04-15

Rapport

RVB
*

Risk/händelse

2019-04-17

Verksamhetsplan
Socialnämnden
2019
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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
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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 befolkningsförändring (publicerad 2017-12-31) och kostnader per verksamhetsområde (SCB:s räkenskapssammandrag 2016-12-31). De verksamheter som omfattas är förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola 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 seniorbesök 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
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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

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

Andelen arbetad tid som utförs av
tillsvidareanställda skall öka
Frisknärvaron bland kommunens
medarbetare skall öka

- Valfriheten för äldre som har
hemtjänst ska öka
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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)
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Uppdrag I

Satsningar:

Aktiviteter
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

INVESTERI
NG

Aktivitet

Aktivitet

Färdigställt

Fördeln
-post
2019

Färdig-ställt
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