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1 Måluppfyllelse 

Mål 1 

Samverkan med barn och ungdomsnämnden och -förvaltningen har under senare tid 

förbättrats avseende Östhammars mål1. Gemensam utbildningsdag har hållits och 

kontinuerliga möten hålls mellan skolan och socialförvaltningen. Andelen ungdomar 

som återkommer efter avslutade insatser är fortsatt låg. Socialnämndens uppföljning i 

form av antalet samordnade individuella planer (SIP) har tydliggjorts. Ett fortsatt 

utvecklingsområde mellan socialförvaltningen och skolan är arbetet med orosanmälan. 

Tillgänglig statistik visar på att förskolan bidrar med endast 5 % av inkomna 

orosanmälan vilket bör betraktas som lågt. 

Arbete med att alla brukare ska ha en genomförandeplan pågår och kommer att ha 

säkerställts innan året utgång. För arbetslösa ungdomar under 25 år samordnas arbete 

med de stora samhällsaktörerna AF, FK, Soc samt LUL inom ramen för lokusprojektet. 

Under året har kostnaden för försörjningsstöd fortsatt att minska. Personalsituationen 

ser något ljusare ut även om personalrörligheten är fortsatt hög. Socialförvaltningen 

bedömer att mål1 kommer att uppnås. 

Mål 2 och 3 

Inom målområde 2 och 3 pågår en rad utvecklingsarbeten under 2016 och omfattar bl. a 

”mest sjuka äldre”, god läkemedelsbehandling, palliativ vård, god demensvård. Fokus 

har hållits på brukarnas sociala välmående, utveckling av möteplatserna samt mat och 

måltidsmiljön. Fortsatt arbete med implementering av kommunens värdegrund har och 

kommer fortsatt att ske under året. Under året har också lokala värdegrundgarantier 

införts inom vård och omsorg. Arbetet med att införa arbetsmodellen ”äldres behov i 

centrum” (ÄBiC) som bygger på stärka brukarens förmågor i stället för att överbrygga 

behov har intensifierats. Arbetet med att långsiktigt ändra personalplaneringen från 

tillgång på personal till verksamheternas behov fortsätter. Uppföljning av ny utförare 

avseende servicetjänster inom hemtjänsten pekar på stor uppskattning från brukarna 

samt minskar stressen bland personalen. Förvaltningen bedömer att målet med 

brukarnöjdhet samt bemötande inom hemtjänst och funktionsnedsatta uppnås helt och 

inom särskild boende uppnås delvis. 

Mål 4 

Nämndens och förvaltningens planerade medborgardialoger och hembesök sker enligt 

plan. Införandet av ÄBiC kommer att bidra till brukaren möjlighet till inflytande 

förstärks vid bedömning av behov samt vid utförande av insatsen. Förvaltningen 

bedömer att mål 4 kommer att nås. Grunderna för socialförvaltningens del i Östhammar 

direkt är upprättade. 

Mål 8 

Den ekonomiska prognosen pekar på ett nollresultatet för året. Vissa indikationer pekar 

på att placeringskostnaderna för barn samt försörjningsstöd ökar under andra perioden 

2016. Underskotten inom hemtjänsten kvarstår även om arbete med att reducera dessa 

pågår. Kostnaderna för bemanningsföretag och andra kortfristiga lösningar av 

bemanningssituationen bedöms öka kostnaderna för förvaltningen. Förvaltningen 

bedömer att mål 8 kommer att nås. 
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Mål 9 

Samtliga enheter har under perioden arbetat fram en handlingsplan utifrån 2015 års 

medarbetarundersökning. Stort fokus har också lagts på att stärka det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. Samtliga chefer och skyddsombud har fått utbildning i arbetsmiljö. 

Handlingsplaner för att minska sjukfrånvaron har upprättats vid varje enhet. Arbete med 

fler män i vården och heltidstjänster kräver ett mer långsiktigt arbete på alla nivåer. 

Förvaltningen bedömer att mål 9 inte kommer att nås. 

2 Årets viktiga händelser 

Samtliga avtal avseende ensamkommande är uppsagda per den 30 juni av 

Migrationsverket. Detta kommer troligtvis att medföra ett större ekonomiskt åtagande 

för socialförvaltningen från och med år 2017. Ett ettårigt entreprenörsavtal avseende 20 

platser för ensamkommande har upprättats med möjlighet till förlängning. Detta som ett 

led i att ha hög beredskap samtidigt som strategien med utvecklande av verksamheten 

för ensamkommande fortsätter. Under året har ett principbeslut fattat att socialnämnden 

övertar ansvaret för hela Solbacken från och med år 2017. Detta skapar förutsättningar 

för fortsatt arbete med att utveckla verksamheten med ensamkomande. Genomlysning 

av verksamhetskritiska funktioner har genomförts ex vid Myndighetssektionen. 

Upphandling av översyn av LOV verksamheten är också genomförd där utredningen 

förväntas vara slutförd under hösten. Det finns för närvarande tre aktiva LOV-utförare, 

samtliga verksamma inom hemtjänsten. Arbetet med införande av nytt verksamhets-

system fortsätter enligt plan, till vissa delar ligger förvaltningen före plan. Arbetet med 

kultur i vården har övergått från projekt till att bli en del av driftsverksamheten. En ny 

tjänst som Socialt ansvarig samordnare har inrättas för att ytterligare förstärka arbetet 

med att utveckla brukarnas sociala situation. Under perioden har förvaltningens samlade 

korttidsboende haft invigning vilket har frigjort fler vård och omsorgsplatser i 

verksamheten. En utökning av antalet demensplatser har skett. 

3 Prestationer och kvalitet 

De brister avseende dokumentation och lagstadgade tidsfrister som identifierades inom 

barn och ungdomsverksamheten har till stora delar arbetats bort. Även den eftersläpning 

av ärenden som uppstod under hösten 2015 inom ensamkommande är nu borta. Intern-

kontrollen för första halvåret visar på att kvaliteten på förvaltningens utredande och 

administrativa insatser tydligt har förbättrats. Med det följer också en ökad rättssäkerhet 

för brukarna. Vård och omsorg har för verksamheten en enhetlig och väl utveckla 

modell för arbetet med styrkort. Arbetet omfattar fram för allt arbetet med egenkontroll 

men även de övriga delarna. Under år 2016 prövas en gemensam modell för uppföljning 

avseende måluppfyllelse. Arbetet med att vidareutveckla förvaltningens kvalitets-

ledningssystem fortsätter enligt plan. Allt fler rutiner och stödmaterial för kvalitets-

arbetet finns nu tillgängligt i webbportal för ledningssystem. Vår analys pekar på att en 

långsiktig plan avseende systemstöd för kvalitetsledningssystemet behöver utarbetas. 

Tillgången på kvalificerad personal fortsätter att minska. Detta medför konsekvenser 

både ekonomiskt samt förvaltningens möjlighet att utföra lagstadgad verksamhet. 

Digitaliseringen går allt fortare i omvärlden och ställer allt större krav på förvaltningen. 

Det ökande IT beroende försvårar nuvarande bemanningsstrategier framför allt inom 

vård och omsorg. Detta medför stora personella samt ekonomiska utmaningar. 
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Prestationer/nyckeltal 

Vård och omsorg 
14063

0 

15063

0 

16063

0 

Antal personer med beslut under året 

Antal färdtjänstinnehavare 798 786 767 

Hjälp i hemmet ordinärt 472 496 504 

LSS-beslut, antal personer 174 169 165 

Särskilt boende 279 281 272 

Boende med särskild service LSS 46 45 46 

Personlig assistent ej Lass 5 3 4 

Korttidsplats 144 157 105 

Utförda timmar i ordinärt boende 56 018 57 197 59 347 

Missbrukarvård 

Vårddygn hvb vuxna 384 331 546 

Snittkostnad (kr/dygn) 1 818 1 894 1593 

Övriga vuxna vårddygn 697 788 608 

Snittkostnad (kr/dygn) 1 783 1 803 1580 

Barn och ungdom 

Antal dygn i familjehem 3 738 5 339 4785 

Bruttokostn fam.hem (kr/dygn) 879 957 976 

Antal dygn i HVB-hem 680 81 281 

Bruttokostnad (kr/dygn) 2 891 2 649 2491 

Ekonomiskt bistånd 

Antal hushåll 217 178 147 

Utbetalt/hushåll snitt, kr 6 885 6 057 6 274 

Genomsnittlig bidr.tid, mån 3,6 3,6 3,7 

Analys 

De nyckeltal som redovisats är förhållandevis stabila över de sista tre åren. Inom 

området "antal dygn i familjehem" har en kraftfull ökning skett. Orsaken till detta är att 

utförda behandlingsdygn inom ensamkommande statistikföres under denna kolumn. 

Utifrån ny inriktning för placeringar har antal dygn i HVB hem minskat kraftfullt. 

Kvalitetsuppföljning i socialstyrelsens öppna jämförelser visar i huvudsak god kvalitet i 

verksamheterna. Det föreligger dock ett behov över att kvalitetssäkra den del av 

verksamhetens som rör handläggning inom myndighetsprocessen. Sista årens högre 
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personalomsättning samt ett verksamhetssystem som inte fullt ut stödjer processen 

"myndighetsutövande" skapar ett tapp i kvaliteten. Socialnämnden har under året 

beslutat om nya riktlinjer med syfte att ytterligare förbättra kvaliteten. Utveckling av 

ledningssystem och kvalitetshandboken sker kontinuerligt. Reviderad värdegrund 

implementeras i samtliga verksamheter. Synpunktshanteringen utgör ett viktigt 

kvalitetsutvecklingsinstrument. 

4 Ekonomiskt resultat 

Resultaträkning 

mnkr 
Utfall 

2015 
150831 160630 

Budget 

2016 

Prognos 

2016 

Intäkter 187,8 119,6 119,6 229,1 229,6 

Kostnader -578,5 -376,9 -305,7 -633,8 -634,3 

varav personalkostn -319,6 -211,9 -164,0 -339,3 

varav lokalkostn -49,9 -33,8 -23,0 -54,6 

Nettokostnad -390,7 -257,3 -186,2 -404,7 -404,7 

Budget -394,7 -264,7 -198,9 -404,7 -404,7 

Årets resultat 4,0 7,4 12,7 0,0 0,0 

Verksamhetsområde 

mnkr Delårsbudget Utfall Avvikelse 

Nämnd -0,6 -0,5 0,0 

Tillståndsprövning 0,0 0,0 0,0 

Gemensamt socialkont -8,7 -8,0 0,7 

Vård o omsorg enl SOL o LSS och 

färdtjänst 
-166,4 -160,4 6,0 

Individ o famoms, barn- o 

ungdomsvård 
-23,9 -22,9 1,0 

Flyktingmottagande 0,7 5,7 5,0 

Summa -198,9 -186,2 12,7 

Nettoinvesteringar 

Delårsbuget Utfall Avvikelse 

Nettoinvesteringar 5,2 1,7 3,4 
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5 Prognos för helårsresultat 

DRIFTBUDGET 

Socialförvaltningens prognos för året visar ett 0-resultat. 

Gemensamma kostnader 

Nettoöverskott på ca 0,1 mnkr beroende på vakans i den gemensamma stabsfunktionen. 

Vård och omsorg 

Verksamhetens prognos visar för året ett 0-resultat fördelat enligt nedan: 

 HSL: Nettounderskott ca 0,5 mnkr beroende på ej budgeterade kostnader för köp

av sjukskötersketjänster vilket i sin tur beror på rekryteringssvårigheter gällande

denna yrkeskategori.

 SoL: Nettoöverskott ca 1,5 mnkr främst beroende på att förvaltningens

korttidsboende beräknas ha en lägre beläggning för året än vad som planerades

för vid årets början.

 LSS: Nettounderskott ca 1,0 mnkr beroende på underskott i gruppbostad för

vuxna p g a ett speciellt resurskrävande ärende.

Individ och familjeomsorg 

Verksamheten visar ett nettoöverskott på ca 0,1 mnkr fördelat enligt nedan: 

 Nettounderskott på ca 0,1 mnkr gällande Missbrukarvård för vuxna beroende på

högre kostnader för HVB-placeringar än förväntat.

 Verksamhet gällande ekonomiskt bistånd visar i resultat för perioden ett

överskott på drygt 1 mnkr men prognosticerar i nuläget ett 0-resultat då man

under årets första halvår ser en något ökande kostnadstrend

 Verksamhet gällande ensamkommande barn visar  för perioden ett

nettoöverskott vilket dels har sina orsaker i budgeterade kostnader för boende

som ännu inte startat upp och dels  på överskott gällande engångsintäkter. Då

förutsättningarna för denna verksamhet  i dagsäget är svåra att förutsäga läggs i

nuläget en 0-prognos.

INVESTERINGSBUDGET 

Investeringsbudgeten visar för perioden ett överskott med ca 3,7 mnkr vilket helt eller 

delvis kommer att förbrukas då stora delar av kostnader för införandet av nytt 

verksamhetssystem inte har hunnit belasta budgeten utan succesivt kommer att falla ut 

under hösten 2016. 

6 Årets verksamhet i ett framtidsperspektiv 

Ekonomin påverkas av händelser på alla nivåer i samhället, från globalt till lokalt. 

Några aspekter är fredsprocessen i Syrien och andra länder, som både kan innebära fler 

såväl som färre ensamkommande barn som ska vårdas av socialnämnden, osäkerheten 

om utvecklingen är stor. Promemoria om ersättningsnivåer för ensamkommande 

indikerar kraftigt sänkta ersättningsnivåer till kommunerna. Om detta blir verklighet 

kommer det kräva kraftfull omställning av verksamheten ensamkommande. 
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Socialnämndens ansvarsområden står inför stora utmaningar inom den närmaste fem års 

perioden. Den tekniska förändringstakten går allt fortare som skapar nya möjligheter till 

utveckling av vård och omvårdnad. Den ökade genomströmningen i slutenvården ökar 

kravet leveransförmåga inom den kommunala vård och omsorgorganisationen. 

Samtidigt är socialnämndens ansvarsområde det område som påverkas mest av den 

demografiska förändring som hela tiden sker. Redan idag skiljer sig Östhammars 

befolkningsstruktur från övriga Sverige avseende andelen äldre 

En viktig faktor i vår närliggande omvärld är regionbildning, region uppsala, och hur 

detta kan påverka möjligheterna till samverkan och tydlig ansvarsfördelning med 

landstinget. Östhammars kommun har kommit förhållandevis långt med 

närvårdsarbetet, med stora fördelar för medborgarna i Östhammar. 

Personalfrågor är en stor framtidsfråga för socialnämnden. Socionomer, chefer och 

sjuksköterskor är i dagsläget yrkesgrupper som är svåra att rekrytera. Dessa och andra 

professioner inom socialnämnden måste värderas högre, särskilt vad gäller vilken 

kompetens som krävs och vilken bild av yrkena som kommuniceras i samhället. 

Utvecklingen av servicetjänster är ett viktigt verktyg för att förbättra tillgången för 

service till de äldre samtidigt frigöra omvårdnadspersonal till andra arbetsuppgifter. 

Förslag ligger på regeringens bord avseende sociala företag kommer förhoppningsvis 

medföra att projektetet med Samhall kan få en långsiktig lösning. 

Fler och mer omfattande förändringar i omvärlden skapar ökade behov inom 

socialnämnden. Nya lagkrav och föreskrifter medför en större utmaning för 

verksamheterna. Ökad krav på nattbemanning och snabbare utskrivning från 

slutenvården är några exempel på förändringar som sker. Kombinationen av ökade krav 

från samhällets aktörer och den demografiska förändringar skapar behov av mer 

omfattande satsningar inom den sociala sektorn 
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