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1 Sammanställning
För februari är avvikelsen -4,3 mkr mot budget. Större delen av underskottet
härleds till individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta.











Inom omsorgen om funktionsnedsatta övergick under hösten 2017 ett
assistansärende från Försäkringskassan till kommunen. Budgettäckning
finns inte för detta och beräknat underskott för 2018 kommer att bli cirka
1,0 mkr.
Boendestödet har utökat öppettiderna främst på kväll och helg. Budget har
täckt en del av utökningen men behovet har varit högre.
Bemanningen på gruppbostäderna ses över för att motsvara behovet.
Omfördelningen av resurser har dock tagit längre tid än beräknat. (åtgärd
5.1 och 5.3)
En extern LSS placering tillkom under förra året vilken saknar
budgettäckning, beräknat underskott för 2018 är 1,2 mkr. (åtgärd 5.4)
Individ- och familjeomsorgens underskott är framförallt
familjehemsplaceringar. (åtgärd 5.6 och 5.9)
Individ- och familjeomsorgen har konsulter inhyrda som socialsekreterare.
Dessa avslutas under våren men beräknas ge en merkostnad för
förvaltningen om cirka 2,0 mkr utöver budget.
Underskott för försörjningsstöd har i huvudsak uppstått som följd av att
fler nyanlända nu går ur sin etableringsverksamhet utan möjligheter att
komma ut på arbetsmarknaden. (åtgärd 5.7 och 5.8)
Hemtjänst och sociala verksamheter uppvisar underskott för perioden.
Inom hemtjänsten har antalet beviljade hemtjänsttimmar avtagit till följd
av bortfall i verksamheten. (åtgärd 5.5)
Särskilt boende har under perioden haft högre bemanning än vad som varit
budgeterat. Detta beror dels på ökad vårdtygnd med även på att
förstärkning funnits på några enheter. (åtgärd 5.5)

Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga åtgärder
vidtas för placeringar är prognosen för 2018 -17,3 mkr. I prognosen ingår
placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader för
försörjningsstöd, högre kostnader för personal inom omsorgen om
funktionsnedsatta. Individ- och familjeomsorgen har under perioden förhindrat ett
flertal placeringar inom missbruk och barn och familj eftersom resurser funnits för
att kunna erbjuda hemmaplanslösningar, vilket påverkar den prognostiserade
avvikelsen positivt.
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2 Analys av verksamheten
2.1 Centralt



Samtliga tjänster är tillsatta inom stab och ledningsfunktion vilket gör att
arbetet med utveckling och kvalitetssäkring kan tillgodoses i
verksamheterna, det är andra förutsättningar när tjänsterna är bemannade.
En sjunkande trend av antalet ensamkommande barn och unga (EKB)
vilket medför lägre intäkter från Migrationsverket. Omfördelning av
resurser från EKB pågår för att kunna arbeta med hemmaplanslösningar.
Detta görs genom öppenvårdsinsatser för personer inom omsorgen om
funktionsnedsatta, missbruk, barn och familj samt försörjningsstöd. Detta
leder till färre externa placeringar.

2.2 Äldreomsorg
Hälso- och sjukvård




Samarbetet fortsätter med hälsocentralen i Hemsjukhuset och anpassning
till nya utskrivningslagen. Översyn och omstrukturering av samtliga
områden inom hemsjukvården för att bland annat effektivisera och öka
patientsäkerheten i sjuksköterskearbetet.
Inom det befintliga avtalet med KHS (Kommunal hjälpmedelssamverkan),
påbörja ett utökat samarbete och förändrat arbetssätt när det gäller takliftar
och sänghantering.

Särskilt boende




Verksamheterna inom särskilt boende har påbörjat ett samarbete med
länsmuseet i Kalmar. Pilotgrupp är bildad där medarbetare från de olika
enheterna får fortsatt utbildning samt stöd av Kalmar läns museums
personal. Aktiveringen för de boende har ökats i form av exempelvis
bakning, bingo, gymnastik. Högläsning är införd samt samtal kring olika
teman som till exempel Ölandskarta.
Genomlysning av kostnaden för livsmedel har påbörjats.

Hemtjänst och sociala verksamheter






Träffpunkten i norr har ökat verksamheten till två dagar i veckan vilket
uppskattas av brukarna. För att utveckla träffpunkten ytterligare ska en
medarbetare göra studiebesök på träffpunktsverksamheten i Kalmar med
mål att inhämta nya tankar och idéer.
Hemtjänst Norr har ansökt om och fått beviljat två extratjänster som skall
hjälpa till med bilvård.
Arbetet med att skapa mindre arbetsgrupper fortsätter för att förbättra
kontinuiteten samt öka delaktigheten hos medarbetarna.
Under slutet av månaden fick hemtjänsten en tuff arbetsmiljö på grund av
snökaos. Personalen hyllades som hjältar av många och är värda allt
beröm.
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2.3 Omsorg om funktionsnedsatta











Verksamheten arbetar med att se över samtliga rutiner och riktlinjer för
revidering då det arbetet varit eftersatt under i stort sett hela 2017.
Under februari började en ny enhetschef med ansvar för daglig
verksamhet, Klinta korttid och insatserna avlösarservice, ledsagarservice
och kontaktpersoner.
ESL (Ett självständigt liv) utbildning är nu avslutad för de enheter som
genomgått utbildningen vilket är Åkerhagsvägen, Servicebostäder och
Boendestödet. Samtliga medarbetare som genomgått utbildningen är
mycket nöjda och ser att de kommer ha stor nytta av utbildningen i deras
dagliga arbete.
Enhetscheferna har generellt anställt medarbetare på alla tjänster som
tidigare varit vakanta för att minska antalet bokade turer till bemanningen.
Personal från daglig verksamhet förflyttade sig till de olika
gruppbostäderna då färdtjänstresorna blev inställda och brukare blev kvar
hemma på gruppbostaden vilket ökade arbetsbördan på boendena. Vikarier
kunde undvaras.
För närvarande finns två lediga platser på gruppbostäder. Ingen brukare
står på kö för gruppbostad.
Daglig verksamhet planerar för att byta lokaler framöver. Förhoppningen
är att tre grupper ska kunna samlokaliseras på Ekbacka.
Handläggarna arbetar fortsatt med att se över externa placeringar och
eventuellt kan en extern placering avslutas under våren och istället
verkställas på hemmaplan.

2.4 Individ- och familjeomsorg







Individ och familjeomsorgen har under februari granskat alla placeringar
som verksamheten har för att se om någon förändring kan göras med
hemmaplanslösning istället för extern placering.
Verksamheten inom missbruk har utökats från en handläggare till två.
Resurs har förflyttats från Barn och Familj, då antalet handläggare inom
ensamkommande barn och unga kan minskas från tre till två handläggare.
Detta kommer även på sikt göra att fler hemmaplanslösningar kan
verkställas och att de som söker hjälp för sitt missbruk får tidigare insatser
och handläggning än tidigare.
Under februari har planering påbörjat för att tidigarelägga hemtagning av
placeringar gällande missbruk, barn och familj.
Planering har startats där personal från hem för vård och boende kan stötta
insatser inom missbruk, omsorgen om funktionsnedsatta, barn och familj
samt försörjningsstöd.
Aktivt arbete pågår med att hitta en lämplig utredningslägenhet.

2.5 Ensamkommande flyktingbarn



Under februari har antalet ungdomar på HVB, hem för vård och boende,
och stödboende minskat.
Inventering fortsätter angående möjlighet för HVB i annan form på gamla
Ekbacka med bibehållen personalkompetens för att tillgodose andra behov.
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I samband med detta flyttas verksamheten från våning ett till våning två
för att möjliggöra plats för annan verksamhet inom socialförvaltningen på
våning ett.

3 Personaluppföljning
Bemanningsnyckeln för särskilt boende är för hög på flera enheter viket förklaras
genom att förstärkning har krävts på grund av hög vårdtyngd. Genomlysning av
schemaläggning, metod i arbetssätt och bemanningskrav ska ske på de enheter
som har för hög bemanning.
En resurs från ensamkommande barn och unga förflyttas till barn och familj till
vuxen och försörjningsstödsgruppen, för att öka insatser och handläggning inom
missbruk. Utökningen kommer göra att verksamheten kan arbeta mer med
hemmaplanslösningar och att erbjuda tidigare insatser som motverkar att
placeringar behöver göras.
Hemtjänsten har en övertalighet av personal i verksamheten och arbete pågår med
att omfördela resurser.
Antalet årsarbetare har ökat mellan januari 2017 och januari 2018 (se diagram
nedan). Den främsta ökningen har skett genom politiska satsningar inom
äldreomsorgen. Utöver det har ökning skett inom omsorgen om funktionsnedsatta
och inom individ- och familjeomsorgen. Under samma period har verksamheten
för ensamkommande barn och unga minskat antalet årsarbetare.
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Fyllnadstiden har minskat mellan januari 2017 och januari 2018, övertiden är
däremot oförändrad för samma period (se diagram nedan).

Sjukfrånvaron har minskat från 10 procent 2017 till 9 procent 2018 jämförelsevis
under januari månad (se diagram nedan). Sjukfrånvaron är fortfarande hög och
influensan har drabbat många medarbetare. Flertalet åtgärder för att sänka
sjukfrånvaron pågår. Flera enheter har arbetat med hälsobefrämjande åtgärder som
börjat ge effekt.
Flera medarbetare inom omsorgen om funktionsnedsatta är långtidssjukskrivna
sedan lång tid tillbaka vilket påverkar de höga siffrorna.
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4 Ekonomiuppföljning
Efter februari är avvikelsen -4,3 mkr mot budget (se tabell under rubrik 4.1). I
texten nedan redovisas underskottet i storleksordning med störst underskott först.
Större delen av underskottet härleds till individ- och familjeomsorgen samt
omsorgen om funktionsnedsatta.
Det som ligger till grund för individ- och familjeomsorgens underskott är
framförallt konsulentstödda familjehemsplaceringar. Då det idag finns för få
kommunala familjehem behöver verksamheten köpa externa placeringar.
Placeringar inom barn- och familj har ökat sedan föregående år samma period.
Verksamheten har under perioden förhindrat ett flertal placeringar inom missbruk
och barn och familj eftersom resurser funnits för att kunna erbjuda
hemmaplanslösningar. Utöver placeringarna har verksamheten konsulter inhyrda
som socialsekreterare. Dessa avslutas under våren men beräknas ge en merkostnad
för förvaltningen om cirka 2,0 mkr utanför budget.
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Underskottet på försörjningsstöd har i huvudsak uppstått som följd av att flera
nyanlända nu går ur sin etableringsverksamhet utan möjligheter att komma ut på
arbetsmarknaden. Detta har förutspåtts en längre tid och väntas inte sjunka inom
närmsta tiden. Prognosen som presenterades på februarinämnden angående
nyanlända som lämnar etableringen och inte har någon sysselsättning/arbete
kvarstår. Under 2018 kommer 51 vuxna och 52 barn förväntas behöva
försörjningsstöd från den gruppen. Antal hushåll som det handlar om är 35
stycken vilket kommer göra att kostnaderna kommer öka under året. Skillnaden
mellan januari och februari förklaras av att ett större antal klienter sökt för sent i
december för januari månad och då fått dubbla utbetalningar i januari.

Inom omsorgen om funktionsnedsatta övergick under hösten 2017 ett
assistansärende från Försäkringskassan till kommunen. Budgettäckning finns inte
för detta och beräknat underskott för 2018 kommer att vara cirka 1,0 mkr.
Boendestödet har utökat öppettiderna främst på kväll och helg. Budget har täckt
en del av utökningen men behovet har varit högre. Inom gruppbostäder har
bemanningskravet sänkts för perioden. Omfördelningen av personal har tagit
längre tid än beräknat, vilket gör att personalkostnaderna ökat jämfört med
budget. Åtgärder är planerade och pågår för att stoppa det växande underskottet i
personalbudgeten.
En extern LSS placering tillkom under förra året vilken saknar budgettäckning,
beräknat underskott för 2018 är 1,2 mkr.
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Hälso- och sjukvård uppvisar överskott på grund av vakanta tjänster inom rehab
som under mars är tillsatta. Det är ännu inte känt om kostnader för hjälpmedel
kommer hålla den budget som finns för året. Enligt diagrammet nedan har
kostnaderna ökat jämfört med föregående period.

Inom särskilt boende har bemanningen varit högre än vad som budgeterats.
Främst på Åkerbohemmet som har förstärkt bemanningen till följd av ökad
vårdtyngd. På Ekbacka 5 och 6 har förstärkning funnits vilket bidrar till
underskottet. Diagrammet visar hur många tjänster per boendeplats som funnits
under perioden jämfört med budgeterad nivå, i genomsnitt.
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Hemtjänst och sociala verksamheter uppvisar underskott för perioden. Inom
hemtjänsten har antalet beviljade hemtjänsttimmar avtagit till följd av bortfall i
verksamheten. Genomlysning av hur väl besluten överensstämmer med behovet
sker löpande. Effekten av det kan göra att behovet minskar då besluten ska
stämma överens med det verkliga behovet. Diagrammet nedan visar budgeterade
hemtjänsttimmar kontra biståndsbedömda hemtjänsttimmar, alltså verkligt utfall.
Att månaden har 28 dagar bidrar en del till avvikelsen mot januari som har 31
dagar.

Verksamheten för ensamkommande barn och unga uppvisar överskott. Detta beror
på att verksamheten anpassas efter behovet. Intäkterna minskar för verksamheten
vilket tvingar verksamheten att antingen avveckla eller utvecklas till något annat.
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4.1 Tabell redovisning
Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

3 022

3 229

-206

-635

233

433

-199

-199

3 966

3 782

184

0

Total

70

Centralt

71

Bemanningsen
heten

72

Hälso- och
sjukvård

73

Särskilt boende

12 809

13 169

-360

-357

74

Hemtjänst o
sociala verks.

11 811

12 276

-464

-472

75

Omsorgen om
funktionsneds.

10 473

12 217

-1 743

-5 575

76

Individ- och
familjeomsorg

4 696

6 521

-1 825

-10 017

78

Ensamkomman
de barn o unga

317

34

283

0

79

Projekt

0

0

0

0

47 327

51 659

-4 331

-17 255

Summa
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5 Åtgärder
5.1 Ökad chefstäthet ger förutsättningar till närvarande ledarskap med målet att
sänka medarbetarnas sjukfrånvaro. Genom sänkt sjukfrånvaro minskar kostnader
för sjuklön, fyllnadstid och övertid vilket ger en besparing i verksamheten.
5.2 Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet och
förhoppningen är att kunna samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket
kommer bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är
tillsatt.
5.3 En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en
resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen
om funktionsnedsatta. Projektgruppen startar under februari och målet är att en
resursfördelningsmodell ska kunna genomföras på en pilotverksamhet under
hösten.
5.4 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut som
idag verkställs externt på hemmaplan. Troligtvis kan en placering tas hem till
Borgholms kommun under våren.
5.5 Täta månadsuppföljningar gör enhetscheferna mer delaktiga och ökar deras
samt medarbetarnas förståelse för ekonomi.
5.6 Åtgärder som har påbörjats är hemmaplansarbete i större utsträckning för att
förhindra ytterligare placeringar, genom t ex fler familjebehandlare som kan
arbeta med familjerna i hemmiljön. Detta är fördelaktigt för både individen och
ekonomin.
5.7 Prognosen för försörjningsstöd är att den kommer öka då det är många som
skrivs ut från etableringen och det är svårt för dem att få ett arbete/utbildning. För
att klara av ökningen resursmässigt med befintlig personal kommer individ- och
familjeomsorgen se över hur ansökan kan digitaliseras för att frigöra tid till att
arbeta aktivt med att få ut dem i sysselsättning, vilket i sin tur gör att fler blir
självförsörjande.
5.8 Samarbetet med Arbetsmarknadsavdelningen fortsätter där målet är att de som
har försörjningsstöd ska komma ut i sysselsättning och på sikt bli självförsörjande.
Inom försörjningsstöd kommer inte besparing att vara möjlig med den prognos
som finns. Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen och
Arbetsförmedlingen planeras tre utbildningsspår för de med låg utbildning vilket
på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjningsstöd ut på
arbetsmarkanden.
5.9 En tjänst inom ensamkommande barn och unga kommer avvecklas, och
istället utökas med en tjänst inom missbruk så att fler hemmaplanslösningar kan
komma till stånd. I och med utökningen av en missbrukshandläggare som även till
viss del arbetar med hemmaplanslösningar kan kommande placeringar förhindras.
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§ 30
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Paragrafer
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29-37

Dnr 2018/13-792 SN

Budgetuppföljning februari 2018
My Nilsson, ekonom informerar att för februari är avvikelsen -4,3 mkr mot
budget. Större delen av underskottet härleds till individ- och familjeomsorgen
samt omsorgen om funktionsnedsatta.


Inom omsorgen om funktionsnedsatta övergick under hösten 2017 ett
assistansärende från Försäkringskassan till kommunen. Budgettäckning finns inte för detta och beräknat underskott för 2018 kommer att
bli cirka 1,0 mkr.



Boendestödet har utökat öppettiderna främst på kväll och helg. Budget har täckt en del av utökningen men behovet har varit högre.



Bemanningen på gruppbostäderna ses över för att motsvara behovet.
Omfördelningen av resurser har dock tagit längre tid än beräknat. (åtgärd 5.1 och 5.3)



En extern LSS placering tillkom under förra året vilken saknar budgettäckning, beräknat underskott för 2018 är 1,2 mkr. (åtgärd 5.4)



Individ- och familjeomsorgens underskott är framförallt familjehemsplaceringar. (åtgärd 5.6 och 5.9)



Individ- och familjeomsorgen har konsulter inhyrda som socialsekreterare. Dessa avslutas under våren men beräknas ge en merkostnad
för förvaltningen om cirka 2,0 mkr utöver budget.



Underskott för försörjningsstöd har i huvudsak uppstått som följd av
att fler nyanlända nu går ur sin etableringsverksamhet utan möjligheter att komma ut på arbetsmarknaden. (åtgärd 5.7 och 5.8)



Hemtjänst och sociala verksamheter uppvisar underskott för perioden. Inom hemtjänsten har antalet beviljade hemtjänsttimmar avtagit
till följd av bortfall i verksamheten. (åtgärd 5.5)



Särskilt boende har under perioden haft högre bemanning än vad
som varit budgeterat. Detta beror dels på ökad vårdtygnd med även
på att förstärkning funnits på några enheter. (åtgärd 5.5)

Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga åtgärder vidtas för placeringar är prognosen för 2018 -17,3 mkr. I prognosen ingår
placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader
för försörjningsstöd, högre kostnader för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta. Individ- och familjeomsorgen har under perioden förhindrat ett
flertal placeringar inom missbruk och barn och familj eftersom resurser funnits för att kunna erbjuda hemmaplanslösningar, vilket påverkar den prognostiserade avvikelsen positivt.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-14

29-37

Åtgärder
5.1 Ökad chefstäthet ger förutsättningar till närvarande ledarskap med målet
att sänka medarbetarnas sjukfrånvaro. Genom sänkt sjukfrånvaro minskar
kostnader för sjuklön, fyllnadstid och övertid vilket ger en besparing i verksamheten.
5.2 Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet och förhoppningen är att kunna samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt.
5.3 En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om funktionsnedsatta. Projektgruppen startar under februari och målet är
att en resursfördelningsmodell ska kunna genomföras på en pilotverksamhet
under hösten.
5.4 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut
som idag verkställs externt på hemmaplan. Troligtvis kan en placering tas
hem till Borgholms kommun under våren.
5.5 Täta månadsuppföljningar gör enhetscheferna mer delaktiga och ökar deras samt medarbetarnas förståelse för ekonomi.
5.6 Åtgärder som har påbörjats är hemmaplansarbete i större utsträckning för
att förhindra ytterligare placeringar, genom t ex fler familjebehandlare som
kan arbeta med familjerna i hemmiljön. Detta är fördelaktigt för både individen och ekonomin.
5.7 Prognosen för försörjningsstöd är att den kommer öka då det är många
som skrivs ut från etableringen och det är svårt för dem att få ett arbete/utbildning. För att klara av ökningen resursmässigt med befintlig personal kommer individ- och familjeomsorgen se över hur ansökan kan digitaliseras för
att frigöra tid till att arbeta aktivt med att få ut dem i sysselsättning, vilket i sin
tur gör att fler blir självförsörjande.
5.8 Samarbetet med Arbetsmarknadsavdelningen fortsätter där målet är att
de som har försörjningsstöd ska komma ut i sysselsättning och på sikt bli
självförsörjande. Inom försörjningsstöd kommer inte besparing att vara möjlig
med den prognos som finns. Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen
och Arbetsförmedlingen planeras tre utbildningsspår för de med låg utbildning vilket på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjningsstöd ut på arbetsmarkanden.
5.9 En tjänst inom ensamkommande barn och unga kommer avvecklas, och
istället utökas med en tjänst inom missbruk så att fler hemmaplanslösningar
kan komma till stånd. I och med utökningen av en missbrukshandläggare
som även till viss del arbetar med hemmaplanslösningar kan kommande placeringar förhindras.
Utdragsbestyrkande

18 UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-14

29-37

Budget

Redovisat

Avvikelse

Årsprognos

3 022

3 229

-206

-635

233

433

-199

-199

3 966

3 782

184

0

Total
70

Centralt

71

Bemanningsenheten

72

Hälso- och sjukvård

73

Särskilt boende

12 809

13 169

-360

-357

74

Hemtjänst o sociala verks.

11 811

12 276

-464

-472

75

Omsorgen om funktionsneds.

10 473

12 217

-1 743

-5 575

76

Individ- och familjeomsorg

4 696

6 521

-1 825

-10 017

78

Ensamkommande barn o unga

317

34

283

0

79

Projekt

0

0

0

0

47 327

51 659

-4 331

-17 255

Summa

Fördjupad redovisning har gjorts på alla enheter för att belysa pågående och
kommande åtgärder.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

inom kort ska en konsekvensanalys tas fram över det rådande resultat- och budgetläget.

att

godkänna uppföljningen och lämna över till socialnämnden.
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1 Sammanfattning
Kvalitetsberättelsen är en redovisning av kvalitetsarbetet och av
kvalitetsledningssystemets effekt. Enligt PSL, Patientsäkerhetslagen, SFS
2010:659, ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en
patientsäkerhetsberättelse. Så länge det går att utläsa de uppgifter som anges i PSL
och i SOFSF 2011:9 finns inget hinder för en vårdgivare att upprätta sin kvalitetsoch patientsäkerhetsberättelse i ett och samma dokument.
Vad är kvalitet och patientsäkerhet för oss?
Socialnämndens verksamhetsidé och vision är att vi ger människor; män, kvinnor,
flickor och pojkar stöd, vård och omsorg med bästa kvalitet. Det är i mötet mellan
människor vi är som bäst - Nu och för framtiden. Med medborgarens fokus ges
insatser i dialog utifrån den enskildes behov och förutsättningar för ett
självständigt och meningsfullt liv.
När de mest sjuka äldre har behov av vård och omsorg från fler vårdgivare
samtidigt måste personal från äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och
specialistvård samspela så att det sammanlagda resultatet bidrar till ett tryggt och
självständigt liv. Ett arbetssätt som kallas ”Hemsjukhuset” sker i samverkan
mellan hälsocentralen, landstingsdriven primärvård och den kommunala
hemsjukvården. Hemsjukhuset är ingen fysisk byggnad utan en organisation för
hemsjukvård. Där ska den som är i behov av och har rätt till sjukvård i hemmet få
rätt vård i rätt tid av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter,
undersköterskor. Genom att använda det gemensamma journalsystemet kan
vårdgivarna för sluten vård, primärvård och kommun tillsammans med patienten
själv, säkerställa att nödvändigt informationsutbyte sker.
Vård och Omsorg i Borgholms kommun använder olika verktyg för att
systematiskt följa upp patientsäkerhetsarbetet. De kvalitetsverktyg som används är
bland annat: kvalitetsregister, punktprevalensmätningar och avvikelsehantering
Risker för vårdskador identifieras systematiskt på individnivå genom arbetet med
kvalitetsregister och på verksamhetsnivå utvecklas nya eller revideras gamla
rutiner kontinuerligt för att minimera risker. Resultaten av 2017 års kvalitetsarbete
visar att vi är på rätt väg, och att vi har behov av översyn av vårt
verksamhetssystem samt att få in ett löpande riskanalystänk för att kunna förbättra
kvalitén för våra patienter/brukare.
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Sammantaget innebär detta kvalitets- och patientsäkerhet för oss. De viktigaste
åtgärderna för att öka kvalitets- och patientsäkerheten 2017 är:







Förbättring av kontinuiteten hos brukare inom hemtjänsten.
Påbörjad implementering av IBIC
Utvecklingsprojektet ”Hemsjukhuset” – samverkan hemsjukvård primärvård
Fokus på bemötande och behov i alla verksamheter.
Utveckling av samtliga områden knutna till e-Hälsa
Fortsatt satsning på den goda arbetsplatsen och goda arbetsvillkor.
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Kunskaper och erfarenheter från verksamheter som gjort framsteg har tagits
tillvara och utgjort grund för förbättringsarbeten inom andra verksamheter. Risker
och skador har identifierats i större utsträckning, kommunicerats och rapporterats i
tidigare skeden samt hanterats med bättre kunskap och säkerhet än tidigare. De
viktigaste resultaten som uppnåtts under 2017 är:




Ökad kunskap om bemötandets betydelse för en god omsorg.
Ökad efterfrågan på analys, åtgärder och uppföljning av resultat.
Fortsatt utveckling av e-Hälsa-projekten mobilitet, e-tjänster och
trygghetslarm.

2 Kvalitetspolicy – verksamhetsidé, vision och värdegrund
Socialnämndens verksamhetsidé och vision fungerar, tillsammans med ledord och
vår värdegrund, som Socialförvaltningens kvalitetspolicy och gäller inom
samtliga verksamheter.
Socialnämndens verksamhetsidé
Vi ger stöd, vård och omsorg med bästa kvalitet
Kommunens vision
Med gemensamma krafter utvecklar vi Borgholms kommun till något vi är stolta
över. Nu och i framtiden
Ledord/kärnvärden
Välkomnande, utvecklande och tillsammans
Socialnämndens vision
Det är i mötet mellan människor vi är som bäst - Nu och för framtiden
Vår värdegrund
Våra insatser utgår från vår värdegrund med extra fokus på värdeorden respekt,
trygghet och meningsfullhet. Värdegrunden är en självklar bas i all vår
verksamhet.

3 Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och
patientsäkerhetsarbetet
3.1 Verksamhetsansvar
Socialförvaltningen ansvarar för att, på socialnämndens uppdrag, handlägga,
besluta och verkställa ärenden enligt lagrummen SoL, LSS, LVM, LVU och HSL.
För verksamheten ansvarar socialchef, som därmed är verksamhetsansvarig för
kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Socialförvaltningens organisation och
verksamhetsdelar visas i modell 1.
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Modell 1: Socialförvaltningens organisation och verksamhetsdelar

3.2 Verksamhetsledning
Det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhet och kvalitet är fastslaget i
”Kvalitetsledningssystemet Q”.
‐ Vårdgivaren, det vill säga Borgholms Kommun, är ytterst ansvarig för
patientsäkerheten.
Under april 2017 tillträdde ny socialchef som ansvarar för socialförvaltningens
verksamheter tillsammans med verksamhetschef vård och omsorg ÄO/HSV, tf.
verksamhetschef IFO, tf. verksamhetschef OFN samt administrativ chef. Tf.
verksamhetschef IFO ansvarar även för verksamheten Ensamkommande barn och
unga.
‐ Vård- och omsorgschefen (Verksamhetschef för hälso- och sjukvård)
representerar vårdgivaren och är den som har det samlade ledningsansvaret. Hon
svarar för att hälso- och sjukvården i Borgholms kommun tillgodoser hög
patientsäkerhet, god kvalitet samt främjar kostnadseffektivitet. Vård- och
omsorgschefen leder arbetet och ansvarar för att det finns ett ändamålsenligt
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.
‐ Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har tillsammans med vård- och
omsorgschefen att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet.
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att planera,
styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens kvalitet
och säkerhet. I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bland annat
att tillse att författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs, att det
finns behövliga direktiv och instruktioner för verksamheten samt att personalen
inom kommunens Hälso- och Sjukvård har den kompetens som behövs med
hänsyn till de krav som ställs på verksamheten.
‐ Enhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som vård och
omsorgschefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i
verksamheten samt att ny Hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som
krävs för att utföra sina Hälso- och sjukvårdsuppgifter. Enhetschefen ansvarar
också för att följa upp, vidareutveckla och dokumentera säkerheten på enheten
utifrån den avvikelserapportering, inkomna synpunkter och tillsyn som skett.
Ytterligare ansvarar enhetschefen för att informera, utbilda och göra personalen
delaktig i patientsäkerhetsarbetet.
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‐ Medarbetare ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap och
beprövad erfarenhet, samt att inom ramen för verksamhetens ledningssystem
medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. Medarbetare har också ett ansvar i
att rapportera brister i kvalitén, särskilt missförhållanden/risker i
patientsäkerhetsarbetet. De ska också vara delaktiga i uppföljning och analys av
mål och resultat.

3.3 Kvalitetsenheten, Q
Q leds av socialchef och är en resurs- och stödfunktion för samtliga verksamheter
för utveckling och kvalitet. Q arbetar med systematisk uppföljning, utredning,
utbildning och forskning/evidensbaserad praktik. Q bestod under första halvåret
2017 av MAS, SAS, utvecklingsledare för ÄO/HSV samt systemförvaltare. Från
andra halvåret 2017 var tjänsten som SAS vakant och e-hälsosamordnare
tillträdde sin tjänst. Borgholms kommun och Mörbylånga kommun har sagt upp
avtalet om tjänsteköp av MAS från Mörbylånga kommun. Ny MAS tillträdde sin
tjänst 5 december. Ny SAS tillträder 1 februari 2018.

4 Struktur för uppföljning och utvärdering
4.1 Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9
Q:et är socialförvaltningens kvalitetsledningssystem, ett stöd för att planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Q:et är uppbyggt
enligt SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för
systematiskt kvalitetsarbete. Q:et, symboliskt uppbyggt som ett cirkulärt system
där Q står för kvalitet, visarhelheten i systemet, lagarna och målen i form av det
balanserade styrkortet i centrum, som tillsammans styr processer ute i
verksamheten.

Uppföljning och utvärdering sker systematiskt med stöd av Q:et. Förbättringar
initieras lokalt och centralt och förs fram till högsta ledningen,
socialförvaltningens ledningsgrupp SFLG, via lednings-, arbets- eller styrgrupper
samt via kvalitetsenheten, Q.

Kvalitetsregister
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister med syfte att vara ett
hjälpmedel i arbetet med en förbättrad palliativ vård. Sjuksköterskorna i
Borgholm kommun registrerar i kvalitetsregistret och målet är att alla dödsfall,
oavsett dödsorsak och dödsplats ska registreras. Via registret får sjuksköterskorna
ett hjälpmedel att följa den egna verksamhetens kvalitet av den givna vården i
livets slutskede.
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Ett förbättringsarbete är påbörjat under 2017 för att öka antalet validerade
smärtskattningar. Smärtskattningar görs enligt en standardiserad smärtskala (SÖS
skalan, Abby pain scale) Smärtskattningar utförs dock behöver dokumentationen
förbättras. Dokumentationen sker på en mall hos patienten fast förs inte in i det
digitala journalsystemet utan sparas i patientens journal.
Senior alert är ett kvalitetsregister där målet är att utveckla nya förebyggande
arbetssätt som ökar möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg.
Riskbedömning sker inom områdena fall, undernäring, trycksår. Personalen inom
särskilt äldreboende i Borgholm kommun arbetar sedan flera år tillbaka med
riskbedömningar, åtgärdsplaner samt uppföljningar inom dessa områden.
Antal unika personer som riskbedömts i Borgholms Kommun: 187
Antal bedömningar med risk i Borgholms kommun: 230 av 283 bedömningar
Antal åtgärdsplaner i Borgholms kommun: 160 av 230
Antal uppföljningar i Borgholms kommun: 91 av 160 (uppföljning här = kontroll
att åtgärderna genomförts)
Antal som riskbedömts i länet under 2017 (%)

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) är ett
kvalitetsregister vars syfte är att minska beteendemässiga och psykiska symtom
vid demens och genom detta öka livskvalitén för personer med demenssjukdom.
Särskilda boenden i Borgholm kommun har under flera år använt sig av registret
för att på så sätt få bättre struktur i omvårdnadsarbetet vid främst personer med
demensliknande symtom. Antal registreringar i Borgholms kommun under 2017
var 172 stycken.
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Dokumentation
I patientdatalagen (SFS 2008:355) och i socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS
2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården
regleras bland annat vad en patientjournal ska innehålla och hur den ska utformas.
Dokumentationen av patientuppgifter ska så långt som möjligt ske med hjälp av
nationellt fastställda begrepp och termer, klassifikationer och övrigt kodverk
(ICF). I kommunen används ICF som grund i dokumentationen som sker digitalt.
Journalen är gemensam för sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast samt
arbetsterapeut.
Den som överlåter en arbetsuppgift till någon annan svarar för att denne har
förutsättningar att fullgöra uppgiften och samarbetet mellan legitimerad personal
och omvårdnadspersonal sker oftast genom delegering av arbetsuppgifter. Det är
därför av största vikt att det finns en tillit till att den information som överförs
mellan dessa båda grupper uppfattas på ett säkert sätt, vilket är nödvändig, för att
arbetet skall flyta på och patienten skall få en trygg och säker vård.
Arbetsuppgiften som är delegerad ska därför vara skriftlig och klart definierad.
Utförd delegerad arbetsuppgift ska dokumenteras på de signeringslistor som utgör
dokumentation för hälso- och sjukvård. Legitimerad personal har ett
uppföljningsansvar och utredning/uppföljning av avvikelser ingår i detta ansvar.

Avvikelser
Alla som jobbar i kommunal hälso- och sjukvård, äldreomsorg och omsorg om
personer med funktionshinder ska vara med och verka för en god kvalitet. En
viktig del i kvalitetsarbetet är att förebygga fel och brister. Avvikelserapportering
är därför vårt viktigaste verktyg för att hitta fel, brister och risker samt förebygga
att de inträffar igen. En avvikelse kan beskrivas som en negativ händelse där
avvikelsen medfört att patienten/brukaren fått en vårdskada, något har inträffat
som leder till konsekvenser. En avvikelse kan också beskrivas som ett
tillbud/incident där avvikelsen kunnat medföra vårdskada men där avvikelsen inte
lett till några konsekvenser för patienten/brukaren.
I verksamhetssystemet sker hantering/handläggning för avvikelsehantering, där
rapporteras avvikelser/tillbud vad gäller bemötande, brister i
informationsöverföring, dokumentation, fallrapport, larm/sökarsystem, läkemedel,
medicinteknisk utrustning, synpunkter på verksamheten, rehabilitering samt
övrigt. Avvikelser ska hanteras omgående på enhetsnivå och sammanställning av
inträffade avvikelser och tillbud görs av enhetschef 3ggr/år och registreras med
syfte att användas vid prioritering av eventuella förbättringsåtgärder på respektive
enhet. Enligt HSL, SoL och LSS är personalen skyldig att medverka till hög
patientsäkerhet respektive god kvalitet. Respektive enhetschef ska säkerställa att
deras personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna som ingår i
ledningssystemet.
Allvarliga avvikelser som rör HSL skickas till verksamhetschef samt MAS.
Utredning av allvarliga avvikelser, liksom sammanställning och analys görs av
MAS eller SAS. Återkoppling görs av verksamhetschef, vid behov i samverkan
med MAS eller SAS.
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Det är positivt för verksamheterna att det skrivs avvikelser vid händelser som
skulle kunna leda till en risk för patienten. Till 2018 har vi förbättrat i
avvikelsesystemet så vi kan plocka ut statistik på vilken typ av HSL avvikelse det
rör sig om och även vilket klockslag. Detta för att kunna spåra mönster och hitta
systemfel. Fall och läkemedelsavvikelser står för de flesta avvikelserna och där
kommer vi att göra riskanalyser utifrån SKLs (Sveriges Kommuner och
Landsting) riktlinjer för att kunna arbeta förebyggande.

Förebyggande arbete, uppföljning och kvalitetssäkring


Punktprevalensmätningar (PPM) avseende basala hygien- och klädrutiner
utförs en gång/år. Vård- och omsorg är anslutet till nationella
kvalitetsregister där resultat och förbättringsarbeten kan följas över tid.
Resultaten från kvalitetsregistren och punktprevalensmätningarna
redovisas till vård- och omsorgs ledningsgrupp via öppna jämförelser och
genom kommunens internkontrollplan sätts fokus på prioriterade områden
som ska följas upp under året. Syftet med internkontrollen är att öka
kvaliteten och säkerheten samt skapa en mer ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet. För att säkerställa att så sker finns speciellt
utsedda hygienombud på varje enhet. Hygienombuden har till uppgift att
genomföra punktprevalensmätningar, uppmana till självskattning mm.
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Inför eventuell delegering av arbetsuppgift ska web-utbildningen–jobba
säkert med läkemedel – individuellt ha genomförts med godkänt resultat
innan legitimerad personal utbildar ytterligare inom det område uppgiften
ska utföras. Under 2018 kommer dessutom den medarbetare som skall få
en arbetsuppgift delegerad till sig att under sin introduktion utifrån en
checklista kunna uppvisa för delegerande sjuksköterska att medarbetaren
har sett uppgiften utföras i praktiken för att kunna relatera till den
information sjuksköterska ger.



Besiktningar och underhåll av hjälpmedel avser både grundutrustning och
personligt förskrivna hjälpmedel. Vem som ansvarar för skötsel beror på
vilken typ av hjälpmedel, vilken typ av skötsel och om brukaren/patienten
själv kan ta ansvar eller behöver hjälp av personal. I skötsel ingår:
Löpande underhåll för att bland annat undvika försämring av
användningsområdet eller onödigt slitage. Besiktning, där vissa
medicintekniska produkter har ett så kallat besiktningskrav får endast
utföras av person med särskild certifierad utbildning.



Uppsökande tandvård, de som har ett varaktigt behov av omfattande vårdoch omsorgsinsatser har ofta ett så påverkat allmäntillstånd att de löper
stor risk för en kraftigt försämrad munhälsa. De som behöver omfattande
vård och omsorg har rätt till munhälsobedömningar, rådgivning om hur
munhälsan bör skötas på bästa sätt, förebyggande och nödvändig tandvård,
när det behövs. Brukare/patienter skall slippa ha ont och vården skall bidra
till förmågan att äta och tala bibehålls eller förbättras. Sjuksköterskor i
Borgholm kommun har rätt att förskriva Nödvändigt tandvårdskort.



Vaccination enligt Folkhälsomyndigheten så bör de personer som har ökad
risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa, vaccinera sig mot
säsongsinfluensa varje år. Patienter/brukare inom vård- och omsorg i
Borgholms kommun erbjuds utifrån dessa rekommendationer, årlig
vaccination mot influensa. Vaccinationen ordineras av primärvårdsläkare,
och kan ges av kommunens sjuksköterska i patientens hem.

5 Samverkan för att förebygga missförhållanden och
vårdskador
Definition av missförhållande enligt Socialstyrelsen:
Ett missförhållande är om en handling eller en underlåtelse som har medfört ett
hot mot eller konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska
hälsa.
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Definition av vårdskada enligt Socialstyrelsen:
En vårdskada är lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller död
som orsakats av hälso- och sjukvården och inte är oundviklig konsekvens av en
patients tillstånd eller förväntad effekt av den behandling patienten erhållit på
grund av tillståndet.

5.1 Samverkan inom kommunen
Väl fungerande kommunikation baspersonal emellan samt mellan baspersonal och
enhetschef är av stor vikt för patientsäkerheten och för att undvika
missförhållanden eller risker för missförhållanden. Den genomförda
händelseanalys som rör både SoL och HSL visar att brister i kommunikation kan
vara en bidragande orsak till vårdskador eller risk för vårdskador. God kunskap,
säkerhet och förståelse av rapporteringsskyldigheten är också av stor vikt.
Genomförda händelseanalyser vid utredningar enligt Lex Sarah visar att då brister
finns i dessa faktorer finns stor risk att missförhållanden uppstår. Samverkan
mellan baspersonal och enhetschef är också nödvändig för att kunna
uppmärksamma kompetensutvecklingsbehov, då bristande kompetens inom bland
annat bemötande kan medföra att risk för missförhållanden uppstår.

5.2 Samverkan mellan kommun och landsting
Hemsjukhuset
Sjukvård för patienter som är inskrivna i hemsjukvården ska vara av god kvalitet
och vara lättillgänglig. Hemsjukhuset är arbetsnamnet på ett utvecklingsarbete i
samverkan mellan hälsocentralen, landstingsdriven primärvård och den
kommunala hemsjukvården. Hemsjukhuset är ingen fysisk byggnad utan en
organisation för hemsjukvård. Där ska den som är i behov av och har rätt till
sjukvård i hemmet få rätt vård i rätt tid av professionella utövare, läkare,
sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor osv.

6 Händelseanalys
Under året har händelseanalys genomförts vid tre utredningar enligt Lex Sarah
och vid ett antal händelser inom hälso- och sjukvårdens område som inte föranlett
utredning. Händelseanalys är en systematisk identifiering av orsaker till negativ
händelse och tillbud. När en händelse inträffar som medför att en brukare/patient
kommit till allvarlig skada eller kunde ha skadats allvarligt genomförs en
händelseanalys. Syftet med analysen är att få förståelse för hur och varför
händelsen inträffat samt att ge information om vilka åtgärder som bör vidtas för
att förhindra att liknande händelse upprepas. Händelseanalysen ska ge förslag på
konkreta åtgärder för att förbättra patientsäkerheten. Analysen syftar inte till att
besvara vem eller vilka som gjort fel utan upptäcka brister som kan finnas i
organisationen. Analysen ger svar på följande frågor:




Vad har hänt?
Varför har det hänt?
Hur kan vi förhindra att det inträffar igen?
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Ju mer kunskap som finns kring orsakerna till det som inträffat desto bättre blir
organisationen på att upptäcka och åtgärda dem innan något inträffat.
Analysledare vid utredningar/händelseanalyser som genomförs i Borgholms
kommun är SAS eller MAS, SAS för händelseanalyser/utredningar enligt Lex
Sarah och MAS för händelseanalyser/utredningar enligt Lex Maria.

7 Personalens rapporteringsskyldighet av
missförhållanden och vårdskador
All personal rapporterar avvikelser, händelser som avviker från det förväntade,
samt missförhållanden och vårdskador, eller risk för dessa, i avvikelsesystemet i
Procapita. Rutiner för rapportering finns i Q:et, kvalitetsledningssystemet.
Närmaste chef mottar rapporter och bedömer allvarlighetsgrad enligt beskrivning i
fastställd rutin. Rapporter med låg allvarlighetsgrad utreds, sammanställs,
analyseras och återkopplas av enhetschef, vid HSL-avvikelser i samråd med
ansvarig legitimerad personal. Avvikelser med hög allvarlighetsgrad bedöms och
kommenteras av enhetschef/legitimerad personal och skickas sedan direkt vidare
uppåt i organisationen. Allvarliga avvikelser som rör HSL skickas till
verksamhetschef samt MAS. Allvarliga avvikelser som rör SoL, LSS, LVU eller
LVM skickas vidare till verksamhetschef samt SAS. Utredning av allvarliga
avvikelser, liksom sammanställning och analys görs av MAS eller SAS.
Återkoppling görs av verksamhetschef, vid behov i samverkan med MAS eller
SAS.

8 Hantering av klagomål och synpunkter
Socialförvaltningen har rutiner i kvalitetsledningssystemet för mottagning och
återkoppling av klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter rapporteras i
avvikelsesystemet och har under 2017 sammanställts samt analyserats av
mottagande chef vid egenkontroll.

8.1 Lex Sarah
Tre utredningar enligt Lex Sarah har gjorts under 2017. En utredning avslutades
med beslut att misstanke att risk för missförhållande råder och två utredning med
beslut att missförhållande råder. Åtgärder är vidtagna och handlingsplan för
planerade åtgärder finns, åtgärder är vidtagna och anmälan till IVO är gjord. IVO
har avslutat ärendena utan åtgärd.

8.2 Lex Maria
Ingen utredning enligt Lex Maria har gjorts under 2017.
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9 Samverkan med patienter, brukare, närstående,
intressenter
Samverkan för att förebygga missförhållanden och vårdskador har utvecklats
under 2017. Samverkan har till exempel skett genom arbetet med
genomförandeplaner, vårdplaner, värdighetsgarantier, genom anhörigträffar på
enheterna och kvalitetsregister, kvalitetssäkring och uppföljning.

9.1 Anhörigkonsulenter för anhörigstöd
Anhörigkonsulenter för anhörigstöd
Anhöriga som vårdar närstående i hemmet är i behov av stöd för att klara sin
vardag. Stöd kan initieras via biståndshandläggare eller efterfrågas av anhöriga
själva. Målsättningen med anhörigstöd är att ge olika former av stöd och råd så att
anhörigas situation underlättas och att de upplever ökad trygghet.
Anhörigstödsteamet har ett specifikt ansvar för anhörigstödet i kommunen och har
inriktat sig på individuellt stöd med samtal, hembesök och anhöriggrupper.
Anhörigstödet arbetar utifrån en handlingsplan, som bland annat har inneburit att
ge information till medborgare, för att öka kunskapen om verksamheten.
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Dnr 2018/29-700 SN

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017
Anna Hasselbom Trofast, socialchef informerar om socialnämndens kvalitetsoch patientsäkerhetsberättelse 2017.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna socialnämndens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
2017.

_____________________________
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Anvisningar för att rekvirera utvecklingsmedel för 2018 för att kvalitetsutveckla
arbetet mot våld i nära relationer och stöd
till våldsutsatta kvinnor och barn m.m.
Bidragets storlek
Statsbidraget omfattar totalt 70 000 000 kronor för 2018. Av dessa är 50 000 000
kronor avsatta för kommuner och 20 000 000 kronor för landsting. I bilagan till
regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:9 framgår hur mycket pengar som
varje kommun kan rekvirera för 2018. Landstingen rekvirerar lika, 952 381 kronor per landsting. Av det belopp som respektive kommun och landsting rekvirerar får högst 25 procent användas för vikarier i samband med utbildning

Vilka kan rekvirera medlen?
Kommuner och landsting.

Vad kan ni använda medlen till?
Övergripande mål
Arbetet mot våld i nära relationer och för att kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn ska vara av lika hög kvalitet i hela landet. De som har utsatts för sådant våld ska få det stöd och den hjälp som de behöver oavsett var i
landet de bor.
Medlen avser att utveckla och stärka

•
•
•
•
•

socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens långsiktiga, strukturerade och
samordnade arbete mot våld i nära relation och stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn
alla berörda verksamheters möjligheter att efterleva gällande regelverk,
ha tillgång till aktuell kunskap och kunna använda verksamma metoder
inom området eller på annat sätt kvalitetsutveckla sitt arbete
kunskapen om och spridningen av verksamma metoder för att identifiera
och ge ändamålsenligt stöd till barn som har utsatts eller riskerar att utsättas för våld
det universellt och selektivt förebyggande arbetet samt insatser för att nå
våldsutövare
verksamma metoder och insatser anpassade till behoven hos särskilt utsatta grupper såsom unga och äldre kvinnor, våldsutsatta kvinnor med
funktionsnedsättning, missbruksproblematik, kvinnor som har utländsk
bakgrund samt flickor och pojkar, kvinnor och män som drabbats av hedersrelaterat våld

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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kunskap om och insatser för kvinnor och män som utsätts för våld eller
på annat sätt riskerar att fara illa i samband med prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Särskilt avseende kommuner
•

•

•

Medlen ska bidra till att utveckla det systematiska och långsiktiga kvalitetsarbetet inom området och avser i första hand insatser som underlättar
efterlevnaden av gällande regler och införlivande av annat normerande
arbete från nationell nivå.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer
(SOSFS 2014:4) ska tjäna som utgångspunkt för arbetet tillsammans
med tillsynsresultat och annan kunskap om brister och behov som har
identifierats på lokal nivå.
Medlen ska också sprida effektiva metoder inom området våld i nära relationer och i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn.

Särskilt avseende landsting
•
•

•
•

Medlen till landstingen ska bidra till att utveckla det systematiska och
långsiktiga kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvårdens och tandvårdens område.
Medlen får användas till insatser som underlättar efterlevnaden av gällande regler och införlivande av annat normerande arbete från nationell
nivå samt för utveckling och spridning av effektiva metoder inom området våld i nära relationer och våld mot kvinnor och barn.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) ska tjäna
som utgångspunkt för arbetet.
Landstingen, som har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvården, ska också kunna använda medlen för insatser som stärker det strukturerade arbetet för att förebygga, upptäcka och agera i mötet med kvinnor och barn och män som är utsatta för eller riskerar att utsättas för våld
i nära relation samt för metod- och kompetensutveckling inom respektive verksamhet.

När kan ni använda medlen?
Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2018 och de kan användas till
och med den 31 december 2018. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för verksamhet från och med den 1 januari 2018.

Hur får ni del av medlen?
Medlen till kommuner och landsting betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd
till Socialstyrelsen.
1. Varje kommun och varje landsting får rekvirera medel genom den blankett
som Socialstyrelsen tillhandahåller i ett e-postutskick till er.
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2. I bilagan till regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:9 står det hur
mycket pengar som varje kommun kan rekvirera för 2018.
3. Endast en rekvisition per kommun och per landsting ska lämnas till Socialstyrelsen.
4. Rekvisitionen ska ha kommit in till myndigheten senast den 1 juni 2018 och
medlen betalas ut vanligtvis inom 15 arbetsdagar.
5. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig företrädare för respektive
kommun och landsting.

Om inte alla medel rekvireras?
Medel som inte har rekvirerats senast den 1 juni 2018 kommer Socialstyrelsen
att fördela till de kommuner och landsting som har angivit i rekvisitionsblanketten att de önskar ta del av dessa medel.

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av
medel?
Senast den 31 mars 2019 ska ni återrapportera till Socialstyrelsen hur ni har använt 2018 års utvecklingsmedel. Socialstyrelsen kommer att ta fram och i god
tid skicka ut ett frågeformulär för ändamålet. Frågorna gäller i huvudsak vilka
aktiviteter som ni har genomfört och vilka resultat ni har uppnått.
Om ni inte har använt hela statsbidraget under perioden 1 januari–31 december
2018 ska ni återbetala återstoden till Socialstyrelsen. Ni kan också bli återbetalningsskyldiga om medlen inte används i enlighet med målen för statsbidraget.
Återbetalningen ska ske senast vid den tidpunkt som Socialstyrelsen meddelar.
Socialstyrelsen kommer att fakturera eventuellt återstående medel.

Bakgrund
Regeringen gav den 28 januari 2016 (S2011/11337/FST, S2016/00633/FST (delvis)) Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela, administrera och följa upp
utvecklingsmedel om 109 miljoner kronor till kommuner, länsstyrelser, landsting
och ideella föreningar som bedriver verksamhet på lokal nivå. Regeringen aviserade att avsätta medel för ändamålet 2017 och 2018 under förutsättning att riksdagen beviljar medel.
Genom Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Socialstyrelsen, anslag
4:7 ap.8, har medel avsatts för satsningen 2018. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att under 2018 fördela totalt 50 miljoner kronor till kommuner och 20 miljoner kronor till landsting.
Kontaktpersoner
Matilda Ekström Sundberg
matilda.ekstrom-sundberg@socialstyrelsen.se
Telefon: 075-247 38 56
Nina Frohm
nina.frohm@socialstyrelsen.se
Telefon:075-247 33 58 (uppföljning)
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Rekvisition av utvecklingsmedel för 2018
för att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i
nära relationer och stöd till våldsutsatta
kvinnor och barn m.m.
Endast en rekvisition per kommun och landsting ska lämnas. Den ifyllda och
undertecknade blanketten ska ha kommit in i original senast den 1 juni 2018
till: Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm. Ref: mfalk
Betalningsmottagare
Organisationsnummer
Utdelningsadress
Postnummer
Ort
Belopp

Markera med ett kryss om landstinget vill rekvirera det
beräknade beloppet 952 381 kronor per landsting, och
kommunen markerar om ni vill rekvirera det belopp som
framgår av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende
anslag 4:7, bilaga till regeringens beslut den 18 december 2017 nr II:9.
Ange i kronor önskat belopp om kommunen, landstinget i
stället vill rekvirera ett lägre belopp än ovan:
kr
Markera med ett kryss om kommunen, landstinget vill
ta del av medel som inte har rekvirerats

Bidraget betalas ut till
(välj ett av två alternativ)

Plusgiro nr:
Bankgiro nr:

Betalningsreferens
(max 10 tecken)

SOCIALSTYRELSEN
106 30 Stockholm

Telefon 075-247 30 00
Fax 075-247 32 52

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se
www.socialstyrelsen.se
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Kontaktperson för uppföljning av
bidragets användning (ev. ändringar
ska löpande meddelas till Social-styrelsen)
Befattning kontaktperson
Telefon kontaktperson
E-post kontaktperson
Underskrift av behörig företrädare
för kommunen, landstinget
Namnförtydligande
Befattning
Datum
Ort

Till Socialstyrelsens ekonomienhet: Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av
socialt arbete m.m., anslagspost 8 Motverka våld mot kvinnor och barn.
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-14
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Dnr 2018/5-750 SN

Inbjudan från socialstyrelsen, Ansökan om stimulansmedel, Våld i nära
relationer 2018.
Inkommit inbjudan från socialstyrelsen om möjlighet att ansöka om stimalnsmedel till våld i nära relationer 2018.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

ansöka om stimulansmedel till våld i nära relationer 2018.

_____________________________
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-14
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Dnr 2018/35-750 SN

Revidering av socialnämndens riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd 2018.
Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef IFO, redogör för de förändringar som är
gjorda i socialnämndens riktlinjer och anvisningar för ekonomiskt bistånd
2018.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

anta de reviderade riktlinjerna och anvisningarna för ekonomiskt bistånd 2018.

_____________________________
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Målgrupp
Riktlinjerna vänder sig till:
-

Enhetschefer som verkställer beslut om personlig assistans
LSS-handläggare som utreder ansökningar om personlig assistans
Personliga assistenter anställda av Borgholms kommun

Mål
Personlig assistans ska utredas, verkställas och följas upp på ett likvärdigt sätt enligt dessa
riktlinjer.
Syfte
Riktlinjerna syftar i första hand till att:
-

ge kunskap och kännedom om personlig assistans
ge stöd i utförande, såväl i kontakter med den enskilde som i arbetsledningen av de
personliga assistenterna

Grundläggande om LSS
Personer som omfattas av LSS personkrets har rätt till vissa angivna insatser om de behöver
sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Insatserna
regleras i 9 § LSS och omfattar tio olika insatser. En av insatserna enligt LSS är biträde av
personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans, till den del
behovet inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (9 § 2 LSS).
Grundläggande principer för LSS är att verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor
och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen.
Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra (5 § LSS).
Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft den 1
januari 1994. LSS är en rättighetslag. Med rättighetslag menas bl.a. att rättigheten ska
preciseras i lag och att det finns en möjlighet att överklaga ett beslut, samt att det kan
förekomma sanktioner om ett beslut inte kan verkställas.
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Personlig assistans
Begreppet personlig assistans har samma betydelse i LSS som i socialförsäkringsbalken
(51 kap. 2 och 3 §§ SFB). Det innebär att behovet av personlig assistans ska utredas och
bedömas enligt samma principer.
Personlig assistans ska vara ett individuellt utformat stöd som ger den enskilde ökade
möjligheter till ett självständigt liv. Hjälpen och stödet ska vara knutet till den enskilde och
ges av ett begränsat antal personer – personliga assistenter
(Prop. 1992/93:159 avsnitt 14.1, s. 174).
I förarbeten och i rättsfall RÅ 2004 ref 31 förtydligas vikten av att utförandet av assistans ska
ske av ett begränsat antal personer som i första hand är knutna till den enskilde och inte till
en arbetsplats.
Det är en grundläggande princip för insatsen personlig assistans, att den enskilde ska ha
inflytande och självbestämmande över sin egen livssituation. Den enskildes delaktighet vid
valet av personliga assistenter förutsätts. Den enskilde bör därför ha ett avgörande eller
mycket stort inflytande över vem som anställs som personlig assistent samt över när och hur
hjälpen ska ges (Prop. 1992/93:159 avsnitt 14.1, s. 174).
En kommun är enligt 9 § 2 LSS skyldig att svara för att en enskild som har behov av
personlig assistans får biträde av en personlig assistent, om inte behovet tillgodoses på
annat sätt. Det innebär bl.a. att en kommun aldrig kan vägra att ge stöd till de mest krävande
assistansbehoven eller vägra assistans på obekväma arbetstider.
En extern assistansordnare som har anlitats för att utföra personlig assistans åt en enskild är
dock skyldig att tillhandahålla all den assistans som den enskilde har beviljats, såvida inte
den enskilde själv önskar att få viss del av assistansen utförd av kommunen och viss del av
en annan anordnare. Detta ska medföra en stärkt ställning för den enskilde så att denne
aldrig kan tvingas att mot sin vilja, anlita flera anordnare för olika tider på dygnet.
Om en assistansanordnare framställer en önskan om att kommunen ska utföra del av
assistans samråder enhetschef med verksamhetschef. Det finns ingenting som hindrar
kommunen från att avtala om att utföra del av insats om det är önskvärt från alla inblandade.

Q-nr: 5.3

5 (25)

84
Riktlinjer för personlig assistans
Process för personlig assistans
Nästa revidering senast 181030

Fastställd 171030

Vad är inte personlig assistans?
Enligt 106 kap. 24 § och 51 kap. 5 § SFB kan en person inte få assistansersättning för tid då
han eller hon:
-

vårdas på en institution som tillhör staten, en kommun eller ett landsting
vårdas på en institution som drivs med bidrag från staten, en kommun eller ett
landsting
bor i en gruppbostad
vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS

Om det finns särskilda skäl, kan den enskilde få assistansersättning även vid kortare tids
vård på sjukhus, vistelse i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet.
Detta ska då framgå av beslut enligt SFB (Försäkringskassan) eller LSS (Kommunen).
Det är heller inte tillåtet att assistans (SFB eller LSS) utförs:
-

av någon som är under 18 år
på arbetstid som överstiger den tid som anges i 2–4 §§ lagen (1970:943) om
arbetstid m.m. i husligt arbete, 5–10 b §§ arbetstidslagen (1982:673) eller
kollektivavtal som uppfyller kraven i 3 § arbetstidslagen
av någon som är bosatt utanför EES-området (EU:s medlemsländer, Norge och
Liechtenstein) om det inte finns särskilda skäl
av någon som till följd av sjukdom, ålderdom eller annan orsak saknar förmåga att
arbeta som personlig assistent
Socialförvaltningen har som andra assistansanordnare skyldighet att betala tillbaka,
alternativt kan krävas på återbetalning, för assistansersättning som inte nyttjats till
assistans

Behovsbedömning och beslut
Utredning om personlig assistans med tillhörande behovsbedömning görs av handläggare
inom kommunen (personlig assistans enligt LSS) eller av Försäkringskassan (personlig
assistans enligt SFB, Socialförsäkringsbalken). Beslut om personlig assistans enligt LSS
fattas i Borgholms kommun av socialnämndens individutskott.
Den enskilde som beviljas personlig assistans har behov av hjälp med personlig hygien,
måltider, att klä av och på sig och/eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om
den funktionshindrade (de s.k. grundläggande behoven).
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Den som har rätt till insatsen för sina grundläggande behov har också rätt till personlig
assistans för andra personliga behov om dessa inte tillgodoses på annat sätt. De
grundläggande behoven behöver vara av en viss omfattning för att rätten till personlig
assistans ska föreligga.
Av utredning och beslut om personlig assistans ska det framgå vilka behov den enskilde
beviljas assistans för, såväl vad gäller de grundläggande behoven som övriga behov samt
hur assistanstiden är beräknad för att tillgodose de olika hjälpbehoven. Beslutet om
assistans innehåller antal beviljade timmar och minuter.
Utredningen ska också innehålla eventuella avgränsningar i förhållande till normalt
föräldraansvar samt till gemensamt ansvar för hem och hushåll som finns makar/sambor
emellan.
Företrädare
Det är alltid den enskilde som begär insatser enligt LSS. För vuxna, ungdomar över 15 år
och barn som uppenbart saknar förmåga att ta ställning till behovet av en LSS-insats kan
dock en vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser istället för
den enskilde (8 § LSS).
Enhetschefen ansvarar för att skapa ett förtroendefullt samarbete mellan den enskilde,
personliga assistenter och eventuell företrädare. Det kan vara angeläget att tydliggöra de
olika parternas roller i förhållande till varandra.
Innehållet i personlig assistans
Insatser som rör barn
När insatser enligt LSS rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas vid planering och
utförande av insats (6a § LSS). När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information
och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i
förhållande till barnets ålder och mognad (8 § LSS).
Vid anställning av personlig assistent som ska arbeta med barn eller ungdom ska utdrag ur
belastningsregistret enligt lag begäras. Anställande chef ansvarar för att detta lämnas till
ansvarig enhetschef innan arbete påbörjas.
Kostnader
Med kostnader för personliga assistenter avses:
- löner och lönebikostnader för personliga assistenter,
- assistans- och utbildningsomkostnader,
- arbetsmiljöinsatser,
- personalomkostnader
- administrationskostnader
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Insatser – planering av tid
Den första kontakten mellan enhetschef, den enskilde och blivande assistenter är viktig. Det
är viktigt att snarast möjligt gå igenom vilka behov och vilka förväntningar och önskemål den
enskilde beviljats assistans för.
Kommunen utför personlig assistans enligt det antal timmar som är beslutade enligt LSS
eller SFB. (Med undantag av väntetid som verkställs enligt separat avtal. Se nedan och
under rubriken Bemanning).
Struktur och tidsfördelning av beslutade timmar planeras av enhetschef tillsammans med
den enskilde med utgångspunkt i den enskildes beslut och övriga önskemål.
När insatsen ska planeras är det viktigt att se över om timmar kan sparas till sådant som den
enskilde vill ha tillfällig hjälp med vid senare tillfällen under avräkningsperioden, t ex kortare
semester/resa eller annat.
Om den enskildes avräkningsperioder inte stämmer överens med förutbestämda
förändringar i assistansbehov, som t.ex. semester eller stängning av daglig verksamhet, kan
det vara ändamålsenligt att, om det gäller SFB-beslut, tillsammans med den
enskilde/företrädare kontakta Försäkringskassan och i förekommande fall ansöka om nya
avräkningsperioder. Alternativet är att aktivt medverka till att Försäkringskassan tar hänsyn
till sådana omständigheter vid omprövning av beslut.
Insatser – planering av innehåll
Genom insatsen ska den enskilde få personligt och individuellt utformade hjälp- och
stödinsatser. Personlig assistans handlar om att bistå och biträda den enskilde med det som
funktionsnedsättningen kräver enligt utredning och beslut.
Förutsättningarna och möjligheten för den enskilde att delta i olika göromål i den dagliga
livsföringen varierar utifrån funktionshinder och individuell situation. Med daglig livsföring
menas förutsebara, kontinuerliga, dagliga eller ofta återkommande aktiviteter eller situationer
av vardagligt slag (Prop.1992/93:159, avsnitt 14.3, s. 195).
Att ha betydande svårigheter och behov av stöd och service i den dagliga livsföringen
innebär bland annat att den enskilde behöver ha hjälp för att klara vardagsrutiner som
toalettbestyr och hygien, påklädning, mathållning, kommunikation, förflyttning inomhus eller
utomhus, sysselsättning och nödvändig träning eller behandling. Det kan också handla om
att kunna göra sig förstådd eller sköta sin ekonomi. (Prop. 1992/93:159, avsnitt 14.1, s. 169).
Serviceinsatser som ingår i assistansbeslutet såsom t ex städ, tvätt, klädvård eller liknande
utförs inte när den enskilde deltar i annan verksamhet eller inte befinner sig i sitt hem.
Assistansen ska således utföras där den enskilde befinner sig. Den enskilde måste vara
delaktig utifrån sina individuella förutsättningar för att assistans ska beviljas för hushållssysslor.
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Vid aktiviteter utanför hemmet som ingår i assistansen, förutsätts den personliga assistenten
närvara eller befinna sig i den enskildes omedelbara närhet. Inom en rimlighetsnivå betyder
det att den personliga assistansen är så flexibelt utformad att den utförs utifrån den enskildes
behov och inte den personliga assistentens.
Beslutet om personlig assistans innehåller avgränsningar i förhållande till gemensamt ansvar
för hem och hushåll som finns makar emellan. Av äktenskapsbalken framgår att makar ska
bidra till det gemensamma hushållet och till att personliga behov tillgodoses. Det innebär att
när en funktionshindrad person har rätt till personlig assistans, ska inte den personlige
assistenten ta över den del som den enskildes make/maka ansvarar för när det gäller det
gemensamma hushållet.
Samma principer tillämpas för par som sammanbor, par som ingått partnerskap, person med
funktionshinder med delat hushåll, person med funktionshinder med hemmavarande barn
över 18 år. Detta förutsätter att maken/makan/partnern/sambon/barnet är hemmavarande
och inte huvudsakligen befinner sig på annan plats.
För den part som har gemensamt hushåll med den assistansberättigade, inbegriper inte
ansvaret de delar som gäller de grundläggande behoven.
Assistentens uppdrag
Borgholms kommun strävar efter att rekrytera personer som har kompetens för uppdraget. I
den personliga assistentens uppdrag ligger att:
-

underlätta den enskildes möjligheter att leva som andra utifrån den enskildes
önskemål
bidra till goda levnadsvillkor utifrån den enskildes värderingar
skapa gynnsamma förutsättningar för ett så begränsat beroende av assistenten som
möjligt
respektera den enskildes integritet inom olika livsområden
möjliggöra delaktighet (assistans tillsammans med brukaren)

Drivkraften för en personlig assistent bör vara att utföra en betydelsefull insats och inte
behovet av att känna sig bekräftad genom brukarens beroende av assistenten.
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Vårdhygien
Den personliga assistenten ska i tillämpliga delar följa ”Kommunala riktlinjer för vård och
omsorg” på landstingets hemsida.
Syftet med riktlinjerna är att:
-

förhindra direkt kontaktsmitta från brukare till personal och från personal till brukare
förhindra indirekt kontaktsmitta mellan brukare via personalens händer och kläder

Enhetschef ska känna till vad dessa riktlinjer innehåller samt rådgöra med ansvarig
sjuksköterska vid behov.
Professionell hållning
En personlig assistent måste hantera skilda privata situationer; allt i från intima situationer vid
assistans med hygien, insyn i familjeliv, känslosamma händelser till praktiska göromål bland
personliga ting, telefonsamtal och privatekonomi.
Detta är givetvis en svår situation för den enskilde, men även assistenten påverkas och
denne har att hantera det på ett professionellt sätt. (Socialstyrelsen, 2007-123-24).
Professionell hållning är en ständig strävan att i yrkeutövandet styras av det som gagnar
patientens/klientens legitima behov – inte de egna behoven, känslorna och impulserna.
Ulla Holm, ”Det räcker inte att vara snäll”, 2009.
Ett professionellt förhållningssätt innebär en intresserad och uppmärksam hållning gentemot
den enskildes behov, rätt och önskemål. Assistenten ska styras av vad som är
ändamålsenligt för brukaren. Referenserna och kopplingarna till assistentens eget personliga
liv bör vara korta och från upplevelser som är bearbetade.
Motsatsen är ett bemötande och förhållningssätt där assistenten utgår från sin privata
situation, egna åsikter eller personliga värderingar. Ett sådant förhållningssätt strider mot
lagens intentioner att värna den enskildes självständighet.
När rollerna blir oklara och relationen otydlig, blir det en påfrestning som medför negativa
konsekvenser såväl för den enskilde som för den personliga assistenten och riskerar
möjligheten till att få kontinuitet i uppdraget.
Ett professionellt förhållningssätt förutsätter kunskap, självkännedom och empati. Det har
konstaterats i forskningsrapporter att personliga assistenter är en yrkeskategori som behöver
stöd i att upprätthålla en professionell yrkesroll. (Socialstyrelsen, 2007-123-24).
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Tystnadsplikt
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) har kommunens personal
tystnadsplikt om den enskildes personliga förhållanden (om det inte står klart att uppgiften
kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men). Sekretesslagen
omfattar både muntliga och skriftliga uppgifter.
Tystnadsplikten gäller även efter avslutad anställning. Brott mot tystnadsplikten kan leda till
böter eller fängelse.
En personlig assistent träder in i den enskildes privata liv och intima sfär. En förutsättning för
att detta ska kunna fungera med respekt för den enskildes integritet är att assistenterna
respekterar reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Sekretessen kan efterges av den som
den gäller, dvs. den enskilde själv.
Med anledning av vad som sagts ovan om professionell hållning är det viktigt för den
personliga assistenten att vara medveten om att den enskilde inte har sekretess gentemot
assistenten.
Enhetschef ansvarar för att de personliga assistenterna informeras om bestämmelsernas
innebörd samt ser till att förbindelse om tystnadsplikt undertecknas.
Undantag från sekretess gäller misstanke om att ett barn riskerar att fara illa eller far illa.
Personliga assistenter har skyldighet att vidarebefordra information om de i sin verksamhet
får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns
skydd.
Assistentens arbetsmiljö – den enskildes hem
Enhetschefen ansvarar för de personliga assistenternas arbetsmiljö enligt Arbetsmiljölagen.
Den enskilde har ett ansvar att medverka till god arbetsmiljö.
Enhetschef ska vid arbetets planering beakta arbetsmiljöaspekter 1) ergonomiska
förhållanden 2) hygieniska förhållanden 3) psykiska och sociala förhållanden.
Enhetschefen gör vid behov en överenskommelse med den enskilde om vad den personliga
assistenten behöver ha tillgång till för att utföra assistansen. Det handlar om hjälpmedel,
tillgång till toalett, möjlighet att värma/tillaga/förvara mat och i förekommande fall viloplats
mm.
Föreskrifter kring arbetsmiljö beskriver vikten av att arbetstagarna har kunskap om de lagar
som reglerar verksamheten.
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Lika väsentligt är att arbetstagarna känner till den enskildes hjälp- och vårdbehov, vad den
enskilde själv vill och kan göra samt de ergonomiska, hygieniska, psykiska och sociala
förhållandena i hemmet.
För att undvika missförstånd är det önskvärt att den enskilde och arbetstagarna ges
information om arbetsuppgifterna samtidigt. Det är också viktigt att familjemedlemmar som
kommer att beröras får tillräcklig information om vari arbetsinsatserna kommer att bestå.
Det kan uppstå konflikter när arbetsmiljö ställs mot den enskildes livsstil och vanor. Om
assistentens arbetsmiljö ska förbättras måste problemen påtalas och åtgärdas. I den nära
relation till den enskilde som assistenten befinner sig, kan detta vara en svår uppgift, vilket
tydliggör enhetschefens viktiga roll i dessa frågor.
Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i arbetet. Den personlige assistenten har ansvar
för att påtala brister i arbetsmiljön för enhetschef, samt delta i arbetsmiljöåtgärder för att
avhjälpa eventuella brister. Enhetschef ska säkerställa att regelbundet återkommande
arbetsplatsträffar enligt samverkansavtal, andra personalmöten, utbildningsinsatser och
medarbetarsamtal genomförs. Skyddsrond på arbetsplatsen görs en gång per år.
De personliga assistenterna ska respektera och handskas ansvarsfullt med den enskildes
ägodelar och boendemiljö.
Den enskilde ansvarar för kostnader för slitage och liknande merkostnader med anledning av
att assistenterna arbetar i den enskildes hem, då assistansersättningen inte avser täcka
sådana kostnader.
Arbetsgivaren behöver vid behov sörja för att arbetstagaren har särskilda kunskaper för att
kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Det kan handla om:
-

tunga manuella lyft eller andra fysiskt påfrestande arbetsmoment
hantering av allergiframkallande eller på annat sätt skadliga ämnen
riskavfallshantering
arbete nära smittkälla
medicinsk behandling
hjälp till personer i kris/psykiska problem/missbruksproblem
hjälp till personer från en annan kultur eller med ett annat språk
arbete i ett hem där andra personer har psykiska problem eller har missbruksproblem
vård i livets slutskede
konflikthantering

För assistans utförd av Borgholms kommun gäller att assistansen ska ges under sådana
former och lokalerna vara så anpassade, att den anställde inte drabbas av ohälsa.
För mer information se AMV:s hemsida och AFS 1990:18 och ADI 589.
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Väntetid
Den enskilde kan i sitt beslut från Försäkringskassan eller kommunen vara beviljad s.k.
väntetid (tidigare jour). Den enskilde har då ett behov av en personlig assistent som finns
tillgänglig på samma plats som den enskilde befinner sig. Tillgängligheten innebär att
assistenten ska finnas i den enskildes hem eller där den enskilde vistas under sin dygnsvila.
Väntetid utförs under dygnsvilan i väntan på att ett hjälpbehov ska uppstå.
En timmes väntetid motsvarar en fjärdedels assistanstimme (6 § RFV:s föreskrifter
RFFS 1993:24).
Tillsyn
I vissa fall kan det istället för väntetid vara fråga om tillsyn. Försäkringskassan eller
kommunen kan bevilja den enskilde tillsyn som ett grundläggande behov eller som ett övrigt
behov. Som ett grundläggande behov kan aktiv tillsyn (av övervakande karaktär) beviljas.
För att tillsynen ska vara grundläggande krävs att behovet beror på ett psykiskt
funktionshinder. Se rättsfall: HFD 2015 ref. 46.
Har den enskilde ett tillsynsbehov som inte kräver lika stor kunskap om den enskilde eller
lika stor intensitet, men som innebär att den personliga assistenten bör kunna se och/eller
höra den enskilde, kan beslutet bli tillsyn som andra personliga behov.
Tillsyn kan beviljas oavsett om det är dag eller natt eller om den försäkrade sover eller är
vaken. Tiden ska då inte beviljas med en fjärdedel utan beräknas på vanligt sätt.
Beredskap
Om den enskilde under sin dygnsvila har behov av en personlig assistent som finns till
förfogande på annan plats, i väntan på att ett hjälpbehov uppstår, har denne beslut om
beredskap. Det handlar om fall där det räcker att den personliga assistenten befinner sig på
annan plats än där den enskilde är. Det kan till exempel vara när behovet av hjälp
förekommer sällan samt i de fall den enskilde kan larma själv och kan vänta en stund på att
få hjälpen.
En timmes beredskap motsvarar en sjundedels assistanstimme (6 § RFV:s föreskrifter
RFFS 1993:24).
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Tid utöver schemalagd tid
Det är av största vikt att utförd tid motsvarar beslutad tid så långt det är möjligt. Det
förutsätter kontroller och ett aktivt arbete från enhetschefen.
Ett beslut med väntetid innebär en avvikelse från det beslut som den enskilde har om tid för
assistans i och med vad som sagts nedan under rubriken ”Särskilda bestämmelser för viss
jourtjänstgörande personal” (Bilaga J till AB).
Ytterligare ett skäl till undantag från beslut kan bero på arbetsmiljö.
Alla beslut om undantag från den enskildes beslut ska enhetschef principdiskutera med
verksamhetschef.
Omkostnader
Assistansersättningen ska omfatta omkostnader för assistenten vid gemensamma aktiviteter
med den enskilde. Med omkostnader avses bl.a. resor, inträdesavgifter och liknande
kostnader för assistenter vid aktiviteter tillsammans med den enskilde. Till resekostnader
räknar Borgholms kommun även eventuellt traktamente.
Även arbetskläder, enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar och
förkläden samt förbrukningsmateriel ska i normalfallet räknas som assistentomkostnader.
Om den enskilde har stora kostnader för detta och samtidigt en aktiv fritid som innebär att
omkostnadsersättningen inte räcker till, kan kostnaden för arbetskläder och förbrukningsmateriel exkluderas från omkostnadsersättningen.
Detta beslut fattas av enhetschef.
Borgholms kommun ersätter omkostnader för personliga assistenter med av enhetschef
budgeterad procentsats utifrån den enskildes behov. Ett tak för omkostnadsersättning är
25 000kr/år.
Om den enskilde vill utföra aktiviteter som överstiger omkostnadsersättning finns möjlighet
för den enskilde att själv ersätta assistenternas omkostnader såvida det finns
assistanstimmar för aktiviteten.
Vid byte av assistansanordnare kan den enskilde inte flytta med sig sparat eller oanvänt
belopp för omkostnader.
Den enskilde står själv för kostnad för t.ex. telefon och trygghetslarm. Den enskildes telefon
används av assistenterna endast till det som rör den enskilde personligen för kontakt med
t.ex. hälso- och sjukvården eller kollektivtrafiken.
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Bemanning
När Borgholms kommun utför personlig assistans ansvarar kommunen för:
-

rekrytering av assistenter
arbetsledning
anställning av assistenter
schemaläggning
lönesättning – arbetsmiljö
semester
arbetsplatsmöten
ledigheter
fortbildning
uppsägning

Vid anställning i Borgholms kommun gäller lagar för offentligt anställda såsom
arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, semesterlagen, sekretesslagen och
diskrimineringslagarna.
Registerutdrag ur belastningsregistret begärs av enhetschef vid tjänstgöring i barnärenden.
Kommunen rekryterar personal utifrån det behov och beslut som den enskilde har. I första
hand ser enhetschef om det finns möjlighet till intern rekrytering. Eftersom LSS föreskriver att
den enskilde ska ha ett avgörande eller mycket stort inflytande över vem som anställs som
personlig assistent, är det viktigt att den enskilde ges förutsättning och möjlighet till att vara
delaktig i de val av personlig assistent som är möjliga inom ramen för vad som sägs ovan.
Anställningsformer
Det finns två anställningsformer för personliga assistenter, HÖK- och PAN-anställning.
Endast närstående till brukaren bör vara PAN-anställda. Med närstående avses make,
sambo, barn, förälder och syskon samt deras makar, sambor och barn.
Alla andra assistenter ska vara tim- eller månadsanställda .
Kollektivavtalet omfattar fast anställd personal hos kommunen när en enskild köper assistans
av kommunen.
Den ordinarie arbetstiden är 37 timmar/vecka om man arbetar helg, 40 timmar/vecka om
man arbetar måndag-fredag, 36,33 timmar/vecka om man arbetar natt under en
beräkningsperiod om högst 16 veckor. Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 48
timmar i genomsnitt per vecka under en period av fyra veckor, dvs. högst 192 timmar under
en fyraveckorsperiod.
Kollektivavtal får träffas om längre beräkningsperiod än en månad men högst ett år.
Kollektivavtalet omfattar inte anhöriganställda.
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SKL/Pacta: PAN-avtalet
Kollektivavtalet omfattar närstående eller annan som den enskilde valt som assistent och
som inte är fast anställd av kommunen när den enskilde köper assistans av kommunen. Den
ordinarie arbetstiden är för anhörigvårdare i genomsnitt högst 48 timmar heltid per vecka
under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Med anhörig avses någon som den
enskilde är släkt med och som har samma folkbokföringsadress.
Arbetstid
Den ordinarie arbetstiden per vecka för de assistenter som inte är närstående utan/eller som
är anställda av kommunen är i genomsnitt högst 40 timmar heltid under en beräkningsperiod
om sex månader.
Närstående som personlig assistent
När ekonomiskt stöd till kostnader för personlig assistans har beviljats och assistansen utförs
av någon som är närstående till eller lever i hushållsgemenskap med den enskilde och som
inte är anställd av kommunen, har IVO (Inspektionen för vård och omsorg) rätt att utföra
inspektion för tillsyn av assistansen i bostaden.
Som alternativ till att vara tvungen att acceptera hembesök ska den enskilde i stället kunna
välja att en närstående assistent anställs av kommunen. Denna lagändring gäller även för
vårdnadshavare som vill vara assistent åt sitt barn.
”Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal” (Bilaga J till AB)
För personliga assistenter som verkställer beslut innehållande väntetid gäller
”Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal” (Bilaga J till AB).
Beslut med väntetid verkställs enligt denna bestämmelse med åtta timmars jourpass där fyra
timmar betraktas som arbetad tid och fyra timmar som jour.
Jour verkställs på detta sätt oberoende av hur många timmars väntetid beslutet innehåller.
Under tjänstgöring av väntetid är den anställde skyldig, enligt avtal, att utföra alla
förekommande arbetsuppgifter med hänsyn till den enskildes hjälpbehov.
Det innebär att den anställde vissa, nätter kan behöva vara vaken mer än fyra timmar
eftersom det är den enskildes behov som styr.
Arbetsgivaren kan inte schemalägga extra aktiviteter eller arbetsuppgifter (t.ex.rengöring av
medicinska hjälpmedel, tvätt, strykning m.m.) under väntetiden.
Se också vad som står under rubriken väntetid (s. 13) för information om vad beslutet
väntetid innehåller samt vad som skiljer insatsen från tillsyn.
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Ingen övertidsersättning ska betalas ut för aktiv tid under väntetiden. Det är kvittat enligt
förhandlingsöverenskommelsen mot att sysselsättningsgraden höjdes enligt särskild
beräkningsmodell.
Sjukdom eller annan frånvaro av assistenten
Planerad frånvaro löses i första hand i schemaläggningen. Vid akut frånvaro (sjukdom eller
vård av barn) anlitas bemanningsservice för tillsättning av vikarie. Om den enskilde tackar
nej till att ta emot assistans av kommunen utsedd lämplig personal vid dessa tillfällen, tackar
den enskilde nej till assistans. Assistanstimmarna anses då förbrukade.
När den enskilde inte har behov av personlig assistans
När den enskilde anmäler ett planerat avbrott i assistansen eller en tillfällig schemaförändring
för assistenterna, undersöker enhetschef behov i andra verksamheter. Om behov finns ska
assistenten tjänstgöra enligt behov. Finns inget behov får assistenten resurspass på sin
arbetstid.
Om den enskilde inte har behov av assistans under semesterperioden juni till augusti bör
personalens semester läggas ut under denna tid.
Vid vård på sjukhus avgör försäkringskassan om assistans enligt SFB ska utföras. Är den
enskilde inte berättigad till assistans under sjukhusvistelse återrapporteras tiden till
försäkringskassan. Tiden anses förbrukad även vid LSS beslut.
Om den enskilde inte anmäler bortavaro eller vägrar ta emot assistans till exempel vid
vikarietillsättning anses den enskildes assistanstimmar förbrukade och ska inte användas vid
ett senare tillfälle.
Dokumentation
Enligt 21 a § LSS ska all handläggning som rör enskild samt genomförande av beslut om
insatser dokumenteras.
Den sociala dokumentationen innehåller dels social journal och dels genomförandeplan.
Enhetschefen är ytterst ansvarig för att det finns rutiner för dokumentation, för uppföljning
samt att dokumentationen görs på ett korrekt sätt i varje enskilt ärende.
Enhetschef har också ansvar att själv dokumentera viktiga händelser i den enskildes sociala
journal.

Q-nr: 5.3

17 (25)

96
Riktlinjer för personlig assistans
Process för personlig assistans
Nästa revidering senast 181030

Fastställd 171030

Kontaktmannen ansvarar för att social dokumentation förs och hålls aktuell för den enskilde.
Kontaktmannen har också ett sammanhållet ansvar för att uppföljningar görs. I övrigt har all
personal som arbetar i verksamheten en skyldighet att dokumentera när behov finns samt att
medverka till en bra och säker dokumentation.
Dokumentationen ska förvaras så att ingen obehörig kommer åt den.
Byte av assistent
Om den enskilde anser att den personliga assistenten brustit i sitt uppdrag enligt uppgjord
genomförandeplan, ska den enskilde i första hand uppmanas att reda ut detta med berörd
assistent. Om detta inte är möjligt eller önskvärt ska enhetschefen vara behjälplig i att reda ut
problemen.
Om den enskilde trots detta vill byta assistent kan den enskilde begära att få göra så genom
att sakliga argument kring vilka brister i hur uppdraget utförs, lämnas till enhetschef.
Borgholm kommuns hållning är att gränsen för personlig lämplighet överskrids när den
personliga assistenten väsentligt brustit i sitt uppdrag enligt uppgjord genomförandeplan och
inte förbättrat sitt agerande trots påpekande, alternativt kränkt den enskilde, begått kriminell
handling eller annan liknande händelse i sitt arbete.
Om den enskilde vid upprepade tillfällen anser sig vara tvungen att begära nya assistenter,
ska den enskilde informeras av enhetschef att Borgholm kommuns möjligheter att rekrytera
lämpliga assistenter minskar. Med upprepade personalbyten avlägsnar den enskilde sig
också från själva syftet med insatsen, att ge personlig praktisk hjälp via ett begränsat antal
personer som ger kontinuitet och trygghet.
Om den enskilde vid flera tillfällen, utan saklig anledning avfärdar de personliga
assistenterna ska enhetschefen rekommendera en dialog mellan den enskilde,
myndighetshandläggare och enhetschefen. Vid mötet stäms det av huruvida insatsen är
anpassad efter behovet eller om den enskilde ska söka efter en annan utförare, alternativt
välja att själv vara arbetsgivare för sina personliga assistenter.
Genomförandeplan
Innan assistansen påbörjas, ska enhetschef och eventuellt kontaktman tillsammans med den
enskilde och/eller eventuell företrädare börja upprätta en genomförandeplan. Det är viktigt att
enhetschef vid detta möte försöker ringa in vad som är viktigt för den enskilde i utförandet av
assistansen. Mötet bör klargöra den enskildes förväntningar och önskemål kring assistansen
och vilka möjligheter beslutet tillåter.
Genomförandeplan ska vara upprättad inom två veckor efter det att assistansen har
påbörjats.
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Det är genomförandeplanen som beskriver hur respektive uppdrag ska utföras.
Genomförandeplanen ska beskriva vad, när och hur den beslutade insatsen praktiskt ska
genomföras och vem som ska ansvara för vad.
Den enskilde ska ha inflytande över sin insats. Genomförandeplanen är det verktyg där
inflytande och medbestämmande för den enskilde säkras och dokumenteras.
Genomförandeplanen ska hållas aktuell och levande. Den ska således revideras vid behov
och följas upp minst en gång per år.
Syftet med genomförandeplanen är att skapa tydlig struktur för det praktiska genomförandet
och för uppföljningen av en beslutad insats. En väl utarbetad genomförandeplan ger därför
goda förutsättningar för att utvecklingen hos den enskilde individen ska kunna uppfattas,
samtidigt som den ger bra förutsättningar för den personliga assistenten att utföra sitt arbete.
Myndighetshandläggare LSS tar del av genomförandeplan i samband med uppföljning och
omprövning.
Egenvård och hälso- och sjukvårduppgifter
Med egenvård menas (enligt SOSFS 2009:6) en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en
legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra
eller utför med hjälp av någon annan. Det som är bedömt som en egenvårdsinsats omfattas
inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen.
Däremot är själva bedömningen, planeringen och uppföljningen att betrakta som hälso- och
sjukvård. Om den enskilde är i behov av aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik som
avser egenvård kan Försäkringskassan bevilja det som ett grundläggande behov.
Det ska alltid göras en egenvårdsbedömning. Det är hälso- och sjukvården som bestämmer
vilken åtgärd som kan utföras som egenvård i varje enskilt fall. Planeringen av egenvården
ska dokumenteras och den enskilde ska få en kopia av planeringen.
Om en person behöver hjälp med egenvård av personal inom socialtjänsten är kommun och
landsting skyldiga att upprätta en samordnad individuell plan (SIP) om den enskilde
samtycker till det.
Egenvården – vad, hur och av vem den ska genomföras dokumenteras i den enskildes
genomförandeplan.
Hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs av HSL personal eller delegeras i förekommande fall till
personlig assistent av legitimerad sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.
Dessa uppgifter är då att betrakta som hälso- och sjukvårdsåtgärder.
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Ansvar
Skador
Assistansanordnaren har ett skadeståndsansvar för eventuella skador som orsakas inom
ramen för assistenternas arbetsuppgifter. Då ersätts den enskilde enligt vad som följer av
gällande skadeståndsrättsliga regler – ersättning för sakens värde eller reparationskostnad
och värdeminskning. Den enskilde ska göra en skadeanmälan till ansvarig enhetschef.
Anmälningsskyldigheter
Förändringar av behov
Den enskilde ska i förväg anmäla:
-

Planerat avbrott i assistansen – till enhetschef, minst två veckor i förväg
Önskemål om tillfällig schemaförändring för assistenterna – till enhetschef, minst två
veckor i förväg
Planerat tillfälligt behov av utökad assistans – till kommunens handläggare, minst två
månader i förväg
Varaktigt behov av utökning av tid – till handläggare på Försäkringskassan eller
kommun, snarast möjligt
Önskemål om permanent byte av assistent - till enhetschef, minst en månad i förväg

Kommunen ska underrätta:
-

Försäkringskassan när någon som får assistansersättning beviljas boende med
särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som
påverkar behovet av personlig assistans.

Kommunen ska anmäla:
-

till Försäkringskassan om man får vetskap om att en assistansberättigad klarar
betydligt mer av sin dagliga livsföring än vad som borde vara fallet
(Prop. 2012:13:1 avsnitt 7.16.3, s. 235).
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Lex Sarah
Inom all vård och omsorg gäller att de som får insatser ska behandlas väl. Det åligger den
som ansvarar för vården och omsorgen att se till att detta sker. Var och en som arbetar inom
vård och omsorg ska, inom ramen för sitt yrkesansvar, anmäla misstänkta eller kända
missförhållanden som drabbar den enskilde i vården och omsorgen.
Reglerna om Lex Sarah finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Alla som arbetar på socialförvaltningen är skyldiga att rapportera.
Lex Sarah är i första hand till för att trygga en god kvalitet på de insatser som genomförs.
Syftet med Lex Sarah är att:
-

komma till rätta med brister i verksamheten
missförhållanden ska rättas till
förhindra att liknande missförhållanden händer igen
verksamheten ska utvecklas

Med missförhållanden menas både utförda handlingar och handlingar som någon av
försummelse eller av annat skäl låtit bli att utföra och som innebär eller har inneburit ett hot
mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska
hälsa.
Med påtaglig risk för missförhållande menas tydlig och konkret risk för missförhållande.
Ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande kan även vara något som
händer mellan personer som får insatser i en verksamhet.
Information om Lex Sarah och hur man rapporterar finns i socialförvaltningens
verksamhetshandbok.
Barn som far illa
All personal inom Socialförvaltningens alla verksamheter är skyldiga att vidarebefordra
uppgifter om barn som är i behov av stöd eller skydd. Uppgifterna lämnas till individ och
familjeomsorgen.
Klagomål
Om den enskilde är missnöjd med assistansen ska den enskilde i första hand uppmanas att
kontakta enhetschef. Om enhetschef anser det lämpligt kan den enskilde uppmuntras att
själv försöka reda ut situationen med sin/sina assistenter. I andra fall är det lämpligare att
enhetschef är behjälplig i att försöka lösa den problematiska situation som uppstått.
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Ansvarig enhetschef ska också ge den enskilde och personal information om de riktlinjer
som Borgholm kommun har för synpunkts- och klagomålshantering och hur den enskilde ska
gå tillväga om denne har synpunkter och klagomål som denne vill föra fram på detta sätt.
Restid och reseersättning till assistenter
Det utgår normalt ingen ersättning till den personliga assistenten för resor till eller från
arbetet.
Brukares semesterresor och andra resor
En personal som har en tillsvidareanställning eller en intermittent anställning
förmånbeskattas aldrig för sina resor utan fyller i sitt traktamente i löne- och ekonomiportalen
enligt rutin snarast efter att resan är genomförd.
När medarbetare med PAN-anställning skall genomföra en resa med en
assistansberättigande så skall medarbetaren tillsammans med enhetschef samt
assistansberättigade ange syftet med resan och därifrån göra bedömning ihop med
enhetschef om resan skall förmånsbeskattas eller ej, är det en semesterresa eller är det en
tjänsteresa. När resan är utförd skall enhetschef meddela personalavdelningen för att
förtydliga om resan är skattepliktig eller ej och för vilka medarbetare.
Skillnaden på en tjänsteresa och en semesterresa är att semesterresan skall
förmånsbeskattas och det skall inte en tjänsteresa göra.
Tjänsteresa
En tjänsteresa, en resa anpassad för den assistansberättigade. Det måste då framgå klart
och tydligt att den är för den assistansberättigades skull och inte har en karaktär av
familjeresa. För att förtydliga detta är det önskvärt att det finns att läkarintyg som styrker
detta. Hit räknas även vårdinrättningar.
Semesterresa
En resa där syftet är miljöombyte, rekreation och avkoppling.
Mer information om förmånsbeskattning finns att läsa på Skatteverkets hemsida
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/338233.html?date=2015-03-26

Personalkostnader i samband med brukares resor
För brukare med personlig assistans med SFB beslut eller LSS beslut gäller följande:
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Brukaren har möjlighet att, inom ramen för sitt biståndsbeslut, få assistans i samband med
resa till resmål som brukaren själv väljer. Längd och frekvens på resan kan variera för varje
individ.
Brukaren/God man/förvaltare ska meddela önskemål om resa till enhetschef senast två
månader före planerad resans start.
Enhetchef upprättar arbetsschema för medföljande personal.
Brukaren finansierar sina egna kostnader för resa, boende, måltider, aktiviteter, etc.
Kostnader som uppstår för assistenten under resan i form av resekostnader, boende,
inträdesbiljetter och traktamente bekostas av brukarens omkostnadsersättning.
Om arbetstiden förändras under resan skall alltid enhetschef kontaktas för ett godkännande.
Efter genomförd resa ska assistenten snarast rapportera eventuell avvikande tjänstgöring
samt eventuellt ansöka om traktamente i löne- och ekonomiportalen i
personalrapporteringssystemet enligt rutin.
För brukare med personlig assistans enligt LSS gäller förutom ovanstående text även att
enhetschefen innan resans start ska ge sitt samtycke för kostnader som uppstår för
assistenterna i samband med resan.
Transporter/bilkörning
För resor och transporter som den enskilde har behov av eller önskemål om, gäller rutinen
för OFN:s fordon som finns i Q:et.
Den enskilde hänvisas i första hand enligt denna riktlinje att nyttja den vanliga eller särskilda
kollektivtrafiken (färdtjänst och riksfärdtjänst).
Finns det speciella skäl för att inte nyttja kollektivtrafiken skall enhetschef informera såväl
den enskilde som de personliga assistenterna om vad som gäller enligt riktlinjen.
En särskild tidsbegränsad överenskommelse ska träffas mellan den enskilde och ansvarig
enhetschef. Överenskommelsen ska framgå i den enskildes genomförandeplan.
För innehåll i överenskommelsen hänvisas till riktlinjer.
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Tidsredovisning
Varje assistent ska redovisa sina utförda assistanstimmar. Tidsredovisningen ska bl.a.
säkerställa att den enskilde får alla timmar som denne är beviljad och visa vem som utfört
assistansen.
Alla assistenter som arbetar enligt SFB-beslut redovisar utförda assistanstimmar på
Försäkringskassans blankett och lämnar till enhetschef vid månadsskifte.
Gåvor
Personlig assistent ska inte ta emot gåvor eller pengar från den enskilde. Detta regleras i
sekretessförbindelse som arbetstagaren skrivit under.
Husdjur
Ansvar för skötsel av husdjur ingår inte i personlig assistans, såvida den enskildes beslut om
assistans inte föreskriver det.
Om den enskilde inte kan ansvara för/medverka i skötseln av husdjur hänvisas den enskilde
till att anlita någon annan än kommunens personliga assistenter, t.ex. närstående, djurdagis
eller någon frivillig organisation.
Introduktion
Introduktion sker enligt kommunens rutiner. Enhetschef avgör behov och tillvägagångssätt av
brukarspecifik introduktion för varje nyanställd.
Hävning/Uppsägning
Vid missförhållanden förorsakade av endera parten kan avtal om att utföra assistans hävas
om ingen annan lösning inom avtalet är möjlig.
Hävning av avtal innebär att avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägningstid.
Upphäver kommunen avtalet på grund av missförhållande, t ex gällande personliga
assistenters arbetsmiljö ska den assistansberättigade erbjudas insatser för att tillgodose
livsnödvändiga behov.
Hävning av avtal ska ske endast i absoluta nödfall där alla andra lösningar är prövad och
beslutas i sådana fall av verksamhetschef.
Uppsägning av avtal ska ske skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader om inte
överenskommelse träffas om annan tid.
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Arbetsplatsträff
Enhetschef kallar till och håller i Arbetsplatsträff (APT) minst en gång per månad enligt
kommunens rutiner.
Arbetsplatsträff syftar till att förmedla information från och till OFN:s ledningsgrupp och
förvaltningsledningsgrupp. Arbetsplatsträffen är ett forum där medarbetare och chef
gemensamt planerar, utvecklar och följer upp arbetet inom det egna området.
Högre timbelopp
Om det finns särskilda skäl kan Försäkringskassan betala ut ett högre timbelopp än
schablonbeloppet. Försäkringskassan gör en bedömning om det finns särskilda skäl för
högre timbelopp samt om det faktiskt medför högre timkostnader.
De särskilda skälen kan t ex vara behov av: en assistent med speciell kompetens, en
assistent som fungerar som arbetsledare för att samordna assistansen, assistans som till
mer än hälften är förlagd på obekväm arbetstid eller omfattande dubbelassistans vid
introduktion p.g.a. den enskildes funktionsnedsättning.
Vid uppmärksammat eventuellt behov av högre timbelopp kontaktas stödfunktion Ekonomi.
Uppföljning
Personliga assistenter, och vid behov enhetschef, följer kontinuerligt upp aktiviteterna i den
enskildes genomförandeplan. Genomförandeplanen revideras tillsammans med den enskilde
när förändringar sker. Uppföljning av planen görs tillsammans med den enskilde minst en
gång per år.
Handläggare följer upp behov och insats personlig assistans LSS till vuxna och barn minst
en gång vartannat år. SFB beslut omprövas av försäkringskassan vartannat år.
Avvikelser från riktlinjer
Avvikelse från denna riktlinje som t.ex. behov av att avtala bort någon del, utförande av mer
tid än beslut m.m. ska alltid ske i samråd med verksamhetschef.
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Revidering av riktlinjer för personlig assistans.
Johanna Karlsson, tf verksamhetschef OFN redogör för riktlinjer för personlig
assistans.
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

anta de reviderade riktlinjerna för personlig assistans.

_____________________________
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Äldreomsorg
Maria Svanborg, 0485-88014
maria.svanborg@borgholm.se

Utvärdering av födointag i ordinärt boende
Förslag till beslut
Att socialnämnden godkänner utvärderingen och hänvisar utvärderingen till
fullmäktigberedningen för framtidens äldreomsorg.

Sammanfattning av ärendet
131127 beslutade socialnämnden att matdistributionen inom ordinärt
boende upphör och att hemtjänsten istället lagar mat hemma hos den
enskilde som har hemtjänstbeslut, med en start i mitten på april 2014.
Socialnämnden beslutade 170828 att ge Anna Hasselbom Trofast,
socialchef uppdraget att göra en utvärdering av insatsen ”Födointag”, med
det menas de personer som behöver stöd att tillaga huvudmålet i ordinärt
boende. Resultatet av enkäten ska hänvisas till beredningen Framtidens
Äldreomsorg.

Beslutsunderlag
Metod för utvärdering
Utvärderingen är baserad på individuell målgruppsundersökning genom
intervju. 42 st. (25 %) slumpvis utvalda brukare med insatsen födointag
tillfrågades och 32 accepterade att delta i utvärderingen. Informationsbrev
om kommande intervju av två medarbetare inom socialförvaltningens
administration skickades ut till brukarna som deltog.
Intervjuerna har gett brukarna möjlighet få lämna sina synpunkter och att få
ställa följdfrågor. De har även funnits behov hos en del brukare att bli
bekräftade och lyssnade på i sin situation. Då intervjuerna utförts av
medarbetare inom administrationen har vi förhindrat känslan av
beroendeställning hos de tillfrågade. Resultatet var positivt och vi har även
fått konkreta förslag på förbättringsmöjligheter. Träffpunktsverksamheterna
lyfts ett flertal gånger som ett positivt alternativ istället för att äta ensam.
Under intervjuerna ställdes följande öppna frågor:
 Får du bestämma vad du vill äta?


Är din kost varierad?



Hur smakar din mat?



Vad tycker du om måltidsstunden?
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Resultat
1. Får du bestämma vad du vill äta?
Alltid

Ofta

Ibland

20

10

2

Aldrig

Kommentarer:
Äter inte alltid lagad mat utan ibland blir det halvfabrikat
Hemtjänstpersonalen får inte hämta hem pizza från en pizzeria vilket är
synd.
Äter ingen färdigmat personalen lagar all mat
Tillsammans med hemtjänstpersonalen görs en inköpslista för en vecka
Jag bestämmer maten dag för dag
Tiden för matlagningen är för kort, personalen hinner inte laga allt det jag vill
Hemtjänstpersonalen köper färdigmat som jag kan värma, jag saknar den
färdiglagade pensionärsmaten som man kunde få tidigare
Hemtjänstpersonalen gör mat av det som finns hemma
2. Är din kost varierad?
Alltid

Ofta

Ibland

21

9

2

Aldrig

Kommentarer:
Jo då hemtjänstpersonalen frågar alltid så jag får tillräcklig variation
Personalen gör inte något jag inte vill ha
Jag är glad åt fisk och vill gärna ha det flera ggr i veckan.
Får välja bäst ”fan” jag vill och hemtjänstpersonalen är duktiga att laga mat
Tyvärr kan inte all personal laga mat
Bytte ut en promenad till att personalen gjorde en lufsa o resterna kunde
frysas till en annan dag.
Alltid nöjd
Jo, men den kan fås mer varierad.
Inget långkok
3. Hur smakar din mat?
Mycket bra
8

Bra
22

Mindre bra
2

Kommentarer:
I regel smakar det bra
Händer att potatisen får kokas om då de inte är klara
Smakar oftast bra men ibland smakar det inte alls
När jag mår bra smakar det gott
Lite olika, annat var när jag lagde maten själv
De är duktiga, man kan inte klaga
Hemtjänstpersonalen lagar maten o jag ”kryddar själv”

Dåligt
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Klagar inte, får stora portionen
Den smakar faktiskt bra
Skiter i smaken, bara jag får mat.
Den färdiga maten som vi tidigare fick levererad smakar inte lika gott som
nu då hemtjänstpersonalen lagar maten.
En del kan laga mat en del inte. Vissa har svårt att krydda
Det bästa är ju hemlagat…
Tidsbrist, många yngre gör enklare mat än de äldre så åldern på personalen
spelar en viktig roll.
4. Vad tycker du om måltidsstunden?
Mycket bra

Bra

Mindre bra

8

23

1

Dåligt

Kommentarer:
Mannen/frugan och jag äter ihop
Gullig personal
Äter själv och upplever det positivt
Jag äter måltiden själv och personalen diskar disken vid nästa besök
Sitter o pratar med hemtjänstpersonalen då de lagar maten sedan diskar jag
själv
Äter själv och känner att jag får matro men ibland är personaelen kvar
Vill sitta själv
Jag o katten äter ihop
Personalen finns här när jag äter det är fint att de sitter med
Jag äter själv det får väl gå…
När jag äter vill jag vara själv, vill inte ha någon som tittar på när jag äter
Äter på Trädgårdsgatan alla dagar bättre tillsammans med de andra
Tiden är för kort och det upplevs jäktigt vilket jag tycker är jobbigt
Äter ibland på Solrosen
Ibland äter jag ensam, ibland är hemtjänst personalen med

Maria Svanborg
Verksamhetschef

Beslut ska skickas till
KPR

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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Utvärdering av mat i det ordinära boendet.
Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV, redovisar den utvärdering
som gjorts av insatsen födointag i ordinärt boende.
”Utvärdering födointag i ordinärt boende
Förslag till beslut
Att socialnämnden godkänner utvärderingen och hänvisar utvärderingen till
fullmäktigberedningen för framtidens äldreomsorg.
Sammanfattning av ärendet
131127 beslutade socialnämnden att matdistributionen inom ordinärt boende
upphör och att hemtjänsten istället lagar mat hemma hos den enskilde som
har hemtjänstbeslut, med en start i mitten på april 2014.
Socialnämnden beslutade 170828 att ge Anna Hasselbom Trofast, socialchef
uppdraget att göra en utvärdering av insatsen ”Födointag”, med det menas
de personer som behöver stöd att tillaga huvudmålet i ordinärt boende. Resultatet av enkäten ska hänvisas till beredningen Framtidens Äldreomsorg.
Beslutsunderlag
Metod för utvärdering
Utvärderingen är baserad på individuell målgruppsundersökning genom intervju. 42 st. (25 %) slumpvis utvalda brukare med insatsen födointag tillfrågades och 32 accepterade att delta i utvärderingen. Informationsbrev om kommande intervju av två medarbetare inom socialförvaltningens administration
skickades ut till brukarna som deltog.
Intervjuerna har gett brukarna möjlighet få lämna sina synpunkter och att få
ställa följdfrågor. De har även funnits behov hos en del brukare att bli bekräftade och lyssnade på i sin situation. Då intervjuerna utförts av medarbetare
inom administrationen har vi förhindrat känslan av beroendeställning hos de
tillfrågade. Resultatet var positivt och vi har även fått konkreta förslag på förbättringsmöjligheter. Träffpunktsverksamheterna lyfts ett flertal gånger som
ett positivt alternativ istället för att äta ensam.
Under intervjuerna ställdes följande öppna frågor:
Får du bestämma vad du vill äta?
Är din kost varierad?
Hur smakar din mat?
Vad tycker du om måltidsstunden?
Resultat
1. Får du bestämma vad du vill äta?
Alltid

Ofta

Ibland

20

10

2

Aldrig

Utdragsbestyrkande
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Kommentarer:
Äter inte alltid lagad mat utan ibland blir det halvfabrikat
Hemtjänstpersonalen får inte hämta hem pizza från en pizzeria vilket är synd.
Äter ingen färdigmat personalen lagar all mat
Tillsammans med hemtjänstpersonalen görs en inköpslista för en vecka
Jag bestämmer maten dag för dag
Tiden för matlagningen är för kort, personalen hinner inte laga allt det jag vill
Hemtjänstpersonalen köper färdigmat som jag kan värma, jag saknar den
färdiglagade pensionärsmaten som man kunde få tidigare
Hemtjänstpersonalen gör mat av det som finns hemma
2. Är din kost varierad?
Alltid

Ofta

Ibland

21

9

2

Aldrig

Kommentarer:
Jo då hemtjänstpersonalen frågar alltid så jag får tillräcklig variation
Personalen gör inte något jag inte vill ha
Jag är glad åt fisk och vill gärna ha det flera ggr i veckan.
Får välja bäst ”fan” jag vill och hemtjänstpersonalen är duktiga att laga mat
Tyvärr kan inte all personal laga mat
Bytte ut en promenad till att personalen gjorde en lufsa o resterna kunde frysas till en annan dag.
Alltid nöjd
Jo, men den kan fås mer varierad.
Inget långkok
3. Hur smakar din mat?
Mycket bra
Bra
Mindre bra
Dåligt
8
22
2
Kommentarer:
I regel smakar det bra
Händer att potatisen får kokas om då de inte är klara
Smakar oftast bra men ibland smakar det inte alls
När jag mår bra smakar det gott
Lite olika, annat var när jag lagde maten själv
De är duktiga, man kan inte klaga
Hemtjänstpersonalen lagar maten o jag ”kryddar själv”
Klagar inte, får stora portionen
Den smakar faktiskt bra
Skiter i smaken, bara jag får mat.
Den färdiga maten som vi tidigare fick levererad smakar inte lika gott som nu
då hemtjänstpersonalen lagar maten.
En del kan laga mat en del inte. Vissa har svårt att krydda
Det bästa är ju hemlagat…
Tidsbrist, många yngre gör enklare mat än de äldre så åldern på personalen
spelar en viktig roll.
Utdragsbestyrkande
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4. Vad tycker du om måltidsstunden?
Mycket bra

Bra

Mindre bra

8

23

1

Dåligt

Kommentarer:
Mannen/frugan och jag äter ihop
Gullig personal
Äter själv och upplever det positivt
Jag äter måltiden själv och personalen diskar disken vid nästa besök
Sitter o pratar med hemtjänstpersonalen då de lagar maten sedan diskar jag
själv
Äter själv och känner att jag får matro men ibland är personaelen kvar
Vill sitta själv
Jag o katten äter ihop
Personalen finns här när jag äter det är fint att de sitter med
Jag äter själv det får väl gå…
När jag äter vill jag vara själv, vill inte ha någon som tittar på när jag äter
Äter på Trädgårdsgatan alla dagar bättre tillsammans med de andra
Tiden är för kort och det upplevs jäktigt vilket jag tycker är jobbigt
Äter ibland på Solrosen
Ibland äter jag ensam, ibland är hemtjänst personalen med”
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

godkänna utvärderingen och lämnar över utvärderingen till fullmäktigberedningen för framtidens äldreomsorg.
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Johanna Karlsson, 0485-881 77
johanna.karlsson@borgholm.se

Lokal för Daglig verksamhet
Förslag till beslut
Att samlokalisera tre arbetsgrupper inom daglig verksamhet till
kommunägda lokaler på Ekbacka.

Sammanfattning av ärendet
Idag finns det fem grupper inom Daglig verksamhet, Äpplerum, Cikorian,
Per Lindströms väg, Ölandslego och Utegruppen/Skördevillan. Det är alla
relativt små arbetsgrupper med 5-20 brukare i vardera grupp. Tre av
verksamheterna, Per Lindströms väg, Ölandslego och
Utegruppen/Skördefestvillan är i behov av nya lokaler främst på grund av
bristande arbetsmiljö. Men syftet med att samlokalisera dessa tre
arbetsgrupper är även för att kunna nyttja personalresurser på ett
effektivare sätt, minska driftskostnaderna för lokaler samt möjliggöra för
arbetsmarknadsavdelningen att starta ett återbruk.

Beslutsunderlag
Ölandslego är idag beläget i stora industrilokaler vilket inte är optimalt då
verksamheten bytt inriktning på grund av att många legojobb idag skickas
utomlands. Lokalerna på Ölandslego nyttjas inte optimalt för den
verksamhet som idag bedrivs där. Per Lindströms väg är en barack som
inte längre håller den standard som krävs för att arbetsmiljön ska anses
vara god. I lokalerna på Per Lindströms väg finns en doft av avlopp sedan
tidig höst 2017 och varken kommunens egna fastighetstekniker eller externt
VVS bolag kan åtgärda problemet med doften vilket upplevs som ett stort
arbetsmiljöproblem både för personal och de brukare som vistas i lokalen.
Utegruppen bedriver sin verksamhet i anslutning till Skördefestvillan som
sedan länge inte uppfyller arbetsmiljökraven, bland annat på grund av att
golv saknas i vissa rum. Även denna grupp av personal och brukare som
mestadels befinner sig utomhus i Ekbackaområdet behöver tillgång till
matsal, toalett och uppehållsrum vid raster eller vid dåligt väder men lokalen
Skördefestvillan är i så dåligt skicka att det anses vara en fara för
personalen och brukarna att vistas där.

Ärende/bedömning
Verksamhetschef OFN och fastighetsstrateg har tillsammans undersökt
vilka kommunägda lokaler som finns tillgängliga och som skulle kunna
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fungera för daglig verksamhet utifrån brukarnas specifika behov och funnit
att lokalerna på gamla Ekbacka våning anses vara lämpliga.

Konsekvensanalys


Daglig verksamhets grupper är små och består av få personal i varje
grupp vilket är sårbart vid personals frånvaro. Det finns svårigheter
med att rekrytera vikarier och en samlokalisering av tre grupper
skulle innebära vinster i form av både minskade kostnader för
vikarier samt främja samverkan för att driva utvecklingen av
verksamheterna framåt.



Lokaler som uppfyller kraven för en god arbetsmiljö är en
förutsättning för att personalen ska kunna utföra sina arbeten samt
för våra brukare att kunna delta i sin dagliga verksamhet. Att
samlokalisera verksamheterna kan också leda till en bättre
arbetsmiljö då inte arbetsgrupperna blir lika sårbara utan kan hjälpa
varandra vid behov.



Arbetsmarknadsavdelningen är i behov av Ölandslegos lokaler för
att öppna ett återbruk som i sin tur är tänkt att generera
arbetstillfällen för andra grupper av individer som idag står långt ifrån
arbetsmarknaden och inte sällan lever på försörjningsstöd. Kan
återbruket ge människor en sysselsättning och en väg ut på
arbetsmarknaden så är förhoppningen att nivåerna för bland annat
utbetalt försörjningsstöd minskar.



Driftkostnaderna för daglig verksamhet kommer minska om
verksamheterna samlokaliseras. Troligtvis skulle en flytt av ovan
beskriva verksamheter till en och samma lokal innebära en minskad
driftskostnad på ca 120 000 kr om året.

Johanna Karlsson
Tf. verksamhetschef OFN

Anna Hasselbom Trofast
Socialchef
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Arbetsmiljöåtgärd på grund av undermåliga lokaler, Per Lindströms
väg, daglig verksamhet.
Johanna Karlsson, tf verksamhetschef för omsorgen för funktionsnedsatta redogör för ärendet:
”Förslag till beslut
Att samlokalisera tre arbetsgrupper inom daglig verksamhet till kommunägda
lokaler på Ekbacka.
Sammanfattning av ärendet
Idag finns det fem grupper inom Daglig verksamhet, Äpplerum, Cikorian, Per
Lindströms väg, Ölandslego och Utegruppen/Skördevillan. Det är alla relativt
små arbetsgrupper med 5-20 brukare i vardera grupp. Tre av verksamheterna, Per Lindströms väg, Ölandslego och Utegruppen/Skördefestvillan är i behov av nya lokaler främst på grund av bristande arbetsmiljö. Men syftet med
att samlokalisera dessa tre arbetsgrupper är även för att kunna nyttja personalresurser på ett effektivare sätt, minska driftskostnaderna för lokaler samt
möjliggöra för arbetsmarknadsavdelningen att starta ett återbruk.
Beslutsunderlag
Ölandslego är idag beläget i stora industrilokaler vilket inte är optimalt då
verksamheten bytt inriktning på grund av att många legojobb idag skickas utomlands. Lokalerna på Ölandslego nyttjas inte optimalt för den verksamhet
som idag bedrivs där. Per Lindströms väg är en barack som inte längre håller
den standard som krävs för att arbetsmiljön ska anses vara god. I lokalerna
på Per Lindströms väg finns en doft av avlopp sedan tidig höst 2017 och varken kommunens egna fastighetstekniker eller externt VVS bolag kan åtgärda
problemet med doften vilket upplevs som ett stort arbetsmiljöproblem både
för personal och de brukare som vistas i lokalen. Utegruppen bedriver sin
verksamhet i anslutning till Skördefestvillan som sedan länge inte uppfyller
arbetsmiljökraven, bland annat på grund av att golv saknas i vissa rum. Även
denna grupp av personal och brukare som mestadels befinner sig utomhus i
Ekbackaområdet behöver tillgång till matsal, toalett och uppehållsrum vid
raster eller vid dåligt väder men lokalen Skördefestvillan är i så dåligt skicka
att det anses vara en fara för personalen och brukarna att vistas där.
Ärende/bedömning
Verksamhetschef OFN och fastighetsstrateg har tillsammans undersökt vilka
kommunägda lokaler som finns tillgängliga och som skulle kunna fungera för
daglig verksamhet utifrån brukarnas specifika behov och funnit att lokalerna
på gamla Ekbacka våning anses vara lämpliga.
Konsekvensanalys
- Daglig verksamhets grupper är små och består av få personal i varje grupp
vilket är sårbart vid personals frånvaro. Det finns svårigheter med att rekrytera vikarier och en samlokalisering av tre grupper skulle innebära vinster i
form av både minskade kostnader för vikarier samt främja samverkan för att
Utdragsbestyrkande

114UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-14

29-37

driva utvecklingen av verksamheterna framåt.
- Lokaler som uppfyller kraven för en god arbetsmiljö är en förutsättning för
att personalen ska kunna utföra sina arbeten samt för våra brukare att kunna
delta i sin dagliga verksamhet. Att samlokalisera verksamheterna kan också
leda till en bättre arbetsmiljö då inte arbetsgrupperna blir lika sårbara utan
kan hjälpa varandra vid behov.
- Arbetsmarknadsavdelningen är i behov av Ölandslegos lokaler för att öppna
ett återbruk som i sin tur är tänkt att generera arbetstillfällen för andra grupper av individer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och inte sällan lever på försörjningsstöd. Kan återbruket ge människor en sysselsättning och
en väg ut på arbetsmarknaden så är förhoppningen att nivåerna för bland annat utbetalt försörjningsstöd minskar.
- Driftkostnaderna för daglig verksamhet kommer minska om verksamheterna
samlokaliseras. Troligtvis skulle en flytt av ovan beskriva verksamheter till en
och samma lokal innebära en minskad driftskostnad på ca 120 000 kr om
året.”
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta
att

samlokalisera tre arbetsgrupper inom daglig verksamhet till kommunägda lokaler på Ekbacka.

_____________________________
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Gerd Johnsson 0485 - 88193
Gerd.johnsson.borgholm.se

Lägesrapport ensamkommande barn och unga 180313
Idag bor totalt 29 ungdomar på HVB/ stödboendet. På HVB bor tre
ungdomar. Boendet är bemannat dygnet runt varav en som sover på
boendet. Personalen bär alltid telefon och hotlarm kopplat till SOS. Vid
behov av hjälp och samverkan kan alltid stödboendet kontaktas.
Inom stödboendet bor 26 ungdomar. En av dessa är asylsökande och har
fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Ungdomen har överklagat
beslutet och bor för närvarande kvar på boendet under utredning av
betydande psykisk ohälsa.
För att behålla trygghet och lugn för alla, finns nattetid en personal som
sover på stödboendet.
Eftersom HVB inte får lämnas obemannat har rutin skapats för samverkan
nattetid mellan stödboendet och den vakna nattresursen på Ekbacka FemSex i händelse av behov av snabb hjälp på stödboendet.
Personalen på stödboendet bär alltid telefon och hotlarm kopplat till SOS.
Vid behov av hjälp och samverkan dag/kväll kan alltid HVB kontaktas.
Planering pågår för att förstärka stödboendet på ett av våningsplanen för att
så snart som möjligt kunna flytta in de återstående tre ungdomarna från
nuvarande HVB och om möjligt kunna använda HVB-lokaler samt personal
för andra behov.
Planering pågår också för att stötta upp med hemmaplanslösningar inom
IFO och OFN. Detta kan genomföras med befintlig personal och lokaler
inom ensamkommandeverksamheten.
Alla kommuner är ålagda att ha en beredskap för att kunna ta emot
ensamkommande barn och ungdomar. På den förstärkta delen av
stödboendet kommer det att finnas beredskap för att snabbt kunna ta emot
nya anvisningar och där utreda ungdomens behov.
Då antalet ungdomar minskade från 34 till 31 under januari- februari 2018
och de kvarvarande blivit mer självständiga minskades personalbemanning
fom 15/2 med ca 1,5 tjänst från tidigare 10,0 årsarbetare till 8,65 på
stödboendet. Denna bemanning kvarstår under mars med daglig inventering
av personalbehov på vakanta turer, för att ev. kunna dra ner i bemanning.
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Ett flertal ungdomar är i processen med familjeåterförening vilket gör att vi
kan förvänta oss att några av dessa kommer att flytta ut från verksamheten
om/när föräldrarna kommer till Sverige. Uppföljning sker kontinuerligt.

Utöver dessa 29 ungdomar finns 20 ensamkommande barn och ungdomar
placerade i andra former så som nätverksplaceringar, familjehem och HVB
externt.

Gerd Johnsson
Enhetschef EKB
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Månadsrapport för ensamkommande flyktingbarn, 1802
Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef för ensamkommande flyktingbarn informerar att idag bor totalt 29 ungdomar på HVB/ stödboendet. På HVB bor tre
ungdomar. Boendet är bemannat dygnet runt varav en som sover på boendet. Personalen bär alltid telefon och hotlarm kopplat till SOS. Vid behov av
hjälp och samverkan kan alltid stödboendet kontaktas.
Inom stödboendet bor 26 ungdomar. En av dessa är asylsökande och har fått
avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Ungdomen har överklagat beslutet och bor för närvarande kvar på boendet under utredning av betydande
psykisk ohälsa.
För att behålla trygghet och lugn för alla, finns nattetid en personal som sover
på stödboendet.
Eftersom HVB inte får lämnas obemannat har rutin skapats för samverkan
nattetid mellan stödboendet och den vakna nattresursen på Ekbacka FemSex i händelse av behov av snabb hjälp på stödboendet.
Personalen på stödboendet bär alltid telefon och hotlarm kopplat till SOS.
Vid behov av hjälp och samverkan dag/kväll kan alltid HVB kontaktas.
Planering pågår för att förstärka stödboendet på ett av våningsplanen för att
så snart som möjligt kunna flytta in de återstående tre ungdomarna från nuvarande HVB och om möjligt kunna använda HVB-lokaler samt personal för
andra behov.
Planering pågår också för att stötta upp med hemmaplanslösningar inom IFO
och OFN. Detta kan genomföras med befintlig personal och lokaler inom ensamkommandeverksamheten.
Alla kommuner är ålagda att ha en beredskap för att kunna ta emot ensamkommande barn och ungdomar. På den förstärkta delen av stödboendet
kommer det att finnas beredskap för att snabbt kunna ta emot nya anvisningar och där utreda ungdomens behov.
Då antalet ungdomar minskade från 34 till 31 under januari- februari 2018
och de kvarvarande blivit mer självständiga minskades personalbemanning
fom 15/2 med ca 1,5 tjänst från tidigare 10,0 årsarbetare till 8,65 på stödboendet. Denna bemanning kvarstår under mars med daglig inventering av personalbehov på vakanta turer, för att ev. kunna dra ner i bemanning.
Ett flertal ungdomar är i processen med familjeåterförening vilket gör att vi
kan förvänta oss att några av dessa kommer att flytta ut från verksamheten
om/när föräldrarna kommer till Sverige. Uppföljning sker kontinuerligt.
Utöver dessa 29 ungdomar finns 20 ensamkommande barn och ungdomar
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placerade i andra former så som nätverksplaceringar, familjehem och HVB
externt.
Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna rapporten och lämna över till socialnämnden.

_____________________________
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Socialförvaltningen
Nämnden i korthet
Rambudget 2017

272 496 tkr

Budgetavvikelse 2017

-15 823 tkr

Ordförande

Magnus Ståhl (S)

Förvaltningschef

Anna Hasselbom Trofast

Socialnämnden ansvarar för omsorg om äldre, funktionsnedsatta och ensamkommande barn
och unga, kommunal hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, samt socialpsykiatri.
Att ge stöd, vård och omsorg med god kvalitet för de medborgare som behöver detta i sin
vardag ses som nämndens huvuduppdrag.

Viktiga händelser under året
Förändringar i såväl lagstiftningen och arbetssätt ökar kravet på samverkan och anpassning.


BAL Betalningsansvarslagen övergår 1 januari till Lagen om samverkan för
utskrivningsklara. Lagen kräver en ökad samverkan och planering med hälsocentralen,
Hälso- och sjukvård (HSV) samt slutenvården. Hälso- och sjukvård för patienter som
är inskrivna i hemsjukvården ska vara av god kvalitet och vara lättillgänglig. I
Borgholm har arbetsnamnet "Hemsjukhuset" tagits fram som ett utvecklingsarbete i
samverkan mellan hälsocentralen, landstingsdriven primärvård och den kommunala
hemsjukvården. Hemsjukhuset är ingen fysisk byggnad utan en organisation för
hemsjukvård. Där ska den som är i behov av och har rätt till sjukvård i hemmet få rätt
vård i rätt tid av professionella utövare så som läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster,
arbetsterapeuter och undersköterskor. Arbetet främjar kompetensutveckling inom
professionerna och bidrar framförallt till att medborgare som är äldre och sköra
undviker onödiga besök i slutenvården genom att få vård och omsorg i det egna
hemmet, det är ett arbetssätt som räddar liv.

Arbetsmiljö, utveckling och möjlighet att påverka är viktigt för att skapa trivsel och
arbetsglädje.




Kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare samt önskad
tjänstgöringsgrad är viktiga komponenter fortsättningsvis för att vara en bra
arbetsgivare. Förvaltningen behöver satsa på goda arbetsplatser där det skapas en
arbetsmiljö med närvarande chefer och medarbetare som är delaktiga och engagerade.
Det leder i sin tur till ökad kreativitet och välmående vilket behövs för att uppnå
verksamhets- och personlig utveckling.
Att öka andelen medarbetare med minst 80 procentig tjänstgöringsgrad har
genomförts. Arbetet kommer att fortsätta med vägen till heltid som norm, detta är ett
uppdrag från politiken.

Framtidens hemtjänst, hemsjukvård, socialpsykiatri och omsorg innebär förändringar som tar
tid att genomföra och behöver beaktas redan idag. Lokaler behöver anpassas och öka
flexibiliten för att bättre leva upp till dagens krav för både personal och brukare, gamla som
unga.


Mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare. Under året har digitala lås
introducerats i verksamheten. Utökning kommer att ske under 2018. Förberedande
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arbete för att kunna börja erbjuda tillsynsbesök via webbkamera har skett.
Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll är ett eftersatt område. Under hösten har
fortsatt inventering och strategiska planer genomförts i samverkan mellan
socialförvaltningen och den nya fastighetsorganisationen. Detta för att resultera i
förbättringar för socialförvaltningens verksamheter. Fastigheten Höken är nyrenoverad
och socialkontoret är inflyttad sedan december 2017.
Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn har gått in i ett stabilare läge då
anvisningar i stort sett har upphört. Frågeställningarna nu och framöver rör både hur vi
ska bedriva verksamheterna HVB (Hem för vård och boende) respektive stödboende.
Ersättningsnivåerna är betydligt lägre, boendeformer förändras och ungdomarna blir
äldre. Till detta vägs ökat antal beslut om uppskrivning av ålder samt familjeåterföring
som leder till att utskrivning ur vårdkedjan sker och fortsättningsvis förväntas ske från
Migrationsverket under 2018.
Individ- och familjeomsorgen har haft en hög arbetsbelastning och har haft svårt att
tillsätta tjänster vilket medfört att konsulter har anlitats som socialsekreterare.
Konsulterna har anlitats för att förhandsbedöma och utreda inkomna orosanmälningar.
Inom missbruk har konsekvensen blivit att antalet placeringar har ökat. Vidtagna
åtgärder har varit nödvändiga för att uppfylla de lagkrav som ligger under
socialförvaltningens ansvar.

Nämndsmål
Medborgare
Nämndsmål
Vi har delaktighet och inflytande
Kommentar
Arbete för bättre bemötande är ständigt pågående och medvetenheten inom detta område ökar. Arbetet med
delaktighet och inflytande utvecklas, bl.a. genom genomförandeplansarbetet. Det har även varit en viss
förstärkning på enhetschefer inom verksamheterna och det förbättrar möjligheten för medarbetare och brukare
att bli sedda, vara delaktiga och ha inflytande.
Vi har samverkan för insyn och lika villkor.
Kommentar
Arbete med kunskapsinhämtning och utbildning kring våld i nära relation har genomförts på IFO. En
organisatorisk uppdelning har genomförts där vuxenhandläggare har ansvaret för den vuxne och
barnhandläggaren har ansvaret för risk och skydd kring barnen.
Samarbetet med utbildningsförvaltningen är bra. Samarbetet sker främst i och med det gemensamma arbetet
med Förebyggande teamet vilket har förbättrats. Planering och diskussioner förs om att än mer öka samarbetet
mellan förvaltningarna vilket ses som positivt.
Det är mycket som påverkar försörjningsmöjligheter för medborgarna i kommunen. Flera nysvenskar har
kommit ut ur etableringen och hänvisas till försörjningsstöd.
Vi har god kvalitet i alla våra verksamheter
Kommentar
Övervägande goda resultat i våra uppföljningar som utgår från kvalitetsregisterdata. Att ta vara på resultaten är
en av chefernas viktigaste uppgifter för att medarbetarna ska ha god kännedom om hur de utför sina uppgifter
samt som underlag för utveckling och ständiga förbättringar. Fortsatta satsningar behöver göras i arbete med
bemötande/bemötandeplan och följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Arbetsgivaren har
arbetskläder inom äldreomsorgen, hälso- och sjukvård och har fortsatt att satsa på arbetskläder inom
omsorgen om funktionsnedsatta. Detta kan vara en motivationsfaktor för förbättrad kvalitet.
Socialförvaltningens kvalitetsledningssystem revideras och uppdateras fortlöpande vilket leder till att
verksamheterna kan arbeta likvärdigt enligt rutiner och det förbättrar och säkerställer kvalitén.
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Ekonomi
Nämndsmål
Vi har kostnadsmedvetna medarbetare
Kommentar
Inom äldreomsorgens hemtjänst har en modell för resursfördelning (RFM) arbetats fram utifrån SKLs
rekommendationer koll på hemtjänsten. Ökad delaktighet hos chefer via uppföljning av modellen och det leder i
sin tur till ökad insyn och förståelse hos medarbetarna. RFM för koll på hemtjänsten har följts upp varje månad
och bemanningen styrs efter det. Biståndshandläggarnas beslut har följts upp regelbundet och veckoteam har
genomförts enligt rutin. Vi har arbetat tillsammans på arbetsplatsträffar med en förbättrad och mer effektiv
planering av besöken.
Arbetet med att inventera och effektivisera inköpen av hjälpmedel är påbörjat, ökat samarbete med
hjälpmedelsnämnden i Kalmar län (KHS) då vi även gör avtal gällande sänghantering samt ökar
leverensdagarna till tre dagar istället för två.
Kostnadsökningar finns inom externa placeringar främst inom individ och familjeomsorgen. Här har en
genomlysning och inventering påbörjats av verksamheten för att se över möjligheter till alternativa lösningar.
Målet är att styra om resurserna för att starta upp och bygga stöd och omsorg med tidiga insatser inom individoch familjeomsorgen för att så långt som möjligt undvika externa placeringar.

Företagande
Nämndsmål
Vi har samarbete med företagare och frivilligorganisationer
Kommentar
Samarbetet med de frivilliga organisationerna är fortsatt bra och fortlöper med bidrag till föreningar som främjar
medborgare som har behov av våra verksamheter. Daglig verksamhet är den enhet som främst arbetar med
samverkan med frivilligorganisationer. Målet med samverkan är delvis uppnådd. Samverkan med polis och
förebyggande team är uppstartad och fungerar bra.

Medarbetare
Nämndsmål
Vi har goda arbetsplatser där ledare och medarbetare är delaktiga och engagerade i arbetet.
Kommentar
Antalet chefer har förstärkts och det bidrar till ökad kvalitet i verksamheten när det finns närvarande och
delaktiga chefer. Detta leder till att arbetsgrupperna har blivit mindre och det ger ytterligare effekt för en ökad
kontinuitet.
I samarbete med personalavdelningen har det tagits fram ett ledarutvecklingsprogram på individ- och
gruppnivå. Alla chefer ska certifieras genom ett chefskörkort, där det ingår utbildning/fortbildning inom bland
annat arbetsmiljö, ekonomi och arbetsrätt. Arbete har påbörjats för att ta fram uppdragsbeskrivningar inom
först och främst chefsbefattningar, detta för att tydliggöra roller och ansvar samt ha en struktur och stödfunktion
i sitt uppdrag.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) har upprättat en handlingsplan för arbetsmiljö. Verksamheten har arbetat
aktivt för att tillsätta på vakanta tjänster för att minska arbetsbördan, konsulter har anlitats för att avlasta i
väntan på att de vakanta tjänsterna ska bli tillsatta. Verksamheten har därmed fått en fortsatt trend av
sjunkande sjuktal.
Vidare sker täta uppföljningar med de som har stressymptom, motivera till pauser i arbetet. Verka för att ge
gehör för förslag som medarbetarna har på utveckling och förbättrad arbetsmiljö. Kickoff har genomförts under
hösten som en del i förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Personalen erbjuds hälsoprofiltest hos kommunens
hälsoutvecklare. Till våren kommer några gå en utbildning via Previa för att få verktyg att hantera stressiga
situationer på ett bra sätt.
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Miljö- och kultur
Nämndsmål
Vi har miljö- och kulturmedvetna medarbetare.
Kommentar
Aktiviteter med miljöhänsyn har genomförts till exempel genom att antalet elbilar har ökat. Möjligheter till
sopsortering har ökat och fungerande sopsortering skapar ökad miljömedvetenhet. Arbete för minskad
användning av engångsartiklar sker fortlöpande och matavfall samlas i gröna påsar.
Ett samarbete har påbörjats med Kalmar läns museum. Alla enhetschefer, verksamhetschef och socialchef har
gått en heldagsutbildning inför baspersonalens utbildning som sker i januari 2018. Alla medarbetare blir då
inbjudna till en halvdagsutbildning. Syftet med samarbetet är att personalen ska få stöd i sitt arbete med våra
äldre gällande bemötande, aktivering, samtalsämnen och tidsresor.

Ekonomisk analys
Förvaltningen visar 2017 en budgetavvikelse om - 15 823 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-24 § 181 att anvisa 5,4 mkr från välfärdsmiljonerna till
socialnämnden för kostnadstäckning av placeringar inom barn- och familj samt missbruk.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 § 177 att bevilja socialnämnden tilläggsbudget om
1,7 mkr för höga kostnader inom omsorgen om funktionsnedsatta.
Socialkontoret har under december månad flyttat till nya lokaler, vilket till stor del förklarar
avvikelsen centralt då nya möbler samt verksamhetsanpassad utrustning köpts in. Även
förvaltningens kostnader för system har varit högre än budgeterat. Tjänsten Ehälsosamordnare saknar täckning i årets budget vilket också bidrar till avvikelsen.
Inom hälso- och sjukvård har kostnader för sjukhusvistelse uppstått till följd av brist på
särskilt boendeplatser. Underskott återfinns även på förbrukningsmaterial. Kostnader för
hjälpmedel har bidragit till budgetavvikelse inom verksamheten (- 0,5 mkr).
Särskilt boendes avvikelse beror på höga kostnader för fyllnad- och övertid samt sjuklön (3,0 mkr) vilket är följden av sjukfrånvaro. Resultatet vägs upp av högre intäkter än
budgeterat. Under året har verksamheten arbetat med projektet rätten till heltid. Projektet
medför att fler får högre tjänstgöringsgrad och då finns svårigheter att bemanna då
budgetnyckeln för särskilt boende fortfarande är oförändrad.
Hemtjänstens avvikelse beror på höga kostnader för fyllnad- och övertid samt sjuklön (- 3,6
mkr) vilket är följden av sjukfrånvaro. I hemtjänsten finns en resursfördelningsmodell
framtagen. Den visar att behovet av hemtjänst har varit lägre under 2017 än vad som
budgeterats för, vilket borde generera överskott för verksamheten. Överskott finns i
personalbudgeten men det reduceras till följd av ovan nämnda sjukfrånvaro. Verksamheten
har inte anpassats efter behovet i en del av områdena.
Gruppbostäderna inom omsorgen om funktionsnedsatta har under året haft svårigheter att
anpassa verksamheten efter behovet vilket lett till högre personalkostnader (- 5,0 mkr). Hög
sjukfrånvaro har bidragit till höga timvikariekostnader samt att ordinarie personal arbetat
fyllnad- och övertid i de fall det inte funnits vikarier att tillgå. Ett assistansärende som tidigare
finansierats av Försäkringskassan fick under året avslag vilket medför en högre kostnad för
kommunen då ersättning uteblir. Antalet externa placeringar har ökat vid ingången av året
vilket medför en högre kostnad (- 1,3 mkr).
Individ- och familjeomsorgens avvikelse härleds till fler placeringar än budgeterat (- 12,9
mkr). Kommunen har inte kunnat erbjuda familjehemsplaceringar i egen regi. Individerna har
placerats i konsulentstötta familjehem vilket är ett mer kostsamt alternativ. Även antalet
placeringar inom missbruksvård har ökat under året vilket också skapar underskott inom
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verksamheten. Då det varit flera vakanser på socialsekreterartjänster har konsulter anlitats för
att kunna bedriva verksamheten vilket har varit en kostsam lösning. De vakanser som funnits
under året reducerar verksamhetens totala budgetavvikelse.
Kostnaden för försörjningsstöd har varit betydligt högre under året än tidigare år, detta
förklaras av att många nyanlända går ur etableringen utan möjlighet att komma ut på
arbetsmarknaden och/eller fortsätta med utbildning. Prognosen visar fortsatt höga nivåer
under närmsta åren.
Verksamheten för ensamkommande barn och unga finansieras inte av kommunala medel utan
avvikelsen som uppvisas efter 2017 avser den fordran som kommunen har mot
Migrationsverket. Verksamheten har under året anpassats efter det sjunkande antal barn och
unga inom verksamheten.
Året i siffror (tkr)
Verksamhet
Centralt

Budget 2017

Utfall

Avvikelse

15 895

17 875

- 1 980

Bemanningsenheten

2 259

2 303

- 44

Hälso- och sjukvård

23 337

24 015

- 678

Särskilt boende

74 372

76 297

- 1 925

Ordinärt boende

74 325

75 530

- 1 205

Omsorgen om
funktionsnedsatta

60 486

68 844

- 8 432

Individ- och
familjeomsorg

21 821

32 747

- 10 926

Ensamkommande barn
och unga

0

- 9 392

9 392

Projekt

0

25

- 25

272 496

288 244

- 15 823

Total

Framtid






Socialförvaltningen ska vara en framtida arbetsgivare som är välkomnande, attraktiv
och utvecklingsfokuserad. Det sker ett arbete med kompetensförsörjning, trivsel och
arbetsglädje för friskare medarbetare samt där möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad
är viktigt. Det politiska uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad
tjänstgöringsgrad med arbetssättet vägen till heltid som norm och minska antalet
delade turer fortsätter under 2018.
Medarbetarna är engagerade i verksamheten. Deras kraft och engagemang är
framtidens viktigaste resurs. Chefer och ledarna ställs inför nya frågor och behöver ny
kunskap och mer stöd för att leda verksamheterna framöver. Återkoppling av resultat
efterfrågas i större utsträckning och kvalitetsledning ger systematisk uppföljning,
analys och utveckling.
Hemsjukhuset, utvecklingsarbetet inom den kommunala hemsjukvården tillsammans
med hälsocentralen och landstingsdriven primärvård, går in ett mer aktivt läge 2018.
Arbetet med att ständigt utveckla och förbättra samarbetet i hemsjukvården blir än mer
angeläget inför framtidens utmaningar, som dels handlar om ökat antal äldre men
också om den nya lagen, Lagen om effektiv utskrivning från sluten vård. Den nya
lagen ställer ännu högre krav på samverkan, god framförhållning och planering av
vården kring patienten.
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Utvecklingen inom e-Hälsa innebär att socialförvaltningen måste påvisa vikten av och
medverka till att alla invånare har en god tillgång till internet. De tjänster som kan bli
aktuella i framtiden förutsätter välfungerande IT-nät. E-Hälsa och teknik i människans
tjänst, kommer i framtiden att vara mer utvecklat i vår kommun. Mobilitet i hemtjänst
och hemsjukvård utvecklas vidare. Utökning av digitala lås kommer att ske under
2018. Tillsynsbesök via webkamera kommer att erbjudas brukare under den närmaste
tiden, en av flera tjänster som sannolikt behövs inom framtidens socialtjänst.
Integration av asylsökande, kommunplacerade och nyanlända svenskar är en
kommunal angelägenhet. Det är nya medborgare som vi ser som en tillgång. Viktigt
att samarbeta i kommunen och arbeta för en bra integration för de nya medborgarna
oavsett bakgrund. Inom socialtjänsten är det sannolikt att bland de nya svenskarna
kommer förvaltningen att rekrytera framtida medarbetare inom bland annat vård och
omsorg. Samarbete med integrationssamordnare, arbetsförmedling och övriga aktörer
behöver förbättras. Frågeställningarna framöver rör både hur vi ska bedriva HVB
respektive stödboende och hur de nya ersättningsreglerna kommer att påverka
verksamheten. Ersättningsnivåerna blir betydligt lägre, boendeformer förändras och
ungdomarna blir äldre. Till detta vägs ökat antal beslut om uppskrivning av ålder samt
familjeåterföring som leder till att utskrivning ur vårdkedjan sker och fortsättningsvis
förväntas ske från Migrationsverket under 2018. De unga som får PUT, permanent
uppehållstillstånd, ska ges stöd och hjälp för att kunna integreras på ett bra sätt i det
svenska samhället.
Utmaningen för Individ- och Familjeomsorgen är personalförsörjningen och att
behålla kompetensen. Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta än mer med fördjupade
utredningar och behandling på hemmaplan i syfte att tillförsäkra kvalité samt även
kunna minska kostnaderna för placeringarna.
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Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2018-03-14

29-37

§ 29
Information från socialchef
-

Nytt datum för träff med arbetsutskottet och chefer inom förvaltningen bestäms till 180416 kl 09.00-12.00 i Tingssalen.

-

Planering görs inom individ- och familjeomsorgen samt handikappomsorgen gällande hemmaplanslösningar.

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott beslutar
att

godkänna informationen och lämna över till socialnämnden.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

