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Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse/bokslut 2017
Verksamhetsområden
 Omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och hjälp genom omsorg i
hemmet, korttidsvistelse, särskilt boende, anhörigstöd, kommunal hälso- och sjukvård.
 Omsorg om människor med funktionshinder i behov av stöd och service enligt LSS (Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade)
Viktiga händelser under året
Regional överenskommelse om hemsjukvård
Den nya överenskommelsen om hemsjukvård trädde i kraft 2015-04-07 och med den har
kommunen fått ett ökat ansvar för hemsjukvården. Överenskommelsen syftar till att
hemsjukvården ska bli jämlik i hela regionen/länet. Patienten ska i allt större utsträckning få sina
behov av sjukvård tillgodosedda i sitt hem. All inskrivning i hemsjukvård föregås av en
vårdplanering på sjukhuset eller i patientens hem. Pilotprojekt med läkarmedverkan i två
kommuner har fallit väl ut och skulle ha påbörjats i Hylte och Laholm under våren 2017. Då det
saknades läkare har uppstarten skjutis fram i tiden. Det arbetas även med andra gemensamma
processer t ex akutprocessen, vård på rätt vårdnivå och trygg och effektiv utskrivning från
slutenvård. Samarbetet och övertagandet av patienter från närsjukvården har fungerat bra.Under
första halvåret 2017 har en utvärdering av överenskommelsen genomförts.
Hemsjukvårdsöverenskommelsen har i stort fungerat väl, vissa förbättringsområden har
identifierats och det har gjorts revideringar i avtalet. Ett fortsatt arbete kring den ekonomiska
ersättningen fortsätter under 2018. Utvecklingen går mot att alltmer avancerad hemsjukvård
kommer att bedrivas i hemmen för att undvika slutenvård.
Från och med 2018-01-01 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård i kraft, den nya lagen ersätter den gamla betalningsansvarslagen. Det har pågått ett
regionalt samarbete under 2017 för att arbeta fram metoder och arbetsformer. Lagen gäller
personer som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den
kommunalt finasierade hemsjukvården eller den regionfínansierade öppenvården. Från det att en
vårdplanering inleds, har kommunen färre antal dagar på sig att planera inför hemgång, antal
dagar minskar från 5 vardagar till 3 kalenderdagar därefter inträder betalningsansvar.
Tillsammans med övriga Hallands kommuner och Region Halland har Hylte varit delaktig i
framtagande av en överenskommelse och en riktlinje för en trygg och effektiv utskrivning från
slutenvård.
Under hösten 2017 har det digitala vårdplaneringssystemet uppgraderats till
vårdplaneringssystemet LifeCare SVP. Blanketter och rapportering för enstaka hembesök och
öppenvårdsplanering för hemsjukvård blivit digital och har ersatt faxen.
Korttidsvistelse/korttidstillsyn LSS
Omsorgsnämnden gav under hösten 2016 omsorgskontoret i uppdrag att tillsammans med
Hyltebostäder lösa lokalbehoven för LSS verksamhet korttidsvistelse/korttidstillsyn. Nuvarande
lokaler är inte fullt ut handikappanpassade och det resulterar i en dålig arbetsmiljö för
medarbetarna. Omsorgskontoret har tillsammans med Hyltebostäder inventerat möjliga lösningar
till bättre anpassade lokaler i befintlig bebyggelse men har inte hittat några. Tillsammans med
Hyltebostäder har det påbörjats ett arbete kring nybyggnation. Det har bildats en arbetsgrupp
som ska arbeta fram en programförklaring för hur de nya lokalerna ska se ut. Finansiering av de
nya lokalerna ska behandlas politiskt under våren 2018.
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Socialpsykiatri Boendestöd och Dagverksamhet
Verksamheterna har arbetat mer strukturerat med Vård och stödsamordning vilket ställer stora
samverkanskrav på Regionens och Kommunens verksamheter när det gäller individer som har
psykisk ohälsa. Medarbetarna ska ges möjlighet och tid att arbeta med de metoder som de har
utbildats i. I Regionens s.k. Sju-grupp (Regionen och kommunerna) samverkar verksamheterna
med analys och handlingsplan gällande PRIO medel (stimulansmedel). Stimulansmedlen
används inom socialtjänsten bland annat till den regionala utbildningen Vård och
stödsamordning och för att stärka kvaliteten och samverkan i verksamheterna. Vård och
stödsamordnare finns som en insats enligt socialtjänstlagen. Det är viktigt att utveckla
samverkansformerna för att säkra kvaliteten och rättssäkerheten i svåra ärenden som
verksamheterna jobbar tillsammans med. För att säkra kvaliteten och rättsäkerheten har
kontorscheferna på Arbets- och näringslivs, Barn- och ungdoms, samt Omsorgskontoret gett
verksamheterna som arbetar med socialtjänst, i uppdrag att analysera och utveckla området
Öppenvårdsinsatser. Samverkan har resulterat i positiva resultat i svåra ärenden. En av
medarbetarna som har gått fördjupningsutbildning kommer tillsammans med enhetscheferna för
dagverksamhet för människor med psykiskt funktionshinder och MP huset, att ha ett
övergripande ansvar för att handleda och coacha Vård och stödsamordnarna (de som har gått
grundutbildningen).
Boendestöd
Insatserna kring den enskilde ökar i omfattning inom den socialpsykiatriska enheten
(dagverksamhet och boendestöd). Insatserna utformas som ett individuellt anpassat stöd och
utgår från den enskildes behov. Insatserna ska leda till en förbättrad livssituation för de som har
en psykisk funktionsnedsättning som gör att det kan vara svårt att få vardagen att fungera. Det
krävs ett stort engagemang från medarbetarna för att motivera brukarna. Boendestödet har
utvecklat samarbete och utför även insatser till Arbets- och näringslivskontoret.
Dagverksamhet
Verksamheten Treklövern - dagverksamhet för människor med psykiskt funktionshinder flyttade
till bättre anpassade lokaler under våren 2017. Verksamheten drivs med ambitionen att få ut
deltagare i arbete, praktik eller någon form av anställning.
Omsorg i hemmet
Nya digitala trygghetslarm har installerats under sista kvartalet 2017. Antal larm har ökat kraftigt
under sista kvartalet, vilket har medfört behov av personalförstärkning under hela dygnet,
framförallt i en av hemtjänstgrupperna. Jämfört med 2016 har utringda larm ökat med ca 13 %.
Kommun Rehab
Verksamheten Kommun Rehab är förebyggande till sin karaktär och medför att mer omfattande
och kostnadsintensiva omsorgsbehov kan förebyggas. Arbetsterapeut har genom projektmedel,
haft möjlighet att tillbringa mer tid på enheterna på de särskilda boendena. Syftet var att förbättra
kvaliteten för den enskilde genom att göra bedömningar/åtgärder av sittande, förflyttningar,
möjlighet till aktivitet, att hjälpmedel används på rätt sätt samt omvårdnads och
måltidssituationer. Arbetsterapeuterna har även avsatt mer tid för samarbete med daglig
verksamhet LSS, arbetet har fokuserats på utveckling av arbetssätt och användande av ny teknik.
KommunRehab/Anhörig och demensteamet
Teamet är idag en naturlig del i det dagliga arbetet i verksamheterna. Teamet genomför snabba
insatser och utbildningar till gagn för omsorgstagare, anhörig/närstående och omsorgspersonal.
Teamet känner omsorgspersonalen väl och kan därmed ge extra stöd där det behövs. Att ha ett
nära samarbete med omsorgspersonalen gör det lättare att förankra gemensamma
förhållningssätt. Anhörigkonsulenten har tillsammans med Frivilligsamordnaren deltagit i
Anhörigriksdagen i Varberg och demensteamet har deltagit på demensdagarna i Göteborg.
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Det har under första halvåret startats upp en samtalsgrupp för anhöriga/närstående till brukare
med NPF diagnoser (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
KommunRehab/Frivilligverksamhet
Frivilligverksamheterna Mötesplats Guldkanten i Hyltebruk, Hjälpande Hjärtan i Torup,
Hjälpande Handen i Unnaryd och verksamheten i Rydöbruk är träffpunkter som bidrar med
viktiga och kvalitetshöjande funktioner.. Det är ca 80 volontärer som är engagerade som
frivilligarbetare i kommunen. Social gemenskap varvas med bland annat café, underhållning,
informationstillfällen, temadagar, ”må-bra grupper”, fysiska aktiviteter, matlagning och
studiebesök. Frivilligverksamheterna hjälper bland annat till med råd och stöd, ledsagning,
kontakter, hembesök, ringa trygghetssamtal med mera. Träffpunkterna i Torup och Hyltebruk har
startat surfcaféer vilket har varit en uppskattad aktivitet. Frivilligverksamheterna samverkar med
dagverksamheterna och särskilt boende och hjälper till vid olika aktiviteter. För att nå
allmänheten med information finns verksamheten på facebook, det finns även en blogg kopplat
till verksamheten.
Frivilligverksamheten har ett samråd med pensionärsföreningar och andra intresseorganisationer
där det förs en dialog om vad seniorerna i respektive organsationer är intresserade av och vad
deras medlemmar frågar efter. Utifrån detta gör vi delar av planeringen för året.
KommunRehab/Hälsofrämjande rådet
Hälsofrämjande rådet är ett samarbete mellan Region Halland och Hylte kommun. Uppdraget är
att arbeta aktivt med förebyggande insatser, fallprevention och bibehållen hälsa samt skapa
förutsättningar för ökad social gemenskap, delaktighet och en bättre seniorhälsa.
Under 2017 har rådet arrangerat föreläsningar med information om brandskydd och inkontinens
på mötesplatserna. Det har genomförts en föreläsning med temat ”Hälsa inifrån och ut” av Hanna
Bergendahl och i samband med den delades material ut om bl a fallprevention och mattips för
seniorer. Seniormässan arrangerades under våren för nionde gången med ett 40tal utställare och
ca 400 besökare.
Myndighets- och kvalitetsenheten
Avgifter inom äldreomsorgen
I 8 kap. 5 § socialtjänslagen (2001:453) 8 kap. 5 § regleras bestämmelserna om kommuners rätt
att ta ut avgift för äldreomsorg. Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader.
Den 1 juli 2016 beslutade Riksdagen att ge kommunerna möjlighet att f om 2016 höja
avgiftstaket/maxtaxan med 219 kr från 1772 till 1991 kr. Den 24 november 2016 fattade
kommunfullmäktige beslut om att höja avgifterna inom äldreomsorgen för avgiftsåret 2017. Det
innebar att ny maxtaxa för omsorgsavgiften är 2 013 kr/mån f om 2017-03-01. Samtidigt höjdes
kostnaden för trygghetslarmet till 256 kr/mån. Detta för att täcka ökade kostnader för digitala
larm.
Genomlysning taxor och avgifter
PWC har under våren genomfört en genomlysning av taxorna/avgifterna inom omsorgen om
äldre- och funktionsvariation. I uppdraget ingick att beskriva för- och nackdelar med olika
avgiftsmodeller ur ett brukar- respektive kommunperspektiv samt lämna förslag på reviderade
hemtjänstavgifter och konstruktionen av dessa. Ärendet togs upp på omsorgsnämndens
sammanträde i september, omsorgskontoret fick i uppdrag att ta fram förslag på avgiftsmodell.
Ärendet tas upp på omsorgsnämndens sammanträde i mars 2018.
Samverkan socialtjänsten
Omsorgskontoret har tillsammans med Arbets och näringslivs-, och Barn- och ungdomskontoret,
påbörjat planering för ett projekt med att skapa en Gemensam öppenvård där socialtjänstens alla
verksamheter samverkar. Projektet finansieras genom regionala priomedel. Öppenvården består
idag cirka 15 medarbetare med olika kompetens; boendestödjare, socialpedagog, fältsekreterare,
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beteendevetare, socionom, beroendepedagog mfl. Deras uppdrag kommer från handläggarna på
respektive kontor. Boendestödjarna som organisatoriskt ligger under omsorgskontoret får
uppdrag från både omsorgskontoret och IFO vuxen. En gemensam öppenvård skapar ett
helhetstänk kring individ och familj.
Som ett ytterligare led i samverkan mellan kommunens socialtjänst har vi startat upp ett
Konsultationsteam som består av erfarna socialtjänsthandläggare från varje kontor, första
socialsekreterare samt kurator från elevhälsan. Teamet har träffats varannan månad under året,
handläggare, rektorer och medarbetare vid elevhälsan har anmält ärenden där det finns behov av
insatser från fler än ett kontor. Det har både varit ärenden där samtycke har inhämtats från den
enskilde samt ärenden som varit avidentifierade för en mer övergripande dialog. Det är positivt
att kunna ha en dialog om ett ärende för att tillsammans kunna hitta lösningar utifrån våra olika
proffessioner och lagutrymmen. Det är ett bra forum som gagnar den enskilde.
De tre kontoren träffas även vid Frukostmöten för att lära känna varandra och informera om
respektive verksamheter.
För att få en samsyn och kunna lyfta gemensamma utvecklingsfrågor har regelbundna möten
startat för enhetscheferna för Ifo barn/familj, Ifo vuxna samt Myndighets- och kvalitetsenheten
på omsorgskontoret. Utöver detta träffas de tre enhetscheferna tillsammans med de tre
kontorscheferna 5 ggr/år.
Digitala låscylindrar
För att säkerställa medicinhantering på de de särskilda boendena, har det genomförts en
upphandling av digitala låscylindrar till samtliga läkemedelsskåp på våra särskilda boenden och
gruppbostäder enligt LSS. Nyckelsystemet till medicinskåpen är ersatt med ”digitala nycklar”
där individuell identifiering kan ske.
Vårdplanering genom videosamtal
Vårdplaneringsmöten med sjukhusen i Halland via videosamtal startades upp inför sommaren
2016, pga mycket problem med tekniken fördröjdes införandet. Under 2017 genomfördes 23 av
totalt 85 vårdplaneringar via video. Möjlighet till användande av vårdplaneringsmöten via
videosamtal har dock varit fortsatt begränsad under året pga att alla vårdavdelningar på sjukhuset
inte har den tekniska utrustning som krävs. För att kunna nyttja tekniken och genomföra alltfler
vårdplaneringar via videosamtal, bör Region Halland prioritera att lösa de tekniska
förutsättningarna och ge medarbetarna kunskap om hur tekniken ska användas. Alla
vårdplaneringar går inte att genomföra via video relaterat till ff a den enskildes hälsotillstånd och
då genomförs en vårdplanering på sjukhuset. Varje vårdplanering där medarbetare från Hylte kör
in till sjukhuset i Halmstad, innebär dock att en omsorgshandläggare, en sjuksköterska och en
arbetsterapeut eller fysioterapeut tillbringar ca två timmar i bil, i stället för att vara tillgänglig för
omsorgstagare/patienter/brukare, närstående, medborgare och medarbetare i verksamheterna.
Resorna innebär även en onödig miljöpåverkan och risker i arbetsmiljön.
Projekt Hälsofrämjande perspektiv i vardagen
Under 2017 har nämndens verksamheter sökt och erhållit ytterligare stimulansmedel (2 600 tkr)
för Ökad bemanning inom äldreomsorgen (65 år och äldre) från Socialstyrelsen. Syftet med
medlen är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den äldre. Omsorgsnämnden beviljades även
2015 och 2016 stimulansmedel.
Målet med projekt Hälsofrämjande perspektiv i vardagen är att öka trygghet och livskvalitet för
den enskilde genom att lägga grunden till ett övergripande kvalitetsarbete med fokus på måltider
och måltidsmiljöer, den dagliga sysselsättningen samt det sociala sammanhanget.
Medarbetare
Det har varit svårare att rekrytera medarbetare (alla yrkeskategorier) under året. Bland annat har
bemanningen för sjukskötersketeamet varit lägre än tidigare. Under vintern/våren har vi haft tre
vakanta tjänster och i jämförelse med förra året har det varit färre sjuksköterskor i tjänst under
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sommarmånaderna. För att upprätthålla patientsäkerheten tecknades under semestermånaderna
avtal om lönetillägg och ersättning för arbete utöver fastställt schema. Det kommer att bli ökad
volym av studenter då praktik i den kommunala hälso- och sjukvården blir obligatorisk i
grundutbildningen till sjuksköterska, vilket är mycket positivt.
Sjukfrånvaron har ökat med 13 % jämfört med föregående år. Vi kan i dagsläget inte se någon
koppling till arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Ökningen kommer att analyseras och återkopplas till
nämnden.
Verksamheterna har haft svårigheter att rekrytera vikarier vilket medför kostnader då ordinarie
medarbetare beordrats in på övertid.
2016-04-15 gjordes en ändring i Socialtjänstförordningen som avser kommunernas ansvar för
bemanning särskilt boende. Personal ska utan dröjsmål ska uppmärksamma behov av hjälp och
ge hjälp till äldre på särskilt boende. För att kunna möta kravet uppjusterades Omsorgsnämndens
budgetram vid Kommunfullmäktiges sammanträde i juni med 1 100 tkr. Innebär en utökning av
natteamet med ytterligare en medarbetare/natt.
2018-01-01 ersätts Betalningsansvarslagen med Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård. För att kunna möta förändringen uppjusterades Omsorgsnämndens
budgetram vid Kommunfullmäktiges sammanträde i juni med 525 tkr. Innebär en utökning med
1,0 åa arbetsterapeut.
Kompetensutveckling
Kompetensutveckling pågår. Förutom de årligt återkommande och de kommunövergripande
utbildningarna pågår en omfattande kompetensutveckling, som bland annat finansieras med
stimulansmedel riktade mot psykiatri.
Den regionala utbildningen Vård och stödsamordning startade under våren 2016. På
grundutbildningen som riktas till medarbetare inom psykiatri och socialtjänst, har totalt 16
medarbetare på omsorgskontoret och arbets- och näringslivskontoret genomfört utbildningen.
Under hösten 2016 påbörjade en av våra medarbetare en Fördjupningsutbildning som fortsätter
under våren 2018. Medarbetaren har ett samordningsansvar med uppdrag att coacha och
handleda övriga medarbetare som har gått grundutbildningen. Handledning har genomförts under
hösten och kommer fortsätta under 2018. Under våren 2018 kommer enhetschef, en
sjuksköterska, en handläggare och en medarbetare på Boendestödet att gå den regionala
utbildningen Vård och stödsamordning.
Anhörig- och Demensteamet genomför demensutbildning för nyanställda då våra
tillsvidareanställda har gått utbildningen. Två av medarbetarna i teamet har utbildats i
Bemötande och självskydd och utbildar andra medarbetare i verksamheter där det finns behov av
att förebygga hot- och våld situationer. En av medarbetarna har gått en instruktörsutbildning i
Taktil massage och har påbörjat utbildning för andra medarbetare i verksamheterna.
Kompetensutveckling sker även genom webbaserade utbildningar bland annat
Demens ABC plus, psykiatriutbildning Våga fråga våga se. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter har genomfört interna workshops och utbildningar i Hälsofrämjande arbetssätt
och Palliativ vård enligt Hyltemodellen, Personcentrerad rehabilitering, Förflyttning samt
Demens och rörelse. Kompetensutveckling är genomförd även inom andra områden som t ex
metodutveckling, processutveckling, utvecklande ledarskap, handledning, hndledarutbildning
inom ramen för Vård och omsorgscollege, brand-, delegerings-, och ergonomiutbildning,
ROAG-munvårdsutbildning m.m.
Samverkan 2018-02-15
Kommunal ställer sig inte bakom omsorgskontortes förslag om att få uppdrag att utreda och
konsekvensbeskrivningar effektiviseringsförslag motsvarande 3 406 tkr, då det kan påverka
kvaliteten för omsorgstagarna och arbetsmiljön för medarbetare på ett negativt sätt.
Kompletterat2018-02-15
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Ekonomisk analys
Omsorgsnämnden
Nettokostnad per verksamhet tkr

Verksamhet
100 Omsorgsnämnden
510 Vård och Omsorg
513 Insatser enl LSS och SFB
535 Förebyggande verksamhet
590 Kontorsövergripande
Total

Basbudget Tilläggs- Resultat- S umma Bokslut
Avvikelse Bokslut Bokslut
2017
budget balansering Budget
2017 Avvikelse
i%
2016
2015
512
512
494
18
3,5%
495
490
121 994
1 921
123 915 124 555
-640
-0,5%
120 502 120 428
34 221
363
34 584 37 859
-3 275
-9,5%
37 221
30 346
6 459
119
6 578
6 391
187
2,8%
6 340
6 105
11 192
97
11 290 10 985
304
2,7%
9 077
8 932
174 379
2 500
0 176 879 180 285
-3 406
-1,9% 173 635 166 301

Resultat och ekonomisk plan 2018-2021
I REP 2018-2021, begärde omsorgsnämnden utökad ram enligt ”identifierade områden ", bland
andra personlig assistans. Kommunfullmäktige avslog nämndens begäran och beslutade vid
sammanträdet i juni att ge omsorgsnämnden i uppdrag att bevaka finansieringsfrågan gällande
personlig assistans.
På grund av prejudicerande domslut har Försäkringskassan, när det gäller assistansersättning,
stramat åt insatsen aktiv tillsyn som grundläggande behov. I en del ärenden leder det till avslag
på ansökan/omprövning av assistansersättning, vilket kan leda till ökade kommunkostnader.
Nämnden bedömde att behovet kommer att kvarstå/eventuellt fortsätt öka under flera år.
Nämnden har under hösten informerat om att personliga assistansärenden som har överklagats
till Försäkringskassan har exkluderats i nämndens prognoser, då det kan innebära antingen
positiv eller negativ avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr.
Ekonomisk analys
Bokslut visar en negativ avvikelse om 3 406 tkr i förhållande till budget. Bokslutet inkluderar en
lönekompensation om 2 500 tkr.
Avvikelsen beror till största delen på nya ärenden, ökat behov och omprövningar personlig
assistans. Beroende på vilket beslut som fattas i de ärenden som är överklagade till
Försäkringskassan, har omsorgsnämnden under hösten informerat om att det kan innebära
negativ alternativt positiv avvikelse för kommunen om ca 2 200 tkr. Dessa ärenden har under
hösten exkluderats i nämndens prognoser men är nu är inkluderade i bokslutet även om det inte
har fattats några beslut ännu.
I jämförelse med 2016 har kostnadsutfallet för fyllnad/övertid ökat med 819 tkr. Kostnaderna
kommer att analyseras och återkopplas till nämnden.
Nämnden har även haft ökad kostnad för sjukfrånvaro jämfört med 2016 motsvarande 379 tkr.
Kostnader för leasingbilar har varit 890 tkr lägre än budgeterat och intäkter för taxor och avgifter
583 tkr högre än budgeterat.
Omsorgsnämnden
Verksamheten visar positiv avvikelse mot budget om 18 tkr.
Vård och Omsorg enl. SoL och HSL
(Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen).
Bokslut visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 640 tkr. Särskilt boende har haft
kostnader för extraförstärkning vid pallativ vård och utåtagerande/oroliga boende. Möjligheter
till samordning inom verksamheterna boendestöd och serviceboende LSS gör att kostnaderna har
kunnat hållas nere, intäkter har på grund av höjda avgifter varit högre än budgeterat.
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Insatser enligt LSS och SFB
(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Socialförsäkringsbalken)
Bokslut visar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 3 275 tkr. Personlig assistans visar
ett underskott motsvarande 4 903 tkr. Avvikelsen beror på ökad kostnad för nya ärenden, ökat
behov och omprövningar där Försäkringskassan på grund av prejudicerande domslut avslår
ansökningar och omprövningar av personlig assistans (v.g se ovan). Resultatet balanseras upp
genom positiv avvikelse daglig verksamhet och övriga insatser LSS.
Förebyggande verksamhet
Verksamheten Kommunrehab visar en positiv avvikelse om 187 tkr. Avvikelsen beror till största
delen på lägre kostnader för leasingbilar än budgeterat.
Kontorsledning
Verksamheten visar en positiv avvikelse mot budget om 304 tkr. Avvikelsen beror till största
delen på vakant tjänst på grund av svårigheter att rekrytera medarbetare.
Omsorgsnämnden
Investeringsredovisning

Investeringsprojekt
Raminvestering ON
Total

Basbudget Tilläggs- Resultat2017
budget balansering
400
400

0

Summa
Budget

Bokslut
2017

Avvikelse
mot
budget
2017

163

563

660

-97

163

563

660

-97

Omsorgsnämnden har bland annat investerat i digitala låscylindrar till läkemedelsskåp, möbler, arbetstekniska hjälpmedel.

Omsorgsnämnden
Kurs och konferens
Konto uppföljning
Kurs och konferens
Extern representation
Intern representation
Summa Kurs och Konferens samt Representation

Utfall Jan - Dec
2017 tkr
581
0
91
672

Utav 581 tkr i kompetensutveckling (kurs och konferens) har 370 tkr finansierats
genom stimulansmedel. Vad gäller intern representation avser största delen
kostnader för medarbetarnas julbord 73 tkr.

Serviceåtaganden
Boende
Serviceåtagandet visar en negativ avvikelse mot budget om ca 1 336 tkr. Det beror bland annat
på personalförstärkning vid palliativ vård samt vid oro och utåtagerande omsorgstagare på
särskilt boende, hög sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera vikarier vilket medför kostnader då
ordinarie medarbetare beordrats in på övertid.
Serviceåtagandet omfattar Kommun Rehab samt kommunens 133 lägenheter i särskilt boende
inklusive 10 korttidsplatser.
Varje inflyttning på särskilt boende innebär till en början en ökad arbetsinsats i form av
kartläggning, vård- och omsorgsplanering, kontakter med den nyinflyttade och dennes
anhöriga/närstående. Beläggningsgraden på särskilt boende har varit 97 % jmf med 98 % under
2016. Beläggningen på korttidsplatserna har varit ca 67 % jämfört med ca 72 % under 2016.
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Verksamheterna har arbetat intensivt med personalsamordning för att minimera kostnaderna.
Personalanpassning sker i förhållande till budget och behov.
Verksamhet
Resurs
51050 Vård o omsorg särskilt boende
68 804
53500 Förebyggande verksamhet
6 578
__________________________________________
Total resurs
75 382

Omsorg i hemmet
Serviceåtagandet visar en positiv avvikelse mot budget om ca 1 583 tkr. Den positiva avvikelsen
beror bland annat på möjlighet till personalsamordning inom verksamheterna serviceboende LSS
och boendestöd, omsorg i hemmet har lägre kostnader för leasingbilar och högre intäkter för
taxor och avgifter än budgeterat. Det har varit hög sjukfrånvaro i verksamheten.
Serviceåtagandet omfattar verksamheterna sjukskötersketeamet, demensteamet, omsorg i
hemmet, boendestöd och dagverksamhet för människor med psykiskt funktionshinder och
dagverksamhet för människor med demenssjukdom.
Verksamheterna har genomfört insatsregistrering vilket innebär att medarbetarna registrerar
besöken via en app i mobiltelefonen i omsorgstagarens bostad. Det kommer att ge möjlighet att
få mer korrekta mått på den faktiskt utförda tiden. Registreringen har under 2017 inte fungerat
fullt ut på grund av vissa tekniska problem som nu är lösta. Insatsregistreringen kommer att
redovisas till nämnden från och med mars 2018. Verksamheten omsorg i hemmet utför även en
av insatserna inom ramen för anhörigstöd – avlösning i hemmet.
I Hyltebruk bedrivs två individuellt behovsprövade dagverksamheter för människor med psykiskt
funktionshinder och för människor med demenssjukdom. Dagverksamheterna arbetar
förebyggande för att främja kvarboende, bryta social isolering och stärka självständigheten hos
den enskilde omsorgstagaren.
Personalanpassning sker i förhållande till budget och behov.
Verksamhet
51001 Kommunsjuksköterskor
51040 Anhörig och demensteam
51010 Vård o omsorg ordinärt boende
51015 Dagverksamhet psyk/boendestöd
51025 Dagverksamhet ind behovsp
Total resurs

Resurs
13 414
1 383
30 559
6 270
1 029
52 655

Anhörigstöd
Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 32 tkr.
Verksamheten utvecklas i enlighet med målsättning för mål- och resursperioden, utveckling av
anhörigstöd inom LSS verksamhetsområde samt socialpsykiatrin fortsätter. Anhörigstödet är
förebyggande till sin karaktär och till för den som dagligen eller kontinuerligt vårdar en anhörig
eller närstående med stora omsorgsbehov. Anhörigstödet finns i Kommun Rehabs verksamheter
och är organiserat i Anhörig- och demensteamet.
Verksamhet
51040 Anhörigstöd
Total resurs

Resurs
624
624
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Boende LSS
Serviceåtagandet visar en negativ avvikelse om 133 tkr. Den negativa avvikelsen balanseras upp
av positiv avvikelse i verksamhet boendestöd 763 tkr (serviceåtgande omsorg i hemmet) då det
under året har varit forsatt möjlighet till personalsamordning inom verksamheterna
serviceboende LSS och boendestöd socialpsykiatri.
Verksamheten omfattar insatser i form av boende för personer tillhörande LSS personkrets.
I kommunen finns två gruppbostäder, belägna i Hyltebruk och Torup. Det finns även ett
serviceboende i Hyltebruk.
Personalanpassning sker i förhållande till budget och behov.
Verksamhet
Resurs
51310 Boende enligt LSS
12 090
51311 Serviceboende LSS
1 853
__________________________________________
Total resurs
13 943

Stöd och service i hemmet
Serviceåtagandet visar en negativ avvikelse om 3 142 tkr. Personlig assistans visar en negativ
avvikelse om ca 4 903 tkr. Avvikelsen beror på ökad kostnad för nya ärenden, ökat behov och
omprövningar inom personlig assistans. Avvikelsen balanseras upp genom positiv avvikelse
inom daglig verksamhet och övriga insatser LSS.
Verksamheten omfattar personlig assistans, daglig verksamhet samt övriga insatser enligt LSS. I
övriga insatser ingår korttidsvistelse/tillsyn, både i egen regi och i form externa köp,
kontaktpersoner, ledsagarservice, avlösarservice i hemmet.
Verksamheten personlig assistans beviljas av kommunen enligt LSS (Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade) och av Försäkringskassan enl. SFB (Socialförsäkringsbalken).
Kommunen har kostnadsansvar för de 20 första beviljade timmarna per vecka i varje
assistansärende enl. SFB. Kommunen har även kostnadsansvar för sjukersättning till externa
utförare då deras medarbetare är sjuka.
Daglig verksamhet LSS och Dagverksamhet socialpsykiatri, bedrivs i Hyltebruk samt i
utlokaliserad verksamhet. Att ha ett arbete är av mycket väsentlig betydelse för alla människors
livskvalitet och delaktighet i samhällslivet. Det svarar också mot grundläggande mänskliga
behov av gemenskap, utveckling och en meningsfull tillvaro. Omsorgsnämnden har kostnad för
externa placeringar.
Personalanpassning sker i förhållande till budget och behov.
Verksamhet

Resurs

51330 Personlig assistans LSS o LASS
51350 Daglig verksamhet enligt LSS
51390 Övriga insatser enligt LSS
Total resurs

9 594
5 313
5 734
20 641

Omsorgsnämndens övriga verksamheter
Nämnds- och styrelseverksamhet
Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 18 tkr.
Verksamheten omfattar förutom nämndens arbete, även det kommunala pensionärsrådet och
förväntas fullföljas inom antagen budget.
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Kontorsledning omsorgskontoret
Prognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 304 tkr. Den positiva avvikelsen beror till
största delen på vakanta tjänster.
Verksamheten omfattar bland annat kostnader för, IT och verksamhetssystem, övriga kostnader,
fortbildning samt kostnader för kortare anpassningsåtgärder.
Nyckeltal
Personalsituation/sjukfrånvaro
Avvikelse

Sjukfrånvaro

2017

2016

2016-2017



Totalt för alla arbetstagare

8,5

6,45

2,05



Kvinnor

8,62

6,68

1,94



Män

6,87

3,3

3,57



Andel långtidssjuka*

49,04

42

7,04

* Sjukdom 60 dagar eller mer av total sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron har ökat med 2,05 procentenheter
jämfört med 2016. Andelen långtidssjukskrivna har ökat med 7,04 procentenheter i förhållande till föregående år.
Sjukfrånvaron kommer att analyseras under året.

Omsorgskontoret
Sjukfrånvaro i % per månad under senaste 3 år, jämförelse
År: 2017 | Period: December | Anställningsform: 1 Tillsvidareanställn | Verksamhet: Alla verksamheter | Ålder: Åldersintervall

Kostnadsjämförelse
2014

2015

2016

Hylte

5 335

5 745

5 773

(SoL, LSS, SFB), kr/inv

Liknande kommuner äldreomsorg

5 563

5 765

6 243

Kostnad för äldreomsorg kr/inv

Hylte

12 972

13 567

13 046

Liknande kommuner äldreomsorg

13 099

13 355

13 408

Kostnad funktionsnedsättning
totalt
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Framtiden
Framtidsbranschen
Enligt en ny rapport från SKL (februari 2018) Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden” februari
2018, så arbetar ca 1,2 miljoner människor i välfärden idag. De kommande åren ökar både antal
barn och äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder ökar betydligt mindre
och i vissa delar av landet minskar antalet. Det innebär att konkurrensen om arbetskraften på hela
arbetsmarknade kommer att tillta. Det är därför ännu viktigare för kommuner, landsting och
regioner att uppfattas som attraktiva arbetsgivare. Det finns enligt SKL:s rapport mycket
kommuner, landsting och regioner kan göra för att minska rekryteringsbehovet och öka
möjligheten att rekrytera. SKL har formulerat nio strategier för att möta rekryteringsutmaningenDet handlar bland annat om att utnyttja tekniken bättre och skapa bra möjlighet till löne- och
karriärutveckling. Det handlar också om att utveckla arbetsmiljö och arbetsorganisation samt
skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta heltid och fler år i yrkeslivet.
Ökat behov gör att det kommer att behövas ungefär 200 000 nya medarbetare i vården och
omsorgen fram till 2026, därutöver förväntas ca 300 000 medarbetare gå i pension under
perioden. Ökad efterfrågan och pensionsavgångar fram till 2026 innebär ett behov av ca 500 000
nya medarbetare.
Fokus bör även fortsättningsvis läggas på kompetensutveckling och en god arbetsmiljö för
medarbetare i kommunen. Att bli en attraktiv arbetsgivare i konkurrens med andra är ett viktigt
mål att uppnå för att tillgodose personalförsörjning ur ett längre perspektiv. Det är ökad
konkurrens med andra kommuner och privata företag om den arbetskraft som finns tillgänglig.
Vad gör vi i morgon och framåt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare? Den aktuella frågan är
central för att kunna tillgodose den framtida kompetensförsörjningen.
För att kunna tillgodose de ökande omsorgsbehoven bör det läggas stort fokus på
rekryteringsbehoven inom ”Framtids-branschen” vård- och omsorg framöver. Det har varit svårt
att rekrytera vikarier inom alla yrkeskategorier och den trenden kommer troligtvis att fortsätta.
Välfärdsteknik/digitalisering
Välfärdsteknik syftar till att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet
för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsvariation.
Den demografiska utmaningen driver på behovet av digital omvandling inom vård- och
omsorgsverksamhet vilket i sin tur kommer att ställa nya krav på chefer och medarbetare.
Digitala tjänster förväntas skapa förutsättningar för en effektiv och jämlik vård och omsorg av
god kvalitet i framtiden och kommer att vara en förutsättning för att samhället ska kunna
fortsätta leverera långsiktigt hållbar vård och omsorg. Offentlig sektor ökar också takten i
digitaliseringsprocessen. När det gäller digitaliseringen av vård och omsorg har Regeringen och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, under våren 2016 tillsammans tagit fram en vision för
e-Hälsa som innebär att Sverige ska vara bäst i världen på e-Hälsa år 2025. I visionen har
individen samt vård- och omsorgspersonalen särskilt betonats som huvudsakliga målgrupper.
Hylte kommun har tillsammans med övriga Hallandskommuner, Region Halland och högskolan
ansökt om medel från den Europeiska socialfonden (ESF) för fortsatt arbete med att stärka den
digitala kompetensen hos chefer och medarbetare.
Kommunal hälso- och sjukvård
Det är det ordinära boendet som är platsen i framtidens hälso- och sjukvård. Det kommer att
bedrivas alltmer avancerad hemsjukvård för att undvika slutenvård vilket ställer höga krav på
kompetenta och välutbildade medarbetare. Trenden mot att alltmer avancerad vård ska bedrivas i
öppen vård och i hemmen skapar helt nya möjligheter, men ställer också det svenska systemet
inför en rad utmaningar. Vad krävs för att exempelvis äldre med stora vård- och omsorgsbehov,
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patienter i livets slut eller personer med kronisk cancer mestadels ska kunna vara hemma, men
vid behov snabbt få en sjukhussäng utan att passera akuten?
Kundfokus
Verksamheterna ska fortsätta att utvecklas mot tydligare kundfokus och personcentrerad omsorg
och anpassas efter de krav som kommer att ställas av nya generationer. För att möta dessa
önskemål och behov måste en långsiktig strategi ta form gällande boendeformer och övriga
insatser.
Förebyggande verksamhet
För att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma och motverka mer kostnadsintensiva
framtida insatser bör nämnden fortsätta att arbeta med förebyggande insatser ur ett
rehabiliterande och habiliterande perspektiv. Omsorgstagarens resurser ska uppmärksammas
istället för dennes hjälpbehov. Minskad stimulans, träning, rehabilitering/habilitering, aktivering
och social gemenskap kan leda till ökat behov av insatser, både i ordinärt och särskilt boende.
Socialpsykiatri
Inom den socialpsykiatriska enheten kommer behoven av dagverksamhet och boendestöd med
all sannolikhet att fortsätta att öka. Nämnden bör fortsätta att utveckla boendestöd för att kunna
arbeta med målgruppen på hemmaplan och därmed undvika mer kostnadsintensiva insatser.
Fokus mot arbetsinriktad rehabilitering behöver fortsätta att utvecklas. Målgruppens behov av
boende kommer sannolikt att öka framöver. För att motverka kostnadsintensiva
institutionsplaceringar kan det finnas behov av att starta ett ”trapphusboende” i kommunen.
Nämnden bör inventera framtida behov av boende för målgruppen.
Värdegrund
Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen pekar mot ett perspektivskifte i synen på äldre
personer och deras åldrande. Åldrandet är ett naturligt skede i livet och en viktig uppgift för
äldreomsorgen är att stödja äldre till att kunna leva sitt liv utifrån den person hon eller han är,
också när vård och omsorg behövs. Nämndens uppgift blir att fortsätta att anpassa
verksamheterna utifrån den värdegrund som numera finns reglerad i socialtjänstlagen och utifrån
de av nämnden beslutade värdighetsgarantierna.
Lagändring
Betalningsansvarslagen upphör och har ersatts med en ny lag. Lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) från och med 1 januari 2018. Syftet med
den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart
som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Patienter ska inte vara på sjukhus
när de inte behöver. Målgruppen för den föreslagna lagen är patienter som efter utskrivning från
den slutna vården behöver fortsatta insatser. Psykiatrin omfattas av den nya lagen från och med 1
januari 2019. En regional arbetsgrupp bestående av representanter från kommunerna och
regionen påbörjade under 2016 arbete med att ta fram förslag till en regional överenskommelse
och gemensamma riktlinjer mellan huvudmännen enligt intentionerna i lagförslaget.
Vårdprocessen för personer i vårdkedjan gällande vårdplanering och SIP (samordnad individuell
plan) samt tillhörande IT-stöd samordnas.
Arbetsgruppens förslag är klart och den strategiska gruppen är överens om arbetssätt i enlighet
med Trygg och effektiv utskrivning. En politisk arbetsgrupp har under hösten tillsatts för att
hantera betalningsansvaret inom Trygg och effektiv utskrivning på samma sätt som gjordes då
överenskommelsen om hemsjukvård i Halland blev klar. Arbetet forsätter i början av 2018.
Kvalitetsuppföljning
I Hylte kommuns kvalitetsarbete fastställer kommunfullmäktige de övergripande målen. Till
dessa beslutar nämnderna om sina egna mål och serviceåtaganden. Redovisningen nedan
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har sin utgångspunkt i KF och nämnds nyckeltal vilka utgår ifrån serviceåtaganden och
nationella brukarundersökningar.
Omsorg och hjälp
Rapportering Grunduppdrag bokslut 2017
Organisation: Omsorgskontoret
KF: Kommunfullmäktige, ON: Omsorgsnämnden.

Resultatredovisning, analys återfinns i Omsorgsnämndens
kvalitetsberättelse 2017
Omsorg och hjälp
KF16 Andel som är nöjda med sin hemtjänst (%)
Syftet är att ta reda på hur de äldre värderar sin hemtjänst.
Utfall 2017

2016

2015

94,0%

91,0%

90,0%

Bedömning

Trend

KF18 antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar
Syftet är att få kunskap om hur väl kommunen säkrar behovet av kontinuitet och trygghet för äldre med
behov av omsorg i hemmet.
Utfall 2017

2016

2015

14

15

13

Bedömning

Trend

ON01 Hemtjänst - Andel som fått beslut inom fyra veckor (Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

99,6%

100,0%

100,0%

Bedömning

Trend

ON02 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%)
Bemötandet (%)" Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?"
Utfall 2017

2016

2015

98,0%

99,0%

97,0%

Bedömning

Trend

ON03 Hemtjänst - Andel som har en personlig kontakt (Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

100,0%

100,0%

68,0%

Bedömning

Trend

ON04 Hemtjänst - Andel upprättade genomförandeplaner (Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

100,0%

60,0%

68,0%

Bedömning

Trend

ON05 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%)
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer?
Utfall 2017

2016

2015

66,0%

67,0%

70,0%

Bedömning
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Trend

KF17 Andel som är nöjda med sitt särskilda boende (%)
Syftet är att ta reda på hur de äldre värderar sitt boende.
Utfall 2017

2016

2015

84,0%

91,0%

92,0%

Bedömning

Trend

KF19 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till
särskilt boende
Syftet är att ge kunskap om kommunens förmåga att planera tillgång till platser i förhållande till behov.
Det vill säga kunna ge de äldre en plats inom rimlig tid.
Utfall 2017

2016

2015

33

11

35

Bedömning

Trend

ON06 Särskilt boende - Andel som fått beslut inom fyra veckor (Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

96,0%

99,9%

94,0%

Bedömning

Trend

ON07 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%)
Bemötande (%) "Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?"
Utfall 2017

2016

2015

96,0%

98,0%

98,0%

Bedömning

Trend

ON08 Särskilt boende - Andel som har en personlig kontakt (Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

100,0%

100,0%

100,0%

Bedömning

Trend

ON09 Särskilt boende - Andel upprättade genomförandeplaner (Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

100,0%

100,0%

100,0%

Bedömning

Trend

ON10 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%)
Andel nöjda med hur maten smakar. "Hur brukar maten smaka?"
Utfall 2017

2016

2015

80,0%

70,0%

77,0%

Bedömning

Trend

Nyckeltal kopplat till projektet Hälsofrämjande perspektiv i vardagen.

ON11 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%)
Måltiden en trevlig stund på dagen (%) "Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig
stund på dagen?"
Utfall 2017

2016

2015

75,0%

70,0%

65,0%

Bedömning

Nyckeltal kopplat till projekt Hälsofrämjande perspektiv i vardagen.
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Trend

ON12 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%)
Nöjdhet kring de aktiviteter som anordnas på boendet (%) "Hur nöjd eller missnöjd är du med de
aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende?"
Utfall 2017

2016

2015

85,0%

75,0%

77,0%

Bedömning

Trend

Nyckeltal kopplat till projekt Hälsofrämjande perspektiv i vardagen.

ON13 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma utomhus,
andel (%)
Andel som har fått möjlighet att komma utomhus (%) "Är möjligheterna att komma utomhus bra eller
dåliga?"
Utfall 2017

2016

2015

78,0%

69,0%

79,0%

Bedömning

Trend

Nyckeltal kopplat till projekt Hälsofrämjande perspektiv i vardagen.

KF20 Andel som är nöjda med den hjälp och det stöd de får inom LSS (%)
Utfall 2017

2016

64,2%

2015
-

Bedömning

Trend

-

Brukarundersökningen 2017 är den första nationella undersökningen som kommunen deltagit i och
därför kan inte resultat för 2016 och 2015 presenteras. Undersökningen kommer vara återkommande
varje år.

ON14 Stöd och service i hemmet - Andel som fått beslut inom åtta veckor
(Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

87,0%

-

94,0%

Bedömning

Trend

2016 års resultat kan inte presenteras eftersom statistik för det året inte är komplett samt att 2016
inkluderades även beslut, bostad med särskild service.

ON15 Stöd och service i hemmet - Andel som upplever att de blir bemötta med respekt
(Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

-

-

-

Bedömning

Trend

Nyckeltalet går inte svara på eftersom frågorna i den nationella Brukarundersökningen LSS 2017 inte
motsvarade nyckeltalet. Serviceåtagandet ska revideras.

ON16 Stöd och service i hemmet - Andel som får hjälp och stöd att planera och
genomföra aktiviteter i sitt dagliga liv (Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

-

-

-

Bedömning

Trend

Nyckeltalet går inte svara på eftersom frågorna i den nationella Brukarundersökningen LSS 2017 inte
motsvarade nyckeltalet. Serviceåtagandet ska revideras.
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ON17 Stöd och service i hemmet - Andel som upplever god kvalitet i service- och
omsorgsinsatser
Utfall 2017

2016

2015

-

-

-

Bedömning

Trend

Nyckeltalet går inte svara på eftersom frågorna i den nationella Brukarundersökningen LSS 2017 inte
motsvarade nyckeltalet.

ON18 Bostad med särskild service - Andel som fått beslut inom åtta veckor
(Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

100,0%

-

100,0%

Bedömning

Trend

Resultat för 2016 kan inte presenteras eftersom statistik för det året inte är komplett.

ON19 Bostad med särskild service - Andel som upplever att de blir bemötta med respekt
(Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

-

-

-

Bedömning

Trend

Nyckeltalet går inte svara på eftersom frågorna i den nationella Brukarundersökningen LSS 2017 inte
motsvarade nyckeltalet. Serviceåtagandet ska revideras.

ON20 Bostad med särskild service - Andel som har en personlig kontakt
(Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

100,0%

100,0%

100,0%

Bedömning

Trend

ON21 Bostad med särskild service - Andel upprättade genomförandeplaner
(Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

100,0%

100,0%

100,0%

Bedömning

Trend

ON22 Bostad med särskild service - Andel som upplever god kvalitet i service- och
omsorgsinsatser (Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

-

-

-

Bedömning

Trend

Nyckeltalet går inte svara på eftersom frågorna i den nationella Brukarundersökningen LSS 2017 inte
motsvarade nyckeltalet. Serviceåtagandet ska revideras.

ON23 Anhörigstöd - Andel som fått en upprättad stödplan inom fyra veckor
(Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

100,0%

100,0%

-

Bedömning

Trend

ON24 Anhörigstöd - Nöjdhet, anhörigstöd i sin helhet (%) (Serviceåtagande)
Utfall 2017

2016

2015

100,0%

100,0%

100,0%

Bedömning
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Trend

Intern kontrollplan 2017
2017 ON0029
Beslut
Omsorgsnämnden beslutar att anta intern kontrollplan för 2017.
Beskrivning av ärendet
Enligt internkontrollreglementet, antaget av kommunfullmäktiget 2011-12-15
§ 92, skall en intern kontrollplan upprättas av varje nämnd. Regler ska utformas lokalt för
attsäkerställa att kommunens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att
bedriva en ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet. Omsorgsnämnden
ska i samband med bokslut och Patientsäkerhetsberättelse rapportera resultatet frånuppföljningen
av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Omsorgsnämnden ska varje år
anta en ny intern kontrollplan.
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Uppföljning Internkontrollplan 2017
Kontrollområde

Rutin/process/system

Kontrollmoment

Effektivitet

Hälsofrämjande
arbetssätt: Förebyggande
av undernäring, trycksår,
fall och munhälsoproblem

Säkerställa att den
preventiva
vårdprocessen följs

Effektivitet

Hälsofrämjande
arbetssätt: Förebyggande
och behandling av
undernäring (SOFS
2014:10)

Säkerställa att
nattfastan är
maximalt 11 timmar

Tillförlitlig
redovisning

Hantering av
omsorgstagarnas privata
medel på särskilt
boende/gruppbostad

Regelefterlevnad

Avvikelsehantering händelseanalys

Regelefterlevnad

Alla medarbetare har
kunskap om rutiner för

Säkerställa att
rutinerna för
redovisning av
omsorgstagarnas
privata medel följs
Säkerställa att
rutiner för
händelseanalys följs
Säkerställa att
rutinerna för
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Kontroll
ansvar
MAS

Kontroll datum

Kontroll metod

Resultat

Måluppfyllelse

Patientsäkerhetsberättelsen
2017

Uppgifter från
kvalitetsregistret
Senior Alert

Målet är
uppnått
Målvärde 75100% är grönt

MAS

Patientsäkerhetsberättelsen
2017

Nattfastemätning

388 risk-bedömningar är
gjorda i Senior Alert
2017. 93 % har en
åtgärdsplan vid risk, 86 %
av åtgärderna är utförda.
63 % av omsorgstagare
på särskilt boende har
mer än 11 timmars
nattfasta.

Kvalitetsutvecklare

Kvalitetsberättelsen
2017

Urvalsundersökning
och
avvikelsehantering

Inga rapporterade
avvikelser. Någon
urvalsundersökning är
inte genomförd.

MAS

Patientsäkerhetsberättelsen
2017
Kvalitetsberättelsen
2017

Granskning av
upprättade
handlingsplaner
Urvalsundersökning

Finns inga upprättade
handlingsplaner

Kvalitetsutvecklare

Alla enheter har haft
genomgång på APT 2017,

Målet är inte
uppnått.
(Målet är att
100 % av
omsorgstagarna
på särskilt
boende har en
nattfasta på
maximalt 11
timmar).
Målet är
uppnått.

Målet är
uppnått.

kommunens synpunktsoch klagomålshantering

kommunens
synpunkts- och
klagomålshantering
är kända för alla
medarbetare

Regelefterlevnad

Alla medarbetare har
kunskap om riktlinjer och
rutiner för sekretess och
tystnadsplikt

Säkerställa att alla
medarbetare har
kunskap om rutiner
för sekretess och
tystnadsplikt

Kvalitetsutvecklare

Kvalitetsberättelsen
2017

Urvalsundersökning

Regelefterlevnad

Alla medarbetare ska följa
föreskrifter (SOFS
2015:10) Riktlinjer och
rutiner för basal hygien

Säkerställa att
riktlinjer och rutiner
och klädregler följs

MAS

Patientsäkerhetsberättelsen
2017

Punktprevalensmätning

Dokumentation enligt SoL,
LSS och PDL

Säkerställa att
riktlinjer och rutiner
för dokumentation
följs

Regelefterlevnad

men enligt urvalsundersökningen upplever inte
alla medarbetare att
synpunkts- och
klagomåls-hanteringen
är känd.
Alla enheter har haft
genomgång på APT 2017,
men enligt urvalsundersökningen upplever inte
alla medarbetare att de
har kunskap om rutiner
för sekretess och
tystnadsplikt.
73,9 % följer de korrekta
hygienrutinerna.
94,9 % följer de korrekta
klädreglerna.
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MAS,
kvalitetsutvecklare

Patientsäkerhetsberättelsen och
kvalitetsberättelsen
2017

Granskning av
dokumentation

Aktgranskningar har
gjorts av
kvalitetsutvecklare av
handläggningen av
ärende rörande
äldreomsorg 10 stycken
och LSS 10 stycken. I

Målet är
uppnått.

Målet är delvis
uppnått.
Största
bristerna är
bland annat
”sprita
händerna före”
och ”korrekt
användning av
plastförkläde”
Målet är
uppfyllt.

denna granskning
framkom att det går att
följa processen från
ansökan till beslut när
det gäller
dokumentationen. I
samtliga ärende finns
skriftliga utredningar och
beslut samt uppdrag till
utförare där det varit
relevant.
Strukturerad
journalgranskning har
gjorts av medicinskt
ansvarig sjuksköterska
utifrån kraven i
patientdatalagen (PDL).
Sammanfattningsvis
innehåller de flesta
journalerna tillräckligt
med uppgifter för att de i
stort bedöms följa PDL.
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