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Kommunfullmäktige
Uppföljning av tidigare granskning av äldreomsorgen
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun gjort en uppföljning av
den granskning som genomfördes inom äldreomsorgen våren 2012. Syftet är att följa upp
vad som hänt sedan granskningen samt vilka utvecklings- och förbättringsåtgärder som har
vidtagits utifrån de synpunkter som fanns i granskningsrapporten.
Beträffande de utvecklingsområden som identifierades i samband med granskningen 2012
kan vi notera att områden kvarstår vid uppföljningen. Det gäller främst beträffande
resursfördelningssystemet och kosthållet på äldreboenden. Vi kan också konstatera att flera
utvecklingsinsatser har genomförts inom äldreomsorgen. Exempelvis har värdighetsgarantier
antagits som klargör vad medborgarna kan förvänta sig och utkräva i form av kompetens,
bemötande och trygghet. Värd och omsorg vid demenssjukdom har stärkts genom stödet
från ett anhörig- och demensteam med specialistkompetens.
Vi ser ocksä att omsorgsnämnden står inför nya och omfattande utmaningar. Socialstyrelsen
har för avsikt att stärka kravet på bemanning och insatser i särskilda boenden. Det ska inte
enbart omfatta demenssjuka utan alla med omfattande omvårdnadsbehov.
1samband med uppföljningen har vi identifierat följande utvecklingsomräden:
Omsorgsnämnden bör följa upp vad Socialstyrelsens föreskrifter och råd gällande
behovsanpassade insatser i särskilda boenden och krav på bemanning kommer att
innebära för Hylte kommun verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Det gäller såväl
demenssjuka som äldre med stora omvårdnadsbehov.
Omsorgsnämnden bör ställa krav pä att samhällsbyggnadsnämndens kostenhet ska
vara en tidsanpassad intern serviceorganisation/restaurangverksamhet snarare än en
form av bespisningsverksamhet.
4 Säkerställande måste göras att maltidsmiljön på särskilda boenden är trivsam,
inbjudande och värdig.
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I. Resursfördelningssystemet bör utvecklas så att den ekonomiska fördelningen till
enheterna följer de boendes omsorgs- och vårdbehov.
11, Anhörig- och demensteamet bör permanentas.
Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed.
Revisorerna önskar svar från omsorgsnämnden på vilka åtgärder som kommer att vidtas
utifrån de utvecklingsområden som har identifierats. Revisorerna förväntar sig ett svar senast
2015-99-28.
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