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Välfärdsnämnden

Dnr: VFN 2019-2

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Val av ny ersättare till välfärdsnämndens
myndighetsutskott
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att efter Marko Pasanen (SD) välja xxxx som ny ersättare
i välfärdsnämndens myndighetsutskott.

Sammanfattning
Marko Pasanen (SD) har inkommit med avsägelse gällande samtliga sina kommunala
förtroendemannauppdrag, däribland ledamot i välfärdsnämnden och ersättare i
välfärdsnämndens myndighetsutskott.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25 § 22 att som ny ledamot efter Marko
Pasanen (SD) välja Linn Hermansson (SD) som ny i ledamot till välfärdsnämnden och
att efter Linn Hermansson (SD) välja Louise Skaarnes (SD) som ny ersättare i
välfärdsnämnden.
Marko Pasanen har även uppdrag som ersättare i välfärdsnämndens
myndighetsutskott, vilket gör att välfärdsnämnden har att utse ny ersättare för
uppdraget.
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Inga särskilda konsekvenser
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Administrativ chef

Håkan Sundberg
Kommundirektör
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Kommunstyrelsen

Dnr: VFN 2019–55

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Josefine Fredriksson

Månadsrapport februari 2019 Välfärdsförvaltnigen
Förslag till beslut
• Välfärdsnämnden noterar informationen om månadsrapport februari 2019 för
Välfärdsförvaltningen.

Sammanfattning
Månadsrapporten för februari 2019 visar en helårsprognosavvikelse mot budget på
–14 600 tkr för välfärdsförvaltningen 2019.
De största avvikelserna ligger på verksamheterna hemtjänst och LSS. Se bifogad
rapport.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Inga ytterligare konsekvenser

Josefine Fredriksson
Ekonom Välfärdsförvaltningen

Anders Hag
t.f Förvaltningschef Välfärd

Beslutet expedieras till:
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress:
6 Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

Verksamhetsrapportering
Utgåva: Månadsrapport febr 2019
Välfärdsnämnd

Status: Slutförd

Rapportperiod: 2019-02-28

Organisation:

Månadsrapport

Drift prognos - avvikelse från budget (tkr)
Nedan presenteras helårsprognosavvikelse mot budget
Feb
39 Ledning Välfärd

-3 400

30-31 Avdelning Äldreomsorg

-4 340

34-35 Avdelning Stöd

-5 468

32-33 Avdelning IFO

-1 392

Total Summa
Verksamhet
Hemtjänst

Feb

Särskilt boende/korttidsvård

790

Institutionsvård vuxna

1 500
-1 442

Ekonomiskt bistånd

-650

Flyktingmottagande

-300

Välfärd totalt

Okt

-400

Familjehemsvård barn/unga

Gem. kostnader Välfärd

Aug

-6 784
1 900

Arbetsmarknadsåtgärder

Apr

-480

HVB vård barn/unga
Övr. öppna insatser barn o vuxna

Okt

-7 300
200

Insatser enl. LSS/SFB

Aug

-14 600

Dagverksamhet
Rehab och hemsjukvård

Apr

316
-1 950
-14 600

Välfärdsförvaltningen prognostiserar ett underskott om -14 600 tkr.
Prognosantagandena i februari bygger på det som är känt i dagsläget.
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Hemtjänst: Visar en prognos om -7 300 tkr inklusive resursfördelningen. Prognosen visar att
hemtjänsten kommer utföra ca 100 000 timmar SOL/HSL medan det endast finns budget för 84 000
timmar, alltså 16 000 timmar i avvikelse. Prognosen visar även att utförda HSL insatser kommer öka
även under 2019.
Särskilt boende inklusive korttids: Visar en plusprognos om 790 tkr, främst beroende på att det finns
budget kvar från nedläggningen av Vässegården. I denna prognos tas ingen höjd för utbyggnaden av
Allegården.
Rehab och hemsjukvården: Prognostiserar ett underskott om -480 tkr. Hemsjukvårdens prognos om 980 tkr beror bland annat på svårigheter att rekrytera sjuksköterskor vilket innebär ökade kostnader
för övertid och bemanningsföretag. Personalkostnader för nattpatrullen har tidigare finansierats av
statsbidrag saknar numera full täckning i budget . Rehab prognostiserar ett överskott om 500 tkr främst
på grund av en vakant tjänst.
Insatser inom LSS och SFB -6 784 tkr; Största delen av underkotten beror på köp av plats inom LSS och
psykiatrin. Antalet köpta platser har under första kvartalet 2019 ökat med 3 platser från december
2018.
Institutionsvård vuxna: Prognos om avvikelse på -400 tkr från budget. Att avvikelsen är såpass liten
beror på att det endast finns en placering från och med februari. I prognosen har vi tagit höjd för en
LVM placering och två missbruksplaceringar.
HVB vård barn och unga: Prognostiseras ett överskott om 1 900 tkr. Den ramökning som avdelningen
fick på 6 000 tkr ligger 4 000 tkr budgeterad inom denna verksamhet. Under våren kommer en dyr
placeringar avslutas och ytterligare två placeringar avslutas och är anledningen tillsammans med
budgetökningen att verksamheten spår en positiv avvikelse.
Familjehemsvård barn och unga visar ett överskott om 1 500 tkr vilket är i nivå med utfallet 2018.
Öppna insatser barn och unga visar en prognosavvikelse på -1442 tkr. Verksamheten består av
Barnkullen med en prognos på -200 tkr. Del av ramökningen på 6 000 tkr har investerats i barnkullen,
avdelningen satsar 2019 på verksamheten på barnkullen som ett led i åtgärderna att hålla nere
kostnaderna för placeringar barn och unga. Köpt öppenvård har en prognos på -600 tkr och beror på
en kostsam öppenvård för att motverka HVB samt köpt vård, förhoppningen är att denna köpta vård
ska kunna tillgodoses på barnkullen istället. Ungdomsmottagningen har en prognos på -300 tkr och det
är främst kostnader för kurator som köps från regionen som ökar. För vuxen öppenvård ser vi en
avvikelse på -340 tkr och är främst kopplad till våld i nära relationer samt jourlägenhet.
Ekonomisk bistånd bedöms följa utfallet för 2018, prognosen visar en avvikelse om -650 tkr.
Verksamheter räknar inte med att öka kostnaderna utan målet är att få ut fler hushåll i egen
försörjning.
Gemensamma kostnader: Prognosen visar en avvikelse om -1 950 tkr. Består bland annat utav löner
till samtliga chefer och administrativ personal.
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Åtgärder
Hemtjänsten arbetar fortsatt utifrån den åtgärdsplan som arbetades fram 2018 för att sänka
kostnaderna inom hemtjänsten. Uppföljning och återrapportering kommer ske under våren 2019.
Under våren 2019 kommer även rutinerna i samband med Trygg hemgångsinsats förändras, det
innebär att HSL insatser kan beviljas enligt Hälso- och Sjukvårdsavtalet, det ingår inte automatiskt i
trygg hemgång utan måste beviljas separat. Biståndsenheten har även förändrat sina
uppföljningsrutiner och uppmärksammar och följer upp förändringar i beviljad biståndsbedömd tid per
hemtjänstområde. Ekonomienheten ser även på uppdrag från kommunfullmäktige över
resursfördelningsmodellen för hemtjänstens budget 2020.
Inom hemsjukvården ses bemanningsstrukturen över. Ett förslag finns om att gå från två
sjuksköterskor och en undersköterska till en bemanning av en sjuksköterska och två undersköterskor
på natten, vilket skulle innebära en kostnadsbesparing om cirka 460 tkr per helår. Förhandling med HR
avdelning och fackförbund pågår.
För köpt plats inom LSS och SFB har avdelningen lämnat in en tjänsteskrivelse med äskande av
tilläggsbudget. Avdelning har sett över sin egen budget har har inom befintlig ram gjort besparingar
om 1 700 tkr där budget är flyttad till köp av verksamhet.
Inom Individ och familjeomsorgen görs satsningar på Barnkullen. Verksamheten kommer rekrytera en
tjänst av den tilläggsbudget som tilldelades. Ny enhetschef är på plats i juni och då kommer
verksamheten arbeta mer förebyggande samt se på ytterligare utökat stöd i hemmet för att undvika
placeringar och då HVB placeringar framför allt.
Ett uppdrag har lagts till utredargruppen samt Barnkullen att kartlägga de placeringar verksamheten
haft under 2018 för att se hur dessa placeringar tillkommit och om vi kunde förebyggt placering och i
så fall hur. Barnkullen kommer även erbjuda samtal i form av service där föräldrar och ungdomar själva
kan ringa för att få stöd. Detta för att kunna ha ett lättillgängligare stöd för familjer. Vi kommer
fortsätta samverka med skolan för att ytterligare se över vad vi kan göra tillsammans. En
samverkansdag är bokad i april där vi kommer fokusera på ”hemmasittare” samt belysa det goda
exemplet i samverkan mellan skolan och Barnkullen.
Familjehemssekreterarna har påbörjat en informationskampanj med information i kommuntidningen,
broschyrer, återkommande annonser, information på öppet hus och inbjudan till informationskväll för
att hitta intresserade personer och familjer för uppdrag som familjehem, kontaktfamilj och
kontaktperson. Viktiga insatser som är svåra att rekrytera till men där vi behöver få ihop en ”bank” av
resurser för att inte behöva köpa vård.
Från november 2018 har IFO haft en vakant enhetschefstjänst där avdelningschef tagit ansvar för de
verksamheterna och fortsätter så då vi lyckats rekrytera en chef som börjar 1 juni. Detta kommer
bespara avdelningen en kostnad på runt 300 tkr som en åtgärd för perioden januari till juni 2019.
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Investering -årsförbrukning (tkr)
Nedan presenteras årsförbrukningen per projekt
Feb

Apr

Aug

Okt

Budget 2019

2308 ÄO arbetstekn hjälpmedel

150

150

2333 Gem inventarier ÄO

450

450

2335 ÄO larm

100

100

2336 Inv MuSoLy Magna Cura

100

100

Summa Alla projekt

800

800

Prognosen visar att förvaltningen kommer att nyttja hela investeringsbudgeten för 2019 samt den del
som äskas över från 2018 års investeringsbudget på 2 252 tkr.
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2019-02-05
Välfärdsnämnden

Dnr: VFN 2019-54

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Maria Länström
Tf. Avdelningschef
Avdelning Stöd
Välfärdsförvaltningen

Utredning av nybyggnation av gruppbostad LSS
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att inkomma med en fördjupad
utredning kring utformning/inriktning, storlek, placering och kostnader för
nybyggnation samt driftkostnader för eventuell ny gruppbostad enligt LSS.

Sammanfattning
Kommunen har skyldighet att tillhandahålla en adekvat boendeform för de individer
som omfattas av LSS (lagen om särskilt stöd och service). Vid 18 års ålder har man,
enligt LSS § 9:9, rätt till ett eget boende som vuxen.
För att kunna möta framtida behov behövs en strategisk plan för kommunens olika
boendeformer inom LSS. Förvaltningen gjorde därför under 2018 en utredning av
framtida behov av LSS boendeplatser. Prognosen visar att Munkedals kommun har
ett behov av att tillskapa fler platser inom boendeformen gruppboende. Då
gruppboenden är svåra att tillskapa i redan befintligt bostadsbestånd och ingen av de
nuvarande boenden går att utöka landar utredningen i att det kommer att kräva
nybyggnation.
Förvaltningen ser att en fördjupad utredning kring utformning/inriktning, storlek,
placering och kostnader för nybyggnation samt driftkostnader för eventuell ny
gruppbostad enligt LSS behöver göras.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Ingen konsekvens
Barnkonventionen
Ingen konsekvens
Miljö
Ingen konsekvens
Anders Haag
Tf. Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen
Beslutet expedieras till:
Anders Haag, Tf Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen
Maria Länström, tf. Avdelningschef Stöd
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress:
11 Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

2018-10-22

Dnr VFN 2019-54

Bostadsstrategier för särskilda
boenden enligt LSS
Strategisk planering för att möta framtidens behov
inom särskilda boenden för de som omfattas av
personkrets
2018–2028

Arijana Karamehmedovic
Enhetschef
Avd. Stöd
Åsa Lindström
Enhetschef
Avd. Stöd
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1. Bakgrund
Kommunen har skyldighet att tillhandahålla en adekvat boendeform för de individer
som omfattas av LSS (lagen om särskilt stöd och service). Vid 18 års ålder har
man, enligt LSS § 9:9, rätt till ett eget boende som vuxen.
För att kunna möta framtida behov behövs en strategisk plan för kommunens olika
boendeformer inom LSS. Som ett led i detta genomfördes en demografisk studie
som ligger till grund för en kompetensförsörjningsplan samt denna
bostadsförsörjningsplan. Dokumentet ” Kompetensförsörjning LSS-boenden,
Demografisk prognos. Framtida behov ca 2018–2028” bifogas denna plan.

2.1. Vad säger lagen
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga
funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga
livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den
enskilde får möjlighet att leva som andra. LSS ger rätt till tio insatser för särskilt
stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få
genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte
någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger.
Den nionde insatsen enligt LSS är rätten till bostad med särskild service för vuxna
eller annan särskild anpassad bostad. Insatsen inkluderar tre huvudformer av
bostäder:
•
•
•

servicebostad
gruppbostad
annan särskilt anpassad bostad

I insatsen servicebostad och gruppbostad ingår omvårdnad. En ”annan särskilt
anpassad bostad för vuxna” är en bostad med viss grundanpassning. Till skillnad
mot gruppbostad och servicebostad ingår inte fast bemanning. I boendeformen
ingår inte heller omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter. Denna
plan kommer inte att omfatta denna boendeform varför den inte kommer att
behandlas mer i texten.
En fullvärdig bostad
Huvudregeln är att de generella byggbestämmelser som gäller för bostäder i
allmänhet också ska gälla för en bostad med särskild service. Dimensionering av
bostadsytan bör bedömas med hänsyn till den enskildes servicebehov och
eventuella behov av utrymmeskrävande hjälpmedel.
Enligt Boverkets byggregler ska följande finnas i en fullvärdig bostad
•
•
•

rum med inredning och utrustning för personlig hygien
rum eller avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila
rum eller del av rum för matlagning.

455 80 MUNKEDAL • Telefon växel 0524-180 00 • Fax 0524-181 74 • www.munkedal.se • munkedal.kommun@munkedal.se
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2.1.1.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Socialstyrelsen har utformat föreskrifter som tydligare reglerar utformning och
styrning av servicebostäder och gruppbostäder i ”(SOSFS 2002:9) Bostad med
särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS” Föreskrifterna är bindande medan de allmänna råden
inte är det. Tillsynsmyndighet kan kritisera verksamheten utifrån de allmänna
råden om de inte följs.
För samtliga boendeformer gäller att bostaden ska vara fullvärdig, att den är den
enskildes privata och permanenta hem och att den inte ska ha en institutionell
prägel. Dessutom ingår att omvårdnad ges utifrån individuella behov och önskemål,
med syfte att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor.
Utan institutionell prägel
I Sosfs 2002:9 skriver Socialstyrelsen som ett allmänt råd att det inte är lämpligt
att någon form av bostad med särskild service får en institutionell prägel. En bostad
med särskild service för vuxna bör ligga i vanliga bostadsområden och bör utformas
och lokaliseras så att de inte kan upplevas som institutioner, de bör därför till
exempel inte ligga i anslutning till korttidsboende, vård- och omsorgsboende för
äldre eller daglig verksamhet. Samlokalisering bör också undvikas eftersom när
flera bostäder med särskild service eller liknade verksamhet finns i samma byggnad
eller kan området komma att präglas av institutioner. En koncentration av bostäder
med särskild service och andra sociala verksamheter bidrar inte till att skapa
jämlika levnadsvillkor för dem som bor där, och underlättar inte för den enskilde att
leva som andra.
Verksamhetens storlek
I Sosfs 2002:9 skriver Socialstyrelsen som ett allmänt råd att en gruppbostad bör
ha tre till fem lägenheter, man kan utöka med ytterligare någon boende men bara
under förutsättning att samtliga personer som bor i gruppbostaden tillförsäkras
goda levnadsvillkor. För servicebostad anges inget faktiskt antal men att det bör
begränsas så att det integreras i bostadsområdet och inte riskerar att få en
institutionell prägel.

2. Nulägesanalys och framtidsprognos
2.2. Boendeplatser
Munkedals kommun har två typer av boendeformer för personer med boendebeslut
enligt LSS, serviceboende och gruppboende. Båda typerna består av fullvärdiga
lägenheter och det erbjuds dygnet-runt-stöd, utifrån den enskildes behov, i den
egna lägenheten av en fast personalgrupp. Munkedal har 30 boendeplatser i
dagsläget och har idag 30 personer som bor i särskilda boenden enligt LSS. För en
av dessa 30 personer köper kommunen plats utanför kommunen.
Serviceboende
Servicebostad/serviceboende är en boendeform för personer med behov av viss
tillsyn och omvårdnad. Stöd och hjälp ges i form av punktinsatser från en fast
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personalgrupp. Boendeformen är utformad och består av ett större antal lägenheter
som ligger samlade i samma hus eller inom samma område. Alla har tillgång till ett
närliggande gemensamhetsutrymme för social närvaro. I boendeformen ingår även
omvårdnad, stöd och service utifrån individuella behov. Det ingår också fritids- och
kulturaktiviteter i närmiljön.
I Munkedal finns det ett serviceboende enligt LSS som ligger centralt i Munkedal,
med gångavstånd till centrum. 12 lägenheter är kopplande till servicebostaden och
det bor i dagsläget 13 personer i serviceboende in Munkedal.
Servicebostad kan tillskapas inom det befintliga bostadsbeståndet då det inte krävs
några speciella byggnadstekniska lösningar. En servicebostad är en vanlig lägenhet
som dock behöver ligga i närheten av en gemensamhetslokal.
Gruppboende
Gruppbostad/gruppboende är en boendeform för personer med omfattande tillsynsoch omvårdnadsbehov. En gruppbostad är ett litet antal lägenheter grupperande
kring ett gemensamhetsutrymme och med tillgång till personal dygnet runt. I
boendeformen ingår även omvårdnad, stöd och service utifrån individuella behov.
Det ingår också fritids- och kulturaktiviteter i närmiljön.
Munkedal har tre gruppboenden, två som ligger centralt i Munkedal, med
gångavstånd till centrum samt ett som ligger i centrala Dingle. Munkedal har
sammanlagt 18 gruppbostadslägenheter varav 16 är uthyrda i dagsläget.
Rörligheten inom boendeformen gruppbostad är trög. Man kan göra boendekarriär
inom LSS, dvs byta boendeform, men det sker sällan inom gruppboende. Man
tenderar att bo här under hela sitt liv och lägenheterna blir sällan lediga. På
gruppboendena är den genomsnittliga åldern hög, så även trivseln och man lever
länge.
Byggnation av gruppboende är en långdragen process. Då byggnadsstandarden för
gruppboende är mycket specifik innebär det att det är svårt att konvertera andra
typer av bostäder till gruppbostad.
Köpt plats
Kommunen köper ibland plats för personer folkbokförda i Munkedals kommun i
annan kommun. Ofta är det en lösning för personer som på grund av t.ex. studier
under en begränsad tid behöver bo utanför kommunen eller för personer med så
unika behov att kommunen själv har svårt att möte dem och där det inte bedöms
vara kostnadseffektivt att starta egen verksamhet. I dag har en person över 18 år
köpt plats.
Barnboende
I vissa kommuner finns även boenden för icke ännu myndiga individer,
barnboenden. Då denna form av boende kräver en helt annan typ av utredning och
behovet i Munkedals kommun är begränsat har utredarna beslutat att ej ta med
den typen av boende i denna utredning.
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2.3. Omsorgstagargrupper
Personer med funktionshinder är ingen homogen grupp och varje individ har sitt
unika behov. Olika typer av omsorgstagargrupper har olika typer av behov vilket
ställer olika typer av krav på bostäder och personal. Att, i grova drag, identifiera de
grupper som idag har boende och göra en prognos för hur de kommer att förändras
är därför viktigt.
Äldre personer
Gruppen av äldre personer (+65) är en för LSS verksamheten ganska ny
omsorgstagargrupp. Tidigare generationer har generellt haft en kortare
medellivslängd än vad dagens omsorgstagargrupper har. En bättre
levnadsstandard, bättre sjukvård och bättre omsorg har gjort att även gruppen
med funktionshinder lever allt längre. Idag har 4 personer över 65 år boendes på
våra gruppboenden varav 2 är över 80. Under de kommande 10 åren kommer
ytterligare två personer nå 65 år samt en person som är känd av kommunen men
som i dagsläget inte har något beslut om gruppboende. Utifrån nationell
medellivslängdsstatistik kan man dra slutsatsen att ungefär lika många kommer att
avlida under samma period. Gruppen kan därför beräknas vara ganska konstant
under 10 år.
Äldre personer med funktionshinder är en dubbelt utsatt grupp då de utöver sitt
funktionshinder även drabbas av de sjukdomar och nedsättningar som det naturliga
åldrandet bär med sig. Personalen som möter dessa personer bör ha kompetens
från båda områdena, funktionshinder och LSS.
Unga personer
Idag har fyra personer mellan 18 och 26 år boende i våra LSS boenden och
verksamheten har vetskap om 21 unga personer som ännu inte fyllt 18 år men som
kommer att göra det under de närmaste 10 åren och som tillhör personkrets eller
är under utredning. Av dessa kommer inte alla att ansöka om boende enligt LSS,
vissa kommer att sannolikt att falla bort medan några, som verksamheten idag inte
har kunskap om, kommer att tillkomma. Upplevelsen är att det pågår en
kulturförändring där allt fler unga med funktionshinder, och föräldrar med barn med
funktionshinder, väljer att säkerställa att den unge har möjlighet att flytta hemifrån
när de blir unga vuxna. Tidigare har många valt att bo kvar med sina föräldrar även
som vuxna. Utifrån detta drar utredarna slutsatsen att gruppen unga på våra LSS
boenden kommer att öka under de närmaste tio åren.
LSS lagstiftningen trycker starkt på att personer med funktionshinder ska ha rätt
att leva som andra. Detta innebär att de bostäder som är riktade till unga personer
bör ha en utformning och placering som tar hänsyn till de boendes möjligheter till
att kunna ha en aktiv och meningsfull fritid. Det innebär att man behöver vid
eventuellt tillskapande av nya bostäder till exempel tittar på kringliggande
samhällsservice och allmänna kommunikationsmöjligheter.
Personer med multiproblematik
Redan nu kan slutsatsen dras att verksamheten med stor sannolikhet kommer att
behöva möta personer med LSS tillhörighet men som även har psykiatridiagnoser.
Att möta upp dessa personers behov med god kvalité kommer kräva stora resurser
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av kommunen i såväl anpassade bostäder som kompetens och bemanningsgrad.
Alternativet kommer att bli att köpa plats för dessa personer vilket inte i längden
kommer att vara ekonomiskt försvarbart.
Personer med autism
Autism är en funktionsnedsättning som framför allt ger svårigheter med att
samspela och kommunicera med andra och kan medföra begränsade och
upprepade mönster i beteenden, intressen och aktiviteter. Autism förekommer ofta
tillsammans med andra funktionsnedsättningar eller sjukdomar, till exempel adhd,
språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi. Graden av
funktionsnedsättning hos personer med autism är mycket varierande, från mycket
välfungerande till mycket stora begränsningar i sin livsföring. För den sista
gruppen, de med stora behov av stöd och hjälp, ger funktionshindret upphov till
stora krav på den fysiska omgivningen. För att kunna säkerställa omsorgstagarens
trygghet och säkerhet, men även för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö för
vår personal och en trygg och säker bostadsmiljö för medboende måste stor
noggrannhet och kunskap användas när man skapar boendemiljön för denna grupp.
Idag har fyra personer denna problematik i våra verksamheter och där
verksamheten kan se att befintliga boendemiljöer inte riktigt är anpassade.
Prognosen är att ytterligare två personer med liknade funktionshinder kommer
tillkomma inom den närmaste 10 års perioden.

2.4. Prognos
Det är alltid vanskligt att beräkna framtida behov av särskilda boendeformer.
Ändrade mönster i livslängd och sjuklighet, i möjligheterna till stöd och hjälp i
hemmet och förändrade preferenser hos omsorgstagare och deras anhöriga
förändrar behovet av boendeplatser. Förändringar i lagstiftning eller lagtillämpning
kan även det förändra gruppens valfrihet av olika insatser. Ändras till exempel
möjligheten till personlig assistans kan behovet av gruppbostad bli större eller
mindre.

År

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Antal
personer
behov
gruppbostad

Antal platser
gruppbostad

Diff.
gruppbostad

Antal
personer
behov
servicebostad

Antal platser
servicebostad

Diff.
servicebostad

17
21
22
23
24
26
27
29
30

18
18
18
18
18
18
18
18
18

1
-3
-4
-5
-6
-8
-9
-11
-12

13
14
17
17
18
19
19
20
20

12
12
12
12
12
12
12
12
12

-1
-2
-5
-5
-6
-7
-7
-8
-8

Under åren 2019–2026 förväntas ca 14 personer ansöka och beviljas gruppbostad
medan 2 lägenheter beräknas frigöras.
Under åren 2019–2026 förväntas servicebostaden utökas med 8 platser. 5 personer
förväntas ansöka direkt till servicebostad och 3 personer förväntas göra
boendekarriär.
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3. Strategisk plan
För att möta behovet av platser under de närmaste åren behöver en strategisk plan
som bygger på två olika huvudprinciper utarbetas, tillskapandet av fler platser samt
mer flexibelt användande av befintliga platser. Syftet är att kunna möta efterfrågan
av LSS-boenden både till antal och till kvalité.

3.1. Tillskapandet av fler platser
Prognosen är att Munkedals kommun har ett behov av att tillskapa fler platser inom
såväl gruppboende som serviceboende. Eventuellt kan man även i den
utredningsprocess som kommer krävas även lyfta in andra lokalfrågor såsom t.ex.
korttidsboende. I samtliga delar bör frågan om eventuell möjlighet till samverkan
med närliggande kommuner lyftas in och beaktas.
3.1.1. Gruppboende
Inom en tioårsperiod kommer det behöva skapas fler gruppboendeplatser. Då
gruppboenden är svåra att tillskapa i redan befintligt bostadsbestånd och ingen av
de nuvarande boenden går att utöka landar denna utredning i att det kommer att
kräva nybyggnation. Utredarna förordar att man går vidare med två olika delar.
1. Bygga nytt gruppboende
Bedömningen är att även om andra åtgärder vidtas kommer det inom 10 år
behövas finnas ytterligare ett gruppboende utöver de tre som finns idag. En
fördjupad utredning kring utformning/inriktning, storlek och placering bör
inledas samtidigt som man redan nu bör lyfta frågan för politiskt beslut.
Beräknad tidsåtgång: 7 år
Processansvar: Avdelningschef/sektorchef
Vad bör vara nästa steg: Fördjupad utredning/ politiskt beslut
2. Bygga gruppboendeför äldre med funktionshinder
I samband med att avdelning vård och äldreomsorg bygger nytt bör
möjligheterna att integrera en LSS gruppbostad med inriktning mot personer
+ 65 år utredas.
Beräknad tidsåtgång: 3 år
Processansvar: Avdelningschef/sektorchef
Vad bör vara nästa steg: Politiskt beslut/ inleda samverkan med avdelning
Vård och Äldreomsorg
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3.1.2. Serviceboenden
Även behovet av servicebostäder kommer att öka. Då serviceboenden går att skapa
ur befintligt bostadsbestånd krävs inte lika långa processer.
1. Plan för tillskapande av servicebostäder
En handlingsplan för hur processen med att konvertera en vanlig lägenhet
till en servicebostad bör dock göras i samarbete med det kommunala
bostadsbolaget.
Beräknad tidsåtgång: 6 månader
Processansvar: Avdelningschef/sektorchef
Vad bör vara nästa steg: Nya ägardirektiv? förankring hos Munkbo/ inleda
samverkan med Munkbo
2. Plan för organisering av serviceboende
En översyn över hur många servicelägenheter som kan/bör knytas till den
idag befintliga verksamheten bör göra. Utifrån detta kan en plan för hur
verksamheten bör organiseras om/när den blir fördelad på olika enheter.
Beräknad tidsåtgång: 2 månader
Processansvar: Avdelningschef/enhetschef
Vad bör vara nästa steg: En fördjupad utredning kring utformning/inriktning,
storlek och placering av servicebostad

3.2. Flexibelt användande av LSS-boenden
För att kunna möta den behov som framtidens omsorgstagare har är det av
vikt att ett mer flexibelt användande av befintliga boenden möjliggörs. Det
kan innefatta att man som omsorgstagare har möjlighet att göra
boendekarriär och t.ex. gå från gruppbostad till servicebostad men även att
verksamheten kan initiera en flytt av omsorgstagare för att kunna skapa
boenden som på bästa sätt har möjlighet att möta varje omsorgstagares
behov.
1. Juridisk utredning av hantering av besittningsrätt
Ska verksamheten initiera flytt av omsorgstagare måste kommunen förhålla
sig till besittningsrätten. På lång sikt kan andra typer av kontrakt vara
nödvändiga.
Beräknad tidsåtgång: 2 månader
Processansvar: Avdelningschef/enhetschef
Vad bör vara nästa steg: En fördjupad utredning kring besittningsrätt och
kontraktskrivande
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2019-01-29
Välfärdsnämnden

Dnr: 2019–57

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Arijana Karamehmedovic
Enhetschef LSS
Välfärdsförvaltningen

Äskande av utökad ram
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens
äskande av en utökad ram om 3 064 000 kr/ år i driftsbudget med start 2020.
Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens
äskande av en utökad ram om 1 440 000 kr i driftsbudget 2019.
Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens
äskande av en tilldelning om 1 785 000 kr för köp av plats under övergångs- och
inskolningsperiod.
Välfärdsnämnden beslutar att anmoda Kommunfullmäktige att bifalla förvaltningens
äskande av en tilldelning om 145 000 kr anpassning av fastighet.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens myndighetsutskott beslutade 2018-10-17 § 197 att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda och verkställa beslut om bostad med särskilt stöd
enligt LSS på hemmaplan. Förvaltningen återkom med kostnadsberäkning till
Välfärdsnämndens myndighetsutskott 2019-02-06 § 15. Välfärdsnämndens
myndighetsutskott beslutade att verkställa bostad med särskilt stöd enligt LSS på
hemmaplan.
I beslutsunderlaget framgår att för att kunna verkställa beslutet på hemmaplan
måste verksamheten anpassas. Anpassningen består i att resursförstärka befintligt
gruppboende för att kunna verkställa beslut om insatsen bostad med särskils service
för vuxna enligt LSS 9:9. Boendet behöver förstärkas med en verksamhetspedagog,
två stödpedagoger samt utökat grundbemanning med två stödassistenter. Syftet är
att höja grundbemanningen på boendet och öka kompetensen inom psykiatri. Den
fastighet som verksamheten bedrivs idag behöver resurs förstärkas i form av utbyte
av befintliga fönster till okrossbara fönster. Till dess anpassningarna är utförda
kommer köp av plats behövas göras.

Särskilda konsekvensbeskrivningar
Ekonomi
Utökad ram om 3 064 000 kr/år varav 1 440 000 kr under 2019 samt
engångskostnad om 1 930 000 kronor

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress:
21 Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

Barnkonventionen
Ingen konsekvens
Miljö
Ingen konsekvens
Folkhälsa
Möjlighet för en ung vuxen att bo och leva i sin hemkommun med närhet till sina
föräldrar.

Anders Haag
Tf. Förvaltningschef
Välfärdsförvaltningen

Lars-Erik Hansson
Ekonomichef
Ekonomienheten

Beslutet expedieras till:
Tf Förvaltningschef Välfärdsförvaltningen
Maria Länström, Tf. Avdelningschef Stöd
Arijana Karamehmedovic, Enhetschef LSS
Josefine Fredriksson, Ekonom Välfärdsförvaltningen

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress:
22 Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

Månadsrapport Välfärdsförvaltningen
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Analys av bilderna
Hur arbetar vi utifrån mål, kvalite och balans.
Kostnader, utvecklig och åtgärder
Hur arbetar vi verksamheten
Kan innefatta ett bra exempel. Annars är även det en rubrik.
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Analys av bilderna
Hur arbetar vi utifrån mål, kvalite och balans.
Kostnader, utvecklig och åtgärder
Hur arbetar vi verksamheten
Kan innefatta ett bra exempel. Annars är även det en rubrik.
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Övrig info Bistånd
• Bo listan – 7 personer i kön, 2 tackat ja
• 6 personer fått erbjudande – svar
kommer
• 2personer på korttid, resten väntar
hemma.
• 3 personer står på överflyttning
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Analys av bilderna
Hur arbetar vi utifrån mål, kvalité och balans.
Kostnader, utvecklig och åtgärder
Hur arbetar vi verksamheten
Kan innefatta ett bra exempel. Annars är även det en rubrik.

52

2019-03-26
VÄLJ HÄR

Dnr: VFN 2019-9

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Monica Nordqvist
Nämndsekreterare
Administrativa avdelningen

Anmälan av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Välfärdsnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut till och
med 2019-02-28.

Sammanfattning
Sammanställningen visar välfärdförvaltningens redovisning av beslut fattade enligt
välfärdsnämndens delegationsordning, som antogs 2019-01-10 § 4.
Besluten avser perioden 2019-01-01 – 2019-02-28 2019.

Anders Haag
Tf, förvaltningschef
Beslutet expedieras till:
Registrator VFN
Akten

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress:
53 Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

ANMÄLAN AV
DELEGATIONSBESLUT
Perioden
2019-01-01 – 2019-02-28

Sida
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Välfärdsförvaltningen

Postlista
Datum

Dok.Id

Riktning

Avsändare/Mottagare Beskrivning

2019-03-19

420

1

Individ- och
familjeomsorg

Delegationsbeslut IFO gällande
Avdelningschef IFO
ensamkommande, familjerätt,
försörjningsstöd och övrigt perioden
2019-02-01 – 2019-02-28.

2019-03-15

404

I

Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
Tf förvaltningschef
punkt - Besluta om insatser bistånd
perioden 2019-02-01 -- 2019-02-28

2019-02-27

312

I

Vård och omsorg

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 5.2.14 - Avskrivning av
fordran (redan debiterad avgift)
avseende vård och omsorg.

Handläggare
debitering

2019-02-12

234

I

Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 4.9 a) - Anmälan om
missförhållande i verksamheten
Se Lex Sarah a) Efter utredning av
anmälan avgöra om anmälan ska
inlämnas till tillsynsmyndighet

Tf avdelningschef
Stöd
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Ansvarig

Diarienummer
2019-000009

2019-000024
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Diarienummer
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Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 4.9 a - Anmälan om
missförhållande i verksamheten.
Se Lex Sarah a) efter utredning av
anmälan avgöra om anmälan ska
inlämnas till tillsynsmyndighet.

Tf förvaltningschef

2019-000022
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Välfärdsförvaltningen

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 5.2.14 - Avskrivning av
fordran (redan debiterad avgift)
avseende vård och omsorg.

Handläggare
debitering

2019-02-05

183
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Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Biståndshandläggare
Besluta om insatser bistånd
perioden 2019-01-01 -- 2019-01-31

2019-02-05

182
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Biståndsenheten

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4 - Biståndshandläggare
Besluta om insatser bistånd
hemtjänst, korttidsboende,
trygghetslarm, under perioden
2019-01-01 -- 2019-01-31

2019-02-01
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Avdelning Vård och
omsorg

Delegationsbeslut 2019-01-10 § 4
punkt 5.2.14 - Avskrivning av
fordran (redan debiterad avgift)
avseende vård och omsorg.
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Välfärdsnämnden

Dnr: VFN 2019–25

TJÄNSTESKRIVELSE

Handläggare:
Maria Länström
Kvalitetsutvecklare
Välfärdsförvaltningen
Pia Settergren
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner

Dragning av Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse
2018
Sammanfattning
Ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet innehåller en struktur för att
styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten samt vad, hur och när
uppföljning och utvärdering ska göras. Det är ett verktyg som vi måste ha för att
kunna säkra kvaliteten. Ledningssystemet ska vara ett stöd för ledningen att göra
verksamheten säker och för att rätt saker görs i rätt ordning och på rätt sätt.
Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet fastställs och personalen görs delaktig i
kvalitetsarbetet.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete beskriver hur kvalitetsarbetet ska bedrivas och anger
att det är vårdgivaren (HSL) och den som bedriver socialtjänst (SoL) som ska
ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten.
Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) bör varje år upprätta en sammanhållen
kvalitetsberättelse och vårdgivaren (HSL) skall varje år upprätta en sammanhållen
patientsäkerhetsberättelse. Munkedals kommun har för året 2018 beslutat att
upprätta en gemensam berättelse för kvalitet och patientsäkerhet. Innehållet i
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska och
fortlöpande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet bedrivits under året, vilka
åtgärder som vidtagits och planeras samt vilka resultat som uppnåtts.

Maria Länström
Kvalitetsutvecklare
Välfärdsförvaltningen

Pia Settergren
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Sotenäs, Munkedal och Lysekils
kommuner

Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress:
56 Centrumtorget 5, Munkedal | Växel: 0524-180 00
E-post: munkedal.kommun@munkedal.se | Org.nr: 21 20 00-1330

VÄLFÄRDSNÄMNDEN

Kvalitets och
Patientsäkerhetsberättelse
för Sektor Omsorg
År 2018
Maria Länström / Pia Settergren
2019-03-01
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Inledning
Inom kommunen finns personer med behov av vård, omsorg, stöd
och stöttning. Välfärdsstaten reglerar på olika sätt vilka behov
kommunen ska tillgodose genom olika typer av styrning, det kan
t.ex. vara genom lagstiftning eller resurstillförsel. Kommunen utför
sedan en mängd olika aktiviteter med syftet att få ett utfall där
individens behov tillgodoses enligt det givna uppdraget. För att
kunna veta om behoven faktiskt blir tillgodosedda och att bevaka
att uppdraget inte förändras behöver kommunen ha ett utarbetat
arbetssätt för att kunna granska uppdraget, utförandet och utfallet.
Kommunen måste kunna göra analyser utifrån granskningen och det
måste finnas sätt att förändra utförandet i det fall man bedömer att
ändringar behövs. Detta utarbetade arbetssätt kallas för ett
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet innehåller
en struktur för att styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i
verksamheten samt vad, hur och när uppföljning och utvärdering
ska göras. Det är ett verktyg som vi måste ha för att kunna säkra
kvaliteten. Ledningssystemet ska vara ett stöd för ledningen att
göra verksamheten säker och för att rätt saker görs i rätt ordning
och på rätt sätt. Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet fastställs
och personalen görs delaktig i kvalitetsarbetet.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beskriver hur
kvalitetsarbetet ska bedrivas och anger att det är vårdgivaren (HSL)
och den som bedriver socialtjänst (SoL) som ska ansvara för att det
finns ett ledningssystem för verksamheten.
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9 3 kap.
1§). Årligen bör det arbete som pågått för att utveckla och säkra
kvaliteten dokumenteras i en kvalitetsberättelse (SOSFS 2011:9
7kap.1§).
Hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet inom Sektor
Omsorg i Munkedals kommun bedrivs beskrivs mer konkret i
styrdokumentet ”Struktur för systematiskt kvalitetsarbete, Dnr: KS
2018–176”
Inom sektor Omsorg i Munkedals kommun har ett omfattande
utvecklingsarbete startat med att aktivt kunna förbättra och säkra
kvaliteten för att erbjuda insatser av god kvalitet till de människor
som behöver vård, omsorg och stöd. Genom att arbeta mer
strukturerat och systematiskt med att följa upp och utvärdera
verksamheten kan vi identifiera förbättringsområden och/eller visa
på att det vi gör är det rätta.
Ledningssystemet kommer succesivt att utvecklas för att bli så
heltäckande som möjligt. Detta kommer även vägas in i och
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införlivas på ett naturligt sätt i kommunens övergripande mål- och
kvalitetsarbete.

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen

Den som bedriver socialtjänst (SoL) eller verksamhet enligt Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) bör varje år
upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse och vårdgivaren
(HSL) skall varje år upprätta en sammanhållen
patientsäkerhetsberättelse. Munkedals kommun har för året 2018
beslutat att upprätta en gemensam berättelse för kvalitet och
patientsäkerhet. Innehållet i kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen ska ge svar på hur det systematiska
och fortlöpande kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet bedrivits
under året, vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt vilka
resultat som uppnåtts.
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen har tre huvudkapitel;
uppdrag, utfall och utförande.
Uppdraget beskriver de förändringar som skett av uppdraget och
på vilket sätt de påverkat sektorn. Förändringar av uppdraget sker
oftast genom stimulansmedel i form av olika typer av bidrag, genom
lagförändringar, genom politiska uppdrag eller förändringar hos
andra huvudmän som påverkar omfördelning av ansvar.
Utfallet beskriver i vilken mån vi uppnått de mål som fastställts i
uppdraget. Det mäts t.ex. genom brukarundersökningar, genom
registrerade avvikelser, klagomål, domstolsbeslut och utredningar
av missförhållanden eller risker för missförhållanden.
Utförandet är det tredje kapitlet. Då det endast är utförandet
verksamheten har möjlighet att aktivt förändra och anpassa är det
här huvudfokus ligger. Därför läggs detta kapitel sist. Här beskrivs
bland annat hur verksamheten arbetat med processer,
styrdokument och samverkan.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Alla kommuner som bedriver hälso- och sjukvård har en skyldighet
att alltid ha en tjänstgörande medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS). Sedan första oktober 2018 har kommunerna Sotenäs,
Lysekil och Munkedal beslutat att ha denna tjänst gemensamt.

Patientsäkerhetsberättelsen omfattar alla patienter som Munkedals
kommun har hälso- och sjukvårdsansvaret för. Det organisatoriska
ansvaret förändras i årsskiftet 2018/2019. Då kvalitets- och
patientsäkerhetsberättelsen är en återberättelse från året som gått
beskrivs här den ansvarsfördelning som rått under 2018.
Vårdgivaren - Kommunstyrelsen har under 2018 varit vårdgivare
och ytterst ansvarig för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet.
Vårdgivaren ansvarar för att planera, leda och kontrollera
verksamheten så att kravet på en god och säker vård uppfylls enligt
Patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659 3 kap.) och Hälso- och
Sjukvårdslagen (HSL 2017:30 11-13 kap.).
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Verksamhetschef hälso- och sjukvård ansvarar för att;
• verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god
kvalitet
• rutiner för riskanalys, avvikelsehantering,
klagomålshantering, samverkan och egenkontroller finns.
MAS ansvarar för att
• patienten får en säker och ändamålsenlig vård och
behandling
• patienten får den hälso- och sjukvård som läkare förordnat
om
• rutiner finns så att kontakt tas med läkare eller annan hälsooch sjukvårdspersonal när patientens tillstånd fodrar det
• utforma och fastställa ändamålsenliga rutiner för
läkemedelshantering
• utforma och fastställa ändamålsenliga rutiner för
rapportering om en patient i samband med vård eller
behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av
allvarlig skada eller sjukdom
• beslut om att delegera vårduppgifter är förenliga med
patientsäkerheten
• journaler förs i den omfattning som föreskrivs och att
genomföra regelbundna kvalitetssäkringar av
läkemedelshanteringen
Sektorchef ansvarar för att
• har ansvar för drift, ekonomi, personal och kvalitét- och
utvecklingsfrågor inom ramen för styr- och ledningssystem
inom sektorn.
• ansvarar gentemot nämnd för ledningsfrågor.
Avdelningschef ansvarar för att
• för verksamheter inom avdelning, ansvarar för drift,
ekonomi, personal och kvalitét- och utvecklingsfrågor
Enhetschefs ansvar för att
• se de olika processerna i verksamheten
• att personalen känner till och arbetar efter kommunens
policy, riktlinjer och rutiner samt deltar i egenkontroll av
verksamhetens kvalitet
Övrig personal inom sektoromsorg ansvarar för att
• jobba efter kommunens policy, riktlinjer och rutiner
• medverka vid egenkontroller och kvalitetsutveckling av
verksamheten
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Uppdraget

Sektor Omsorgs uppdrag regleras genom lagar och förordningar,
genom överenskommelser med andra aktörer och politiska beslut
och prioriteringar på olika nivåer. Sektorn behöver därför ha en
kontinuerlig omvärldsbevakning för att säkerställa att verksamheten
anpassas efter de förändringar som sker i uppdraget.

Lagar och föreskrifter

Under 2018 är det i första hand ikraftträdandet av lagen
(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård som påverkat verksamheten. Lagen innebär att
kraven på samtliga samverkansaktörer skärps och ledtiderna vid
utskrivning från slutenvård kortats. Mer kan läsas under rubriken
Samverkan i kapitel Utförandet.
Vid halvårsskiftet 2018 trädde den nya förvaltningslagen
(2017:900) ikraft. En översyn över förvaltningens rutiner har
gjorts utifrån ändringarna. I första hand är det tydligare krav på
tolk, starkare formuleringar kring jäv, tillgängligheten av våra
verksamheter och mindre ändringar i vår dokumentation som har
behövt förändras. Förändringarna i rutiner och verksamheter är
marginella och bedöms ej som kostnadsdrivande. Uppföljning av
förändringarna kommer göras i september 2019 för att säkerställa
att vi uppnår lagkraven.
Under året har det även skett förändringar i SOSFS 2011:9
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Förändringarna innebär stängare krav på hantering av klagomål och
synpunkter från andra än enskilda. Förvaltningen behöver generellt
se över klagomål och synpunktshantering vilket kommer att göras
under 2019.
Sedan årsskiftet har även förändringar socialtjänstlagen
(2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
HSL, trätt i kraft vad gäller ansvarsfördelning och uppdrag vid
spelmissbruk. Kommunens ansvar för att förebygga och motverka
missbruk utvidgas till att gälla även missbruk av spel om pengar (3
kap. 7 § SoL). Regleringen av spelmissbruk blir genom ändringen
likställd med missbruk av till exempel alkohol och andra
beroendeframkallande medel (substansmissbruk). I likhet med vad
som gäller för substansmissbruk ska socialnämnden bistå med
insatser eller försöka motivera spelmissbrukare som behöver stöd,
vård och behandlingsinsatser att söka hjälp för att komma till rätta
med sina problem. Socialtjänsten ska även aktivt arbeta för att
förebygga och motverka missbruk av spel om pengar bland barn
och unga (5 kap. 1 § 5 SoL).
Första januari 2018 trädde (HSLF-FS 2017:37) om ”ordination
och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården” ikraft.
Syftet med den nya föreskriften är att skapa en säker
läkemedelshantering där så få patienter som möjligt drabbas av
läkemedelsrelaterade skador. Under året har Apoteket AB
genomfört en granskning av hemsjukvårdens ordinering och
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hantering av läkemedel utifrån de nya kraven. Detta beskrivs under
kapitlet ”Granskningar och kontroller”
25:e maj trädde EU-förordningen General Data Protection
Regulation (GDPR) i kraft. Den hindrar organisationer från att
databehandla personuppgifter utan samtycke eller anledning. Sektor
Omsorg har under 2018 genomfört inventering av vilka
personuppgifter som registreras i samtliga verksamheter.
Första januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. Under
2019 kommer Välfärdsförvaltningen behöva inventera och analysera
sina processer och styrdokument utifrån detta samt genomföra
utbildningssatsningar för alla personal.

2019
•
•
•

Kontrollera att nämnden och förvaltningen uppnår lagkraven i
förvaltningslagen samt SOSFS 2011:9 (sept.)
Utveckla hantering av klagomål och synpunkter
Förbereda förvaltningen inför att Barnkonventionen blir svensk lag

Vägledande domar

Under ett år kommer flera vägledande domar inom områden som
berör Sektor Omsorg men endast ett fåtal har direkt påverkan på
organisationen. Vill man läsa de domar som fallit under året hittar
man dem på
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Avgoranden/Domaroch-beslut/2018/ . Under 2018 har inga domar med direkt inverkan
på förvaltningen kommit.
En dom som fastställer hur egenvårdsuppdrag och sondmatning ska
bedömas vid ansökan om personlig assistans kan komma att ge
effekter för kommunen. Domen kan avgöra om det är kommunen
eller försäkringskassan som bär huvudmannaskapet för insatserna.
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsrat
ten/Avg%C3%B6randen/2018/682-17.pdf
För Munkedal har den dock inte haft någon påverkan under 2018.

Andra huvudmän

Kommunens verksamhet är i hög grad beroende av andra
huvudmän och organisationsförändringar hos dessa kan innebära
förändrade förutsättningar och uppdrag för kommunen. Det finns
många olika huvudmän men endast de som under året haft, eller
bedöms kunna få inom den närmaste perioden, inverkan på Sektor
Omsorg i Munkedals kommun tas upp här.
Försäkringskassan
Sedan direktivet om LSS och assistansersättningen beslutades 2016
har antalet mottagare av statlig assistans minskat och
timutvecklingen har bromsats in. Samtidigt har antalet mottagare
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av kommunal personlig assistans ökat. Detta förklaras framförallt av
Högsta förvaltningsdomstolens domar som påverkat
Försäkringskassans tillämpning. Förändringarna har i stor
utsträckning påverkat enskilda assistansmottagare och kommuner.
Något som inte har föregåtts av politiska bedömningar och vägval. I
Munkedal har dessa förändringar inte fått något utslag i
verksamheten men kan komma att påverka Munkedal i framtiden.
Västra Götalandsregionen (VGR)
Regionsjukvården består av såväl slutenvård som öppenvård,
närsjukvård, tandvård och specialistvård. Ett väl fungerande
samarbete med slutenvården, primärvården, öppenpsykiatrin,
vårdval rehab och barn- och ungdomspsykiatrin är avgörande för
kommunens möjlighet att uppnå kvalitét och patientsäkerhet. VGRs
svårigheter med bemanning, framför allt inom psykiatrin inom såväl
vuxen som barn och unga, har påverkat kommunen. Våra
handläggningstider förlängs då t.ex. intyg dröjer och samverkan
försvåras då inte alla parter alltid kan delta på t.ex.
planeringsmöten på grund av personalbrist. Inom ramen för den
lokala närsjukvårdsgruppen kommer under första halvan av 2019
upprättas en lokal gemensam handlingsplan för ökad psykisk hälsa.
Mer om detta går att läsa under rubriken Samverkan.
Svensk hälso- och sjukvård är inne i en stor omställningsprocess,
”Den nära vården”, där vården flyttas ut från sjukhusen till
primärvården och hemmen. Redan idag utför kommunen ca. 25%
av den sammantagna producerade sjukvården i Sverige vilket
bedöms komma att öka.

Statliga medel

Ett sätt för staten att styra det kommunala uppdraget är genom att
tillföra olika typer av bidrag och stimulansmedel i utbyte mot någon
form av prestation. Denna typ av styrning har inte lika hög grad av
kravställning som lagkrav utan är oftast av en mer frivillig
utformning för kommunerna. De är dock tydliga fingervisningar om
vad som ses som önskvärt att kommunen lägger i sitt uppdrag.
Under 2018 har åtta olika bidrag sökts och beviljats.
•
•
•

•

Ökad bemanning inom Äldreomsorgen
Stimulansmedel för ökad investeringstakt av välfärdteknik
inom hälso- och sjukvård samt social omsorg.
PRIO Psykisk hälsa – Överenskommelse mellan
socialdepartementet och SKL om satsning på att skapa
förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk
hälsa med ett gemensamt ansvarstagande från berörda
aktörer.
DUA Pengar - Delegationen för Unga och nyanlända till
Arbete har uppdrag att främja statlig och kommunal
samverkan och utvecklandet av nya samverkansformer i
syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i
arbetslivet.
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•

•
•
•

Länsstyrelsen medel för insatser och samverkan som
väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka
mottagningskapaciteten i kommunerna. Till insatser som
skapar förutsättningar för en god bostadsförsörjning i
kommunerna genom att förmedla eller på annat sätt
underlätta uthyrning av privatpersoners bostäder samt
insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan
kommuner och mellan kommuner och andra aktörer i syfte
att underlätta etableringen i samhället är prioriterade.
Stärkta insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer
Stärkt bemanning inom den sociala barn- och
ungdomsvården

Hur pengarna använts och vad de haft för effekt redovisas separat i
samband med återrapportering. Det som uppmärksammats är att
förvaltningen behöver få en tydligare rutin för hur ansökta bidrag
diarieförs för att minska sårbarheten och öka spårbarheten.

2019
•

Förbättra den administrativa hanteringen av sökta medel

Politiska prioriteringar

Sektor Omsorg har under 2018 haft ett ekonomiskt underskott. Man
har under året gjort politiska prioriteringar där sektorn fått i
uppdrag att genom sänkning av de kvalitetsmålsättningar man
tidigare gjort inom vård och äldreomsorg ska sträva efter en
ekonomi i balans.
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Utfall

Det är svårt att enas om vad som är god kvalitet inom
socialtjänsten och det är än mer svårt att mäta den. För att kunna
göra ett uttalande om förvaltningen faktiskt lyckas att utföra
uppdraget mäts olika berörda parters upplevelse och uppfattning av
verksamheten på olika sätt. Det är genomförda
brukarundersökningar, avvikelser och klagomål där anställda
registrerar avvikelser i verksamheten och framför allt anhöriga
påtalar saker de inte upplever fungerar bra. Vi tittar även på Lex
Sarah rapporter där verksamheten uppmärksammat att det kan
finnas missförhållanden eller risk för missförhållanden. Samt för att
få uppfattning om rättssäkerheten i verksamheten tittar vi på
antalet överklagade beslut och utfallet på dessa.

Brukarundersökningar

Att mäta i vilken grad de personer som är mottagare av
förvaltningens insatser och tjänster upplever att de är nöjda med
insatserna och tjänsterna är en viktig del av kvalitetsarbetet.
Munkedals kommuns välfärdsförvaltning har valt att använda oss av
de brukarundersökningar som Socialstyrelsen och SKL anordnar.
Så tycker de äldre om äldreomsorgen

Socialstyrelsens brukarundersökning ”Så tycker de äldre om
äldreomsorgen” har två delar, hemtjänst och särskilda boenden.
Resultatet från dessa två undersökningar går att hitta i sin helhet på
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-9-7 .
I brukarundersökningen för hemtjänsten ligger årets siffror mycket
högt. Munkedals kommun har bland de nöjdaste hemtjänsttagarna i
landet sedan flera år tillbaka och de siffrorna höll i sig även under
2018. Framför allt är det frågor om personalens bemötande och
omsorgstagarnas förtroende för personalen som visar toppsiffror.
Där resultaten är som sämst är frågan om känsla av ensamhet, på
frågor som handlar om information och kunskap om vart man kan
vända sig om man inte är nöjd. Ensamheten är svår att möta,
resultaten från Munkedal överensstämmer väl med resultaten för
landet i stort. Förvaltningen diskuterar olika sätt att minska känslan
av ensamhet.
Även i brukarundersökningen för särskilda boenden är det frågorna
som berör brukarens relation till personalen som får högst betyg.
Även här är det frågan om känslan av ensamhet och vetskap om
vart man vänder sig med klagomål och åsikter som ger sämst
resultat men även på frågor som rör boendemiljön och tillgång på
underhållning.
Individ och Familjeomsorgen

Individ och familjeomsorgen genomförde under hösten SKL:s
brukarundersökning IFO. Resultatet i sin helhet finns på
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16676&tab_id=976
15 .
2018 var det första år förvaltningen genomförde denna
brukarundersökning och genomförandet hade en del strul med
teknik. Svarsfrekvensen var låg, bara 44 % och i sin helhet inkom
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endast 12 svar, vilket egentligen är för få för att kunna göra någon
faktisk analys. Men de svar som inkom visar på att de som svarat
upplever god kvalité i mötet med socialsekreteraren.
Målsättningen för kommande år är att förbättra genomförandet av
brukarundersökningen och höja svarsfrekvensen i syfte att få ett
analyserbart resultat.
Funktionshinder och socialpsykiatri

2018 var det första året sektorn utförde en brukarundersökning
inom funktionshinder- och socialpsykiatriområdet. Även här kommer
fokus framåt ligga på att förbättra genomförandet i syfte att få ett
så rättvisande resultat som möjligt och möjliggöra jämförbarhet
mellan åren. Årets resultat visar att brukarnöjdheten är jämförbar
med landet i stort.

2019
•

Förbättra utförandet av brukarundersökningarna inom avdelning Stöd och
avdelning IFO

Avvikelser och klagomål
Klagomål

Under 2018 har två klagomål/synpunkter diarieförts. Ett klagomål
som inkom till IVO under 2017 från enskild klient har behandlats
under 2018. IVOs bedömning var att inga brister i kommunens
hanterande av ärendet fanns. De andra två klagomålen kommer
från enskilda i rollen som anhöriga och är riktade mot
hemsjukvården samt mot vård- och omsorgsboende inom
äldreomsorgen. Klagomålet mot hemsjukvården hanterades av
enhetschefen för hemsjukvården och resulterade i att anhörig kände
sig nöjd efter samtal. Klagomålet gällande vård- och
omsorgsboende inom äldreomsorgen är nyligen inkommet och ej
ännu avslutat.
I brukarundersökningar har brukare lyft att det är svårt för dem att
veta vart man vänder sig med klagomål och synpunkter. Att sektorn
endast fått in två formella klagomål under året förstärker bilden av
att sektorn måste förbättra sin hantering av dessa frågor och göra
det mer känt för allmänheten vart man vänder sig med sina
klagomål och synpunkter.

Avvikelser

Antalet registrerade avvikelser ökar succesivt varje år vilket inte bör
tolkas som ett tecken på försämring i verksamheten utan på att
benägenheten att registrera avvikelser ökar i verksamheterna då
det systematiska kvalitetsarbetet får mer och mer fäste i vår
förvaltning. Antalet avvikelser som är uppkomna under 2018 och
registrerade i verksamhetssystemet eller på annat sätt
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sammanställs i tabellen nedan tillsammans med antalet från 2017
och 2016
Avvikelsetyp
Bemötande
Fall
Läkemedel
Medicinsktekniska hjälpmedel
Informationsöverföring
Dokumentation
Larm/Sökarsystem
Omvårdnad
Övrigt
SUMMA

2018

5
414
521
5
12
4
54
38
52

1105

2017

11
499
485
1
7
0
20
67
47

1137

2016

25
273
474
3
9
1
13
103
35

936

Bemötande
De fem avvikelserna kring bemötande gäller brukare som agerat
hotfullt/kränkande gentemot annan brukare eller personal. I två av
ärendena har den rapporterande personalen bedömt att det utlösts
av miljöfaktorer, lokalerna har inte varit anpassade efter
verksamheten. I ett fall identifieras handlande från personal vara
utlösande faktor. En okunskap kring avvikelserna hos personalen
kan identifieras i vad och hur händelserna rapporteras. Fokus har
lagts på brukarens agerande istället för på orsaken till agerandet.
De verksamheter som har rapporterat är främst LSS och
demensinriktade verksamheter. Slutsatsen är att det är extra viktigt
med bemötandekunskaper i arbetet med brukare med kognitiv
svikt. En utbildningssatsning i lågaffektivt bemötande har
genomförts inom LSS och inom demensverksamheterna.
Fall
Antalet registrerade fallavvikelser under 2018 är något färre jämfört
med 2017. Senior Alert är ett bra instrument som kontinuerligt och
rätt använt upptäcker risker och hjälper till att på ett strukturerat
sätt arbeta fallförebyggande. Mer om Senior Alert kan läsas under
rubriken ”Granskningar och kontroller”
Läkemedel
Alla läkemedelsavvikelser registreras och rapporteras i
verksamhetssystemet och följs upp av patientansvarig
sjuksköterska och enhetschef. Vid uppkommen vårdskada eller risk
för vårdskada utreder MAS händelsen och gör om så behövs en Lex
Maria-anmälan. Under 2018 har ett projekt med digitala
signeringslistor påbörjats vilket kommer att fortsätta och
förhoppningsvis utökas under 2019. I tre av fyra enheter har
läkemedelsavvikelserna sjunkit efter införande och i en verksamhet
har det synliggjort de brister som antagligen funnits länge och
möjliggjort ett mer strukturerat arbete med att förändra arbetssätt.
Medicintekniska hjälpmedel
De fem registrerade avvikelserna kring medicintekniska hjälpmedel
har ingen bedömts som allvarlig.
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Informationsöverföring
De elva avvikelserna kring informationsöverföring har mestadels
uppkommit inom hemtjänsten vid överrapportering mellan personal.
Goda rutiner finns för överrapportering, de avvikelser som
uppkommit bedöms här bero på den mänskliga faktorn och ej på
brister i organisationen. Några av avvikelserna gäller även
samverkan mellan olika enheter inom Välfärdsförvaltningen under
semesterperioden då nyckelpersoner ej varit i tjänst. Att se över
sårbarhet- och risk inför semesterperioderna bör göras inom alla
enheter.
Dokumentation
De fyra avvikelserna vad gäller dokumentation är av annan art än
dokumentation och borde fallit in under andra rubriker.
Larm/Sökarsystem
Avvikelserna kring larm och sökarsystem har under 2018 ökat
kraftigt. Under året har 54 avvikelser kring larm registrerats varav
47 kommer från en och samma verksamhet. Mestadels har dessa
avvikelser gällt felaktig hantering, larmen har varit avstängda,
felaktigt placerade etc. Enhetschefen på den berörda verksamheten
är medveten om bristerna och arbetar med att förbättra rutinerna.
Utöver dessa avvikelser gäller det även tekniska fel i larmsystemen.
Omvårdnad
38 avvikelser om brister i omvårdnad har registrerats under året.
Mestadels rör avvikelserna uteblivna besök eller för lång
inställelsetid och det är framför allt Nattpatrullen som står för
avvikelserna. Antalet avvikelser kring omvårdnad har sjunkit de
senaste tre åren, och även tidigare år har det varit Nattpatrullen
som larmat om svårigheter att utföra uppdraget. Under 2018 har
personalresurserna utökats inom enheten vilket kan antas vara
orsaken till det minskade antalet avvikelser.
Övrigt
52 avvikelser har registrerats under övrigt, det kan röra sig om
brister i den fysiska miljön såsom att dörrar har gått i baklås eller
att det uppstått skaderisk när inredning gått sönder. Några
avvikelser gäller tillfällen då brukare avvikit från verksamheterna.
En hel del av de avvikelser som registrerats under övrigt hade
kunnat dokumenterats under någon av de andra rubrikerna. Även
här syns en viss okunskap kring avvikelsesystemet hos personalen.

2019
•
•
•
•

Förbättra klagomål- och synpunktshanteringen
Förbättra kunskapen kring avvikelserapportering bland chefer och personal.
Förbättra avvikelsesystemet för de verksamheter som ej kan rapportera i
verksamhetssystemet
Risk- och sårbarhetsanalyser inom enheterna inför semesterperioderna
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Lex Sarah och Lex Maria
Lex Sarah/Lex Maria
Alla som arbetar inom Sektor Omsorg har skyldighet att rapportera
saker de misstänker kan vara ett missförhållande/vårdskada eller en
allvarlig risk för missförhållande/vårdskada. Alla rapporter ska
utredas och där utredningen visat att det förelegat ett
missförhållande eller en risk för allvarligt missförhållande ska en
anmälan enligt Lex Sarah eller Lex Maria göras. Det innebär alltså
att alla rapporter enligt Lex Sarah inte bedöms vara ett
missförhållande/vårdskada eller allvarlig risk för
missförhållande/vårdskada och generera en anmälan enligt Lex
Sarah eller Lex Maria.
Under 2018 inkom 6 rapporter från medarbetare och verksamheter
om upplevda missförhållanden/vårdskada eller allvarliga risker för
missförhållanden/vårdskada. Tre rapporter har efter utredning
föranlett två anmälningar enligt Lex Sarah och en Lex Maria till IVO.
Nedan är en tabell där antalet rapporter och anmälningar fördelat
per avdelning framkommer. De två rapporter som ledde till
anmälning enligt Lex Sarah har diarienummer KS:2018–184 och
KS:2018–592. En rapport har efter utredning föranlett anmälan
enligt Lex Maria till IVO denna har diarienummer KS 2018:610.
Dessa anmälningar kan begäras ut hos diariet.
Avdelning

Upprättade
rapporter

Lex Sarah Vård och
Äldreomsorg
Lex Sarah Stöd
Lex Sarah IFO
Lex Maria
SUMMA

1

Varav
anmälningar

2
3
3
9

Samtliga rapporter, oavsett om de lett till anmälan eller inte, har
resulterat i att utredningen föreslagit förbättringsåtgärder för
verksamheterna. Någon systematisk uppföljning på hur detta sedan
hanteras i verksamheten finns idag inte. Att utveckla det
systematiska kvalitetsledningssystemet genom att under året lägga
in en uppföljning av föregående års föreslagna åtgärder som en
aktivitet blir en målsättning för 2019
Antalet inkomna rapporter, nio stycken, bedöms som låg i en
organisation i storlek med Sektor Omsorg. Under 2017 gjordes en
utbildningssatsning för all personal kring Lex Sarah men denna
utbildning kommer att behöva upprepas löpande.
Under första tertialen av 2018 hade inte organisationen någon som
utredde Lex Sarah vilket ledde till en fördröjning i
utredningsförfarandet vilket är en kvalitetsbrist då vi enligt lag har
skyldighet att skyndsamt utreda dessa rapporter. Det finns
fortfarande en hög sårbarhet i förvaltningens hantering av Lex
Sarah rapporter varför styrdokumentet ”Rutin för rapportering av
missförhållande och Lex Sarah” kommer att revideras under 2019.
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0
1
1
1
3

.

•
•

2019

Revidera rutinen för rapportering av missförhållanden och Lex Sarah
Lägga in en aktivitet (uppföljning av föreslagna åtgärder) i årshjulet för det
systematiska kvalitetsledningssystemet

Överklaganden
Antalet överklaganden och utfall i domstol kan ge en fingervisning
av i hur hög utsträckning myndighetsutövandet inom sektorn håller
en hög rättssäkerhet.
Under året har 17 myndighetsbeslut överklagats. Samtliga inom
avdelning Individ och Familjeomsorg. Av dessa har fem fortfarande
inte avgjorts och resterande 12 har utfallet varit till kommunens
fördel. Tolkningen är att den juridiska bedömningen i avdelningens
myndighetsbeslut håller en hög nivå och en god rättssäkerhet.

Enhet

Antal
överklaganden

Äldreomsorg

0

Utfall till
fördel för
kommunen
0

Utfall till
fördel för
klagande
0

Ännu ej
avgjord

LSS

0

0

0

0

Socialpsykiatri

0

0

0

0

Ensamkommande

3

3

0

0

Barn och Unga

6

2

Försörjningsstöd

7

6

0

1

Missbruk

1

1

0

0

Summa

17

12

0

5
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Utförandet
Processer

Processkartläggning och -utveckling
Under 2018 har ingen formell processkartläggning gjorts. Då vi
under 2019 och 2020 står inför att införa ett nytt
verksamhetssystem kommer processkartläggning av alla våra
huvudprocesser göras eftersom det nya systemet kommer innebära
förändringar i processerna.
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Sektorns ledning har identifierat att det finns oklarheter kring styroch ledningsprocesserna varför en satsning på att kartlägga dessa
kommer göras under 2019.
Löpande processanalys
Upplevda brister i arbetsprocesser lyfts till enhetschefer från
medarbetare på APT eller genom enskilda samtal med enhetschef.
Frågeställningen lyfts sedan vidare upp genom organisationen via
ledningsgrupperna till den nivå de olika aktörerna möts.
Processbrister kan även uppmärksammas genom andra typer av
granskningar såsom inkomna klagomål, avvikelser, externa
granskningar eller på grund av interna eller externa
organisationsförändringar eller lagkrav.
Om processen involverar andra huvudmän lyfts frågorna inom de
etablerade samverkansplattformarna såsom Lokala
Närsjukvårdsgruppen, Fyrbodalnätverk eller Västkom.
Mycket fokus har under året legat på de nya
samverkansprocesserna vid in- och utskrivning från slutenvård i
samband med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från
slutenvård. Arbetet har drivits kommungemensamt i samverkan
med regionen på såväl regional, delregional som lokal nivå.
Internt i kommunen processanalysarbetet främst fokuserats på de
ärenden där dubbelproblematik förekommer såsom socialpsykiatri
och missbruk samt på de ärenden som rör spelmissbruk då detta är
en ny målgrupp för socialtjänsten.

2019
•
•

Utför processkartläggning av huvud- och styrprocesser
Följa upp de för 2018 nya processerna kring spelmissbruk och samsjuklighet

Styrdokument

Under 2018 har ett strukturerat arbetssätt för att hantera våra
styrdokument upprättats. Syftet är att hitta en arbetsmetod som
kontinuerligt säkerställer att alla våra styrdokument är tydliga,
tillgängliga och trovärdiga. Kommunen har under hösten 2018
upprättat kommunövergripande regler för hantering av
styrdokument vilka kommer ligga till grund för inventering- och
revideringsarbetet inom sektorn. Inventeringen har påbörjats och
sektorn har identifierat de mest primära rutinerna att kvalitetssäkra
såsom rutin för dokumentation inom socialtjänst och kommunal
hälso- och sjukvård vilket kommer att göras under 2019.
Utveckling av nya styrdokument
Sektorn har under året arbetat fram och upprättat nya
styrdokument där vi sett behov. Mestadels har det handlat om
övergripande frågor såsom regler för styrdokument eller struktur för
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systematiskt kvalitetsarbete men även i specifika frågor där
bedömningen är att det är viktigt att ha ett tydligt styrdokument.
Ett fåtal detaljdokument har också upprättats.
Sektor Omsorg har beslutat att generellt ha en restriktiv inställning
till upprättande av nya styrdokument. Att hålla nere antalet
styrande dokument syftar till att uppnå en mer tillitsbaserad
styrmodell och underlätta för sektorn att ha överblick. Sektorns
styrdokument ska vara tillgängliga och aktuella och medarbetarna
ska ha förutsättning att ha kunskap om dem.
Vid brister i verksamheten ska den första åtgärden vara att se om
det redan finns något styrdokument som hanterar den uppkomna
situationen, se över om revidering behövs av detta dokument och
arbeta med att få styrdokumentet känt och accepterat i
verksamheten snarare än att bryta ner det till ett mer
detaljstyrande styrdokument.
Avvecklande av inaktuella styrdokument
Under 2018 har ett systematiskt sätt för hur inaktuella
styrdokument ska avvecklas börjat utformas. Syftet är att minska
antalet styrdokument och kvalitetssäkra de vi har. Detta arbete
kommer att fortlöpa under 2019 och ingå i arbetet med
revideringsplanen.

2019
•
•
•

Upprätta en dokumenthanteringsplan för förvaltningen
Upprätta en revideringsplan för förvaltningens styrdokument
Öka tillgängligheten till rutindokument och processkartor för medarbetarna inom
förvaltningen
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Resurser

Avgörande för verksamhetens möjlighet att utföra uppdraget är
resurstillgången och resurshanteringen.
Bemanning
Bedömningen är att bemanningsfrågan kommer att vara en av de
stora utmaningarna för förvaltningen de närmaste åren. De flesta av
sektorns verksamheter är personalintensiva och vi ser att vi har
problem med att bemanna fullt ut, framför allt under
semesterperioder. Under året har vakanser funnits på grund av att
verksamheten inte kunnat bemanna fullt ut. Några avvikelser är
registrerade där koppling kan dras till en ofullständig bemanning
eller en hög personalomsättning vilket visar på att kvalitetsbrister
uppstår ganska omgående vid bemanningsproblem. Bedömningen
är att svårighet att bemanna utgör en påtaglig risk för
verksamhetens kvalité. Svårighet att bemanna gäller de flesta
yrkesgrupper. I samarbete med skola och samverkan genom
kommunalförbundet försöker verksamheten hitta långsiktiga
strategier för att kunna säkra bemanningen i framtiden. Olika sätt
att förändra arbetsmetoder genom t.ex. användandet av ny teknik
och ökad tjänstgöringsgrad hos de anställda bedöms som avgörande
för att kunna lösa de bemanningsproblem som förvaltningen står
inför. Vi har också behov av att vara en konkurrenskraftig
arbetsgivare.
Kompetens
För att kunna uppnå en god kvalité inom socialtjänsten och hälsooch sjukvården krävs att det inom varje område finns personal med
adekvat kompetens för uppdraget. Kompetensen ska bestå av såväl
teoretiska kunskaper som praktiska färdigheter. Inom en del
områden är kompetenskraven reglerade genom lag, förordning eller
författning. Att kunna bemanna med rätt kompetens för uppdraget
är även det svårt. Olika typer av internutbildningar,
fördjupningsutbildningar och traineeprogram har påbörjats.
Förvaltningen fokuserar även mycket på att kunna erbjuda goda
praktik- och studentplatser med utbildade handledare.
Ledning

En formell formulering i lagtext kring kravet på kompetens hos
chefer inom sektor Omsorg finns inte. I Socialtjänstförordning
(2001:937) 3 kap. 5 § fastslås det att i hem för vård eller boende
och vid varje stödboende ska det finnas en person med lämplig
utbildning som förestår verksamheten. I förfrågningsunderlaget till
privata utförare inom hemtjänst kräver Munkedals kommun att den
som har operativt ledande befattning ska ha:
• Relevant högskoleutbildning med inriktning mot beteende/samhällsvetenskap eller motsvarande samt
• Dokumenterad erfarenhet av arbete inom aktuellt område
• Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar,
föreskrifter och allmänna råd, datorvana samt nödvändiga
kunskaper i talad och skriven svenska.
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Utgångspunkten är att samma kompetenskrav ska ställas på alla
chefer inom sektorn och att de krav som ställs på chefer hos privata
utförare även ställs på chefer inom den egna organisationen.
Eftersom vi har andra verksamheter än endast hemtjänst kan andra
typer av högskoleutbildningar efterfrågas beroende av
ansvarsområde.
Inom sektorn arbetar 19 chefer. Samtliga har genomgått
högskolestudier på olika nivåer. Samtliga chefer har dokumenterad
erfarenhet av det område de är chef över samt ingående kunskaper
om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd,
datorvana samt nödvändiga kunskaper i talad och skriven svenska.
En plan för introduktion av nya chefer har arbetats fram, den har
använts i en nyrekrytering men sedan inte följts. Ett omtag av detta
bör göras. Frågan har lyfts till ledarplattformen som är en
kommunövergripande strategi för kommunens ledare.
Under året har flera chefer gått en extern vidareutbildning i
ledarskap. Några har påbörjat magisterutbildning inom ledarskap
inom socialt arbete. Internt har cheferna fått utbildning
”Hälsofrämjande ledarskap. Under 2019 planeras utbildning i
tillitsbaserat ledarskap.
Generellt sett har förvaltningen en kompetent och erfaren
ledningsgrupp, de flesta har mångårig erfarenhet från såväl
chefskap och verksamheten och utbildningsnivån är hög.
Personalomsättningen bland chefer är låg och sjuktalen låga.
Myndighetsutövning

De myndighetsutövande yrkesgrupperna har tydliga kompetenskrav
genom SOSFS 2008:32, SOSFS 2007:17 och HSLF-FS 2017:79.
Inventering av kompetensen hos den myndighetsutövande
personalen visar att vi uppnår kompetenskraven för 2018. Under
2019 förändras kraven på kompetens för utredare av barn och
unga. En medarbetare kommer att behöva komplettera sin
utbildning för att uppnå de nya kompetenskraven. En plan för detta
upprättas och bedömningen är att samtliga myndighetsutövande
medarbetare kommer att uppnå socialstyrelsens kompetenskrav
innan första juli 2019.
Alla myndighetsutövande handläggare har tillgång till, intern eller
extern, handledning i enskilda ärenden och i utredningsprocessen.
Under året har samtliga socialsekreterare inom Barn och Unga fått
vidareutbildning i anknytning samt att några handläggare i
förhållningssätt för de som arbetar med barn ICDP. En
familjehemssekreterare har genomfört utbildning i ett strukturerat
utredningsverktyg för utredning av familjehem, Nya
Kälvestensmodellen. Kompetensförstärkning har även gjorts vad
gäller våld i nära relationer, missbruksprevention, missbruk hos
barn, samsjuklighet, riskbedömning av barn och unga med sexuella
beteendeproblem samt i föräldrastöd till småbarnsföräldrar med
kognitiv svikt.
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De kompetensförstärkande satsningarna har lett till en
kvalitetsökning inom Individ och Familjeomsorg vilket medfört att
verksamheten har kunnat erbjuda hemmaplanslösningar i stället för
att, som tidigare, köpa tjänsten.
Legitimerad personal

Legitimerad personal omfattar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
fysioterapeuter inom sektor Omsorg. Grundkompetensen hos den
legitimerade personalen är lagstyrd och legitimationen utfärdas, och
kan återkallas, av socialstyrelsen i enlighet med
Patientsäkerhetslagen. Det råder brist inom de legitimerade
yrkesområdena, under året har det framför allt varit problem med
att rekrytera sjuksköterskor och fysioterapeuter. Kommunen har ett
avtal med regionen som reglerar skyldigheten att hålla med
sjuksköterskor med grundutbildning men då det finns god evidens
för samband mellan graden av specialistsjuksköterskor och
patientsäkerheten strävar sektor Omsorg mot att öka andelen
sjuksköterskor med specialistkompetens. Arbetsgivaren underlättar
för den anställde sjuksköterskan som genomgår vidareutbildning.
Baspersonal

Kompetensen hos baspersonalen inom äldreomsorg och
funktionshinderområdet regleras genom SOSFS 2011:12 och SOSFS
2014:2. Sektor Omsorg tillämpar samma krav på kompetens inom
socialpsykiatrin och all annan typ av baspersonal inom
förvaltningen. Mindre än 1% av de tills vidareanställda saknar
formell utbildning och samtliga anställda som ej har utbildning har
individuell kompetensplan för att kunna uppnå den formella
kompetensen.
I samarbete med närliggande kommuner driver Munkedals kommun
”Kompetenssamverkan SML” där vuxenutbildningen och
socialtjänsten gemensamt erbjuder medarbetare handledar- och
fördjupningsutbildningar samt valideringsutbildningar för de
medarbetare som saknar formell kompetens. Nya yrkestitlar med
spetskompetens har skapats såsom teamledare,
teknikundersköterska, stödpedagog och verksamhetspedagog.
Kontinuerlig kompetensutveckling för medarbetarna möjliggörs t.ex.
genom användandet av webbutbildningar men även enstaka
utbildningsdagar inom specifika temaområden.

•
•
•
•
•
•

2019
Utbilda cheferna i tillitsbaserad ledning
Öka andelen specialistsjuksköterskor
Utveckla introduktionen för nya medarbetare
Utveckla användandet av ny teknik
Få fler medarbetare att arbeta heltid
Utveckla intern-, fördjupnings- och traineeprogrammen
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Lokaler
Inom Vård och Äldreomsorg pågår en större omstrukturering av
våra särskilda boenden. Ett boende med 21 boendeplatser
avvecklades helt i början av 2018. Planeringen var att under året
tillskapa ytterligare en avdelning på ett av de befintliga boendena.
Detta har inte kunnat genomföras vilket medför ett hårt tryck på
vård och omsorgsboendena och våra korttidsplatser. Framför allt på
korttidsenheten kan vi se en tydlig kvalitetspåverkan då brukare får
dela rum och hygienutrymmen. Vid inspektion utförd av enheten för
Vårdhygien påtalas smittspridningsrisken som uppstår på grund av
att korttidsboendet saknar tillgång till spoldesinfektor. Under 2019
fortsätter arbetet med att bygga en ny avdelning.
Två hemtjänstgrupper slogs ihop och flyttade till nyrenoverade
lokaler i början av året. Ur arbetsmiljösynpunkt har situationen för
medarbetarna genom detta förbättrats avsevärt samt att det gett
möjlighet till ett nära ledarskap då gruppen har sin enhetschef i
samma lokal.
Hemsjukvården och hemtjänsten i Munkedal har
underdimensionerade lokaler vilket skapar en dålig arbetsmiljö och
brister kring t.ex. sekretesshantering. De befintliga lokalerna
kommer att behövas lämnas inom några år men delar av
verksamheten kommer att behöva flytta ut redan under 2019 då
situationen bedöms som ohållbar. Frågan är lyft till
lokalstyrgruppen.
Inom avdelningarna Vård- och Äldreomsorg och Stöd finns stora
arbetsgrupper där såväl Arbetsmiljöverket som Socialstyrelsen har
föreskrifter och allmänna råd (AFS 2018:4 och SOSFS 2015:10) om
arbetskläder ur vårdhygieniskt- och smittoriskperspektiv. Ingen av
de två avdelningarna uppnår föreskrifternas krav fullt ut då alla
arbetslokaler inte möjliggör att personalen kan byta om på
arbetsplatsen samt kunna tvätta arbetskläderna på arbetsplatsen
efter varje arbetspass.
Lokalerna för Individ och Familjeomsorgen är underdimensionerade.
Två nya kontors/mötesrum har tillskapats men dessa har visat sig
ha kvalitetsbrister vad gäller sekretess vilket medför att de har en
begränsad användbarhet. Vid tillsyn från Arbetsmiljöverket dömdes
socialsekreterarnas möjligheter till säkra mötesrum ut. Under 2019
kommer alternativ för att förbättra lokalfrågan arbetas fram.
Under året har en ny lokal för provtagning hos missbruksenheten
tagits i bruk vilket ökar kvaliteten i form av rättssäkerhet, integritet
och arbetsmiljö.
I början av året lades kommunens hem för vård och boende riktad
mot ensamkommande barn ned. De barn och unga som bodde på
boendet fick andra typer av insatser eller flyttade till andra
boenden. Individuella uppföljningar har gjorts löpande och inga
kvalitetsbrister har kunnat identifierats i samband med
nedläggningen.
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Delar av arbetsmarknadsenheten har under året flyttat in i nya
lokaler vilka är mer ändamålsenliga och som har skapat möjlighet
till nya arbetsuppgifter. Denna synergieffekt har inte bara skapat ett
mervärde för deltagarna utan även utanför sektorn.
Fler verksamheter är planerade att flytta till nya lokaler men har
under en övergångsperiod varit tvungna att flytta in i tillfälliga
lokaler vilka inte är anpassade för verksamheten. Detta medför
kapacitetsnedsättningar och försämrad arbetsmiljö.
Inom LSS har en utredning genomförts för att prognostisera
framtidens behov av lokaler för framför allt gruppbostäder och
servicebostäder. Prognosen visar på ett behov av nybyggnation
inom de närmaste 5 – 7 åren. Tillgång till anpassade lokaler kan
minska behovet av köpta platser.

2019
•

Fortsätta arbetet med ny-, ombyggnations- och flyttprocesser i nära samverkan med
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Verksamhetssystem
Sektor Omsorg har idag verksamhetssystemet Magna Cura.
Systemet har inte uppnått en funktionalitet som verksamheten
eftersträvat och behövt. I slutet av 2018 undertecknades ett avtal
med leverantören som innebär att vi under andra halvan av 2019
kommer påbörja införandet av ett nytt verksamhetssystem. I
samband med detta kommer vi säkerställa att verksamheten följer
den nationella informationsstrukturen inom socialtjänsten enligt NI
2019:1.

2019
•

Säkerställ att sektor Omsorg följer nationell informationsstruktur för socialtjänsten
enligt NI 2019:1

Ekonomiska resurser
De ekonomiska resurserna har självklart inverkan på kvalité- och
patientsäkerhetsarbetet men redovisas separat i bokslutet.

78

21

Samverkan

Samverkan är en avgörande del av sektorns kvalitetsarbete.
Samverkan sker oavbrutet på alla nivåer i organisationen såväl
mellan interna aktörer som med externa aktörer. En beskrivning av
sektorns samverkansarbete kan därför aldrig vara heltäckande eller
på något sätt ge mer än exempel på pågående samverkan.
Andra kommuner
Munkedal ingår som en del i det regionala kommunalförbundet
Västkom samt det delregionala kommunalförbundet Fyrbodal. Inom
ramen för denna samverkan drivs olika utvecklingsfrågor,
nätverksarbete och påverkansarbete. Utbildningar och
kompetensutveckling är ytterligare ett område som drivs inom
ramen för det kommungemensamma arbetet.
En del verksamheter drivs i samverkan med andra kommuner
såsom Personligt Ombud och Socialjour som är verksamheter som
kommuner av Munkedals storlek har svårt att driva på egen hand.
Möjligheterna att starta en gemensam integrerad verksamhet
riktade mot barn med missbruksproblem, Mini Maria, har pågått
under 2018.
Samverkan med de närliggande kommunerna är ett mer nära och
tätt samarbete. Sotenäs, Munkedal och Lysekil, (SML), driver
tillsammans en mängd olika verksamheter och gemensamma frågor.
Samarbetet mellan dessa tre kommuner är nära och förvaltningen
letar hela tiden nya sätt att utöka och fördjupa samarbetet. Sedan
första oktober har de tre kommunerna en gemensam MAS.
Regionen
Regionen är en av de stora samverkansparterna för sektorn.
Samverkan och samarbete sker framför allt genom
länsgemensamma samverkansavtal där Munkedals kommun driver
sina frågor via kommunalförbundet Västkom och delregionala
kommunalförbundet Fyrbodal. Lokalt sker samverkan via den lokala
närsjukvårdsgruppen. Exempel på frågor som sektorn samverkat
med regionen kring under året är processen kring utskrivning från
slutenvård, handlingsplaner för psykisk hälsa och suicidprevention.
Samordningsförbundet Väst
Kommunen är medlem i Samordningsförbundet Väst (Sof Väst),
övriga medlemmar är VGR, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och ytterligare sju kommuner. Kommunal representant finns i
förbundets styrelse (politisk representant) och i förbundets
beredningsgrupp (tjänstemannarepresentant). De insatser som
förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie
verksamheter. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att
verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen
försörjning och stödja och medverka till samverkan mellan parterna.
Steg1, en verksamhet för unga vuxna, bedrivs i samarbete med
Färgelanda kommun med stöd av ESF-medel och Sof Väst.
Kommunen tillhandahåller även arbetsträningsplatser inom
Jobbcentrum (AME).
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Arbetsförmedling
Munkedals kommun har tecknat samverkansavtal med
Arbetsförmedlingen inom ramen för DUA (Delegationen för Unga
och nyanlända till Arbete).
Räddningsförbundet MittBohuslän
Under året har ett samarbete med räddningsförbundet Mitt
Bohuslän, som drivs av kommunerna Munkedal, Lysekil och
Uddevalla, startat kring individanpassat brandskydd.
SSPF
SSPF står för Socialtjänst, Skola, Polis och Fritid och är just en
samarbetsplattform för dessa parter. Arbetet startade 2017 men har
under 2018 stannat av, framför allt på grund av
personalomsättning. Inför 2019 planeras från socialtjänstens sida
att försöka återuppta arbetet.
Samsjuklighet
Under året har ett internt samverkansarbete mellan
Biståndsenheten, Socialpsykiatrin samt Vuxenenheten startat upp i
syfte att på ett bättre sätt möta personer med samsjuklighet, det
vill säga både missbruk och psykisk ohälsa. Verksamheterna uppger
att man redan under 2018 har sett en kvalitetsförbättring för
målgruppen. Denna samverkan kommer att fortlöpa och utvecklas
under 2109.

2019
•
•
•

Fortsätta och utveckla samverkan med andra kommuner
Utveckla samverkan inom närsjukvårdsgruppen
Utreda möjligheten till integrerade verksamheter
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Granskningar och kontroller
Intern- och egenkontroller
Internkontrollsplanen fastställs av KS inför verksamhetsåret och
2018 har fastställd internkontrollsplan följts. Den rapporteras
separat i november till ansvarig nämnd.
Egenkontroller utförs löpande utifrån lokala rutiner. Årets
egenkontroller visar ett stort behov av utbildningssatsning i
dokumentation hos bas- och legitimerad personal inom främst
avdelning Stöd och avdelning Vård och Äldreomsorg.
Kommunrevisorerna har under året genomfört två granskningar
inom sektor Omsorg. Den ena kring kommunens arbete med
digitaliseringen inom omsorgen. Revisorerna förordar att kommunen
utvecklar sin styrning och uppföljning kring hur digitala tjänster
tillhandahålls för, och nyttjas av, kommuninvånare. Den andra var
kring kommunstyrelsens styrning, ledning och granskning av
hemtjänsten. Revisorerna anmodar här kommunstyrelsen att stärka
sin styrning, ledning och granskning av hemtjänsten. De påtalar att
riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen är i behov av att
revideras samt att de anser att det saknas systematisk kontroll och
kvalitetssäkring inom myndighetsutövningen.
Av de avvikelser, risker för missförhållanden och risk- och
sårbarhetsanalyser som utförts under året har även brister i
kommunens hantering av sekretessinformation. Det gäller framför
allt i fakturahantering samt vid utbyte av information mellan
enheter, avdelningar eller förvaltningar.
Nationella register
Munkedals kommun använder sig, främst inom avdelning Vård och
Äldreomsorg av nationella register som även fungerar som
riskbedömningsinstrument och uppföljnings- och analysverktyg på
såväl individnivå som gruppnivå. Syftet är bland annat att öka
patientsäkerheten genom tidiga, förebyggande insatser och ökad
kunskap.
Senior alert

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att
stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar
att falla, få trycksår, minska i vikt, försämrad munhälsa och/eller
har problem med blåsdysfunktion.
Det förebyggande arbetssättet bygger på att identifiera risker och
analysera orsaker, planera och genomföra förebyggande åtgärder
samt följa upp åtgärder och utvärdera resultat.
Genom att använda Senior alert systematiseras det vårdpreventiva
arbetssättet på individnivå och det ges möjlighet att följa och
använda sig av de olika resultaten från individnivå till övergripande
nivåer. Detta förbättrar patientsäkerheten och kan som en följd
även minska uppkomna vårdskador. Munkedals kommun har sedan
flera år arbetat med registret och verktyget används inom såväl
hemtjänst som i särskilda boenden.
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Systemet innebär en viss kostnad för avdelningen. Tidigare har det
finansierats genom prestationsersättning men detta upphör 2019.
Ett ställningstagande för 2019 har fattats av förvaltningen om att
fortsätta under året. Nytt ställningstagande tas inför 2020.
BPSD

BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symptom hos
personer med Demens och syftar till att med tvärprofessionella
vårdåtgärder minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD
och det lidande som detta innebär och att genom detta, öka
livskvalitén för personen med demenssjukdom. BPSD är både ett
nationellt register men framför allt en tvärprofessionell
arbetsmetod.
Arbetsmetoden har använts sedan flera år tillbaka inom de
verksamheter som är helt inriktade mot demens. Under 2018 har
implementeringen även påbörjats i övriga verksamheter vilket
kommer att fortgå under 2019. BPSD som arbetsmetod kräver
löpande utbildningssatsningar i verksamheten. Bedömningen är att
det främst inom sjuksköterskorna behöver satsas på utbildning
under 2019.
Under arbetet med implementeringen har en brist kring information
om diagnoser uppmärksammats. Framför allt inom hemtjänsten är
det inte säkerställt att undersköterskorna har information om
patientens diagnos vilket kan medföra brister i bemötande och
omvårdnad.
Svenska Palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där
vårdgivaren registrerar hur vården av en person i livets slutskede
varit. Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av
diagnos och vem som utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät
med cirka 30 frågor som handlar om hur vården varit sista veckan i
livet. Sedan använder personalen resultatet för att se vilken kvalitet
som vården håller och vad som behöver förbättras. När
förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska
palliativregistret för uppföljning.
Externa granskningar
Under året har sektor Omsorg även haft ett antal externa
granskningar från olika aktörer.
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO)

IVO har under året gjort två granskningar i Munkedals kommun, en
inom avdelning IFO, Barn och Unga och en på avdelning Stöd,
Stödboende. Båda granskningarna utfördes hösten 2018 och IVO
har ännu inte återkopplat från granskningarna.
Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har utfört tre granskningar av sektorns
verksamheter inom avdelning IFO, på Dinglegården samt på
Frejvägen 2 och 4.
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IFO fick kritik för att lokalerna inte uppfyller säkerhetsstandard.
Socialsekreterarna får inte längre ha klientmöten på kontoren då de
saknar flyktvägar. Problemet med lokalerna tas upp under avsnittet
”Resurser”
Vid inspektion på Dinglegården samt Frejvägen 2 och 4 påtalades
att det saknades tydlighet kring vart personalen kunde vända sig för
att komma i kontakt med beslutsfattande person under obekväm
arbetstid. Sektorn har infört Chef i beredskap sedan december
2018.
Apoteket AB

Första januari 2018 trädde (HSLF-FS 2017:37) om ”ordination
och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården” ikraft.
Syftet med den nya föreskriften är att skapa en säker
läkemedelshantering där så få patienter som möjligt drabbas av
läkemedelsrelaterade skador. Under året har Apoteket AB
genomfört en granskning av hemsjukvårdens ordinering och
hantering av läkemedel utifrån de nya kraven. Granskningen
resulterade i en åtgärdsplan som kommer att följas upp på
enhetsnivå.

Vårdhygien NU

Enheten för vårdhygien har under året gjort en inspektion på
korttidsenheten. Verksamheten fick kritik för möjligheten till
rengöring och desinfektion. Inspektionen menade att detta är en
påtaglig risk för såväl patienter som medarbetare på grund av
smittorisken. Avsaknaden av tillgång till spoldesinfektor tas även
upp i avsnittet ”Resurser”.

2019
•
•
•
•
•
•

Genomför utbildning i dokumentation inom avdelning Stöd och
avdelning Vård och Äldreomsorg
Utveckla styrning och uppföljning av hur digitala tjänster
tillhandahålls för, och nyttjas av, kommuninvånare.
Revidera riktlinjer och rutiner för myndighetsutövningen inom
äldreomsorgen
Kvalitetssäkra kommunens hantering av sekretessbelagda
uppgifter
Utbildningssatsning på sjuksköterskor inom BPSD
Öka användandet av bedömningsinstrument vid bedömning av
smärta och munhälsa
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