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Kommunförvaltningen
Anna-Karin Jansson Argani
telefon 0304-334000
e-post: anna-karin.janssonargani@orust.se

Köp av tjänst- Kurator Ungdomsmottagning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
Teckna avtal med Västra Götalands Regionen enligt bifogat förslag.
Sammanfattning av ärendet
Ungdomsmottagningen bedrivs enligt avtal i samverkan mellan Västra Götalands
Regionen och Orust kommun.
Kommunstyrelsen har tecknat ett avtal (Bilaga 1) med regionen att bedriva
Ungdomsmottagning i gemensam regi för perioden 2019-01-01- 2022-12-31.
Idag arbetar en kurator 50 procent vid Ungdomsmottagningen som är anställd av Orust
kommun. Regionen har en anställd barnmorska 50 procent och läkarmedverkan några
timmar per månad.
Regionen har erbjudit sig att ta över uppdraget för Orust kommun gällande kurator
Ungdomsmottagningen mot ersättning.
I samtliga kommuner i norra Bohuslän har regionen tagit över uppdraget för
ungdomsmottagningarna enligt förslag ovan (Se bilaga 2). I nuläget är det bara Orust
kommun som har kvar verksamheten enligt Samverkansavtal (Bilaga 1).
Ersättningen är kostnadsneutralt för kommunen (Se bilaga 2 under rubrik ersättning).
Bedömning
Bedömningen är att det för den enskilde är värdefullt att Ungdomsmottagningarna
bedrivs på ett likvärdigt sätt i kommunerna.
Det är i dagsläget praktiska svårigheter att hantera uppdraget under till exempel
sommarperioden då annan personal från IFO behövt trygga upp verksamheten. Vidare
är en 50 procentig tjänst komplicerat för den som innehar tjänsten. Det innebär att
hantera två olika arbetsområden och arbetsplatser.
Utifrån ovanstående bedöms det som en bra lösning att regionen helt tar över
verksamheten och att kommuner ersätter regionen enligt föreslaget avtal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-20
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Anna-Karin Jansson Argani
Handläggare
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E Enhet
Regionhälsan, Västra Götalandsregionen
2021-04-16

Avtal om finansiering av kurator vid
ungdomsmottagningen på Orust
Parter:
Orust kommun
Familjeenheten Sektor Omsorg
Kontaktperson: Anna-Karin Jansson Argani
anna-karin.janssonargani@orust.se
Telefon: 0304-334413
Västra Götalandsregionen Regionhälsan
Kontaktperson: Agneta Lindkvist Områdes/Verksamhetschef Ungdomsmottagningar Norra,
Västra och Östra (UM 1, UM 2 och UM 5)
agneta.lindkvist@vgregion.se
Telefon: 072-454 11 58
Avtalets syfte
Avtalets syfte är att reglera finansieringen av 0,5 tjänst kurator anställd av Regionhälsan vid
Orust Ungdomsmottagning.
Verksamhetens Inriktning
Ungdomsmottagningar finns som ett led i att tillgodose ungdomars och unga vuxnas rätt till
hälsa. Ungdomsmottagningen har till uppgift att på den unges uppdrag förmedla kunskap, ge
information, stöd och behandling. Detta gäller inom området sexuell, reproduktiv och
Psykosocial hälsa. Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma och medvetandegöra riskfyllda
levnadsvanor.
Ungdomsmottagningens målgrupp är ungdomar till och med 24 år. Ett av
ungdomsmottagningens grundfundament är att ungdomar under 18 år kan söka sig till
verksamheten utan vårdnadshavarens kännedom eller godkännande. Ungdomsmottagningen
ska vara en lågtröskelverksamhet vilket innebär att det ska vara lätt för alla ungdomar att söka
hjälp och få hjälp med alla slags frågor. Tillgängligheten ger stora möjligheter till tidiga
insatser.
Ungdomsmottagningen ska arbeta både med enskilda besök och utåtriktade aktiviteter.
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Övergripande mål
 Ungdomsmottagningen ska stärka och hjälpa ungdomar i övergången mellan ungdom
och vuxenliv.
 Arbetet ska utgå utifrån en psykosocial, psykologisk och medicinsk helhetssyn, och
utifrån ett rättighetsperspektiv där unga har rätt till information, kunskap, stöd och
behandling.
 Ungdomsmottagningen ska främja fysisk och psykisk hälsa, med tonvikt på sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för unga.
Samverkan
Verksamheten vid ungdomsmottagningarna bygger på en aktiv samverkan mellan kommun och
region. Samverkan ska ske både på individuell, övergripande och organisatorisk nivå.
Det innebär ömsesidig samverkan med andra aktörer både lokalt, delregionalt och regionalt i
frågor som rör barns och ungdomars välbefinnande.
Samverkan mellan ungdomsmottagning och aktörer på orten såsom socialtjänst, hälso- och
sjukvård, skola, folkhälsoråd och föreningsliv med flera är en förutsättning för ett gott
omhändertagande, både i individärenden och på organisatorisk nivå. Samverkan på
organisationsnivå kan företrädesvis ske i Vårdsamverkan på lokal, delregional och regional
nivå.
Verksamhetens omfattning
Ungdomsmottagningen på Orust har ca 1748 ungdomar i målgruppen 13 till och med 24 år.
Detta innebär att mottagningen har en lägsta bemanning om 50% antal tjänstefaktorer
barnmorska respektive 50% antal tjänstefaktorer kurator. Dagens bemanning motsvaras av
ovanstående.
Dessutom finns läkare, enhetschef och tillgång till verksamhetsutvecklare i området Norra
Bohuslän.
Ansvaret för arbetsmiljöfrågor och kompetensutveckling tillfaller Regionhälsan.

Ersättning
Regionhälsan anställer all personal som uppdraget kräver varav kommunen ska finansiera 0,5
tjänst kurator per år. För år 2021 är den summan 331 627 kr 7 helår. Ersättningsnivån justeras
årsvis med löneprisindex. Ersättningen ersätter lön, sociala avgifter, semester, utbildning samt
kostnader för IT, hyra och städ.
Kommunens betalning ska ske mot fakturor från regionen, beloppet faktureras kvartalsvis i
februari, maj, augusti och november 30 dagar netto. Fakturerings och expeditionsavgifter ska
inte utgå. Eventuell dröjsmålsränta ska utgå enligt lag.
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Faktureringsadress:
Orust Kommun
Fack 760199 R 067
Box 21, 47321 Henån
Ansvarskod: Z722, Verksamhetskod: 56 820.
Avtalstid
Avtalet gäller från 2021-09-01 – 2022-12-31. Under förutsättning att Samverkansavtalet mellan
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Orust kommun inte påkallar förändring förlängs
avtalet automatiskt med tolv månader fram till någon av parterna påkallar en uppsägning. Om
någon av parterna vill avsluta eller ändra överenskommelsen är uppsägningstiden 6 månader.
Uppsägning ska ske skriftligt.
Tvist
Tvist mellan parterna rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första hand avgöras i
förhandling mellan parterna och först därefter om så krävs av allmän domstol

Datum

Anna-Karin Jansson Argani
Enhetschef Familjeenheten Sektor Omsorg
Orust kommun

Agneta Lindkvist
Områdes/verksamhetschef
Västra Götalandsregionen Regionhälsan

_______________________

_______________________________
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Samverkansavtal avseende
ungdomsmottagning i Orust
kommun
Avtalsparter:
Västra Götalandsregionen genom Norra hälso- och sjukvårdsnämnden
och Orust kommun
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1 AVTALSPARTER
Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning tecknas mellan Västra Götalands
läns landsting genom norra hälso- och sjukvårdsnämnden och Orust kommun.

2 AVTALSTID
Avtalet gäller under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2022 med möjlighet
till förlängning tolv månader efter överenskommelse mellan parterna. Vid
nyttjande av förlängning ska parterna vara eniga senast den 30 juni 2022.

3 AVTALETS SYFTE
Avtalet avser verksamheten vid ungdomsmottagningen i Orust kommun och har
som syfte att beskriva inriktning, åtaganden, organisation för
ungdomsmottagningen samt den ekonomiska ansvarsfördelningen mellan norra
hälso- och sjukvårdsnämnden och Orust kommun
Vidare syftar avtalet till att säkerställa att parterna har kontinuerlig dialog under
avtalstiden.

4 VÅRDGIVARE
Västra Götalandsregionen är vårdgivare och huvudmannaskapet för
ungdomsmottagningen i Orust kommun. Orust kommun är samarbetspartner och
delfinansiär.

5 VERKSAMHETENS INNEHÅLL
Ungdomsmottagningen är en basverksamhet som ska ses som ett komplement till
övrig hälso- och sjukvård och till kommunens hälsofrämjande och förebyggande
arbete.

Ungdomsmottagningen ska genom ett hälsofrämjande förhållningssätt främja en
god fysisk och psykisk och social hälsa samt stärka, stödja och motivera
ungdomar i övergången mellan ungdom och vuxenliv. Ungdomarna ska ges
förutsättningar för att kunna göra hälsosamma val av levnadsvanor.
Ungdomsmottagningen ska kännetecknas av hög kvalitet, god tillgänglighet, gott
bemötande och valfrihet. Verksamheten vänder sig till ungdomar och unga vuxna
till och med 24 år.
Följande verksamhetsformer och insatser ska erbjudas:
•
•
•
•

Öppen mottagning
Individuella besök
Gruppverksamhet
Telefonrådgivning
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•
•
•
•
•

Utåtriktat arbete
Informationsarbete
Samverkan i individärenden
Samverkan med andra verksamheter i närområdet
Digitala tillgänglighetslösningar och e-tjänster

Ungdomsmottagningarnas verksamhet utgår ifrån lokala behov och
förutsättningar. Rätt kompetens hos personalen krävs för att göra adekvata
bedömningar och för att vid behov lotsa den unge vidare till andra instanser.
Ungdomsmottagningen är ingen remissinstans

5.1 Rådgivning, undersökning och behandling
Ungdomsmottagningen ska arbeta med hälsofrågor som kan hänföras till
ungdomstiden och en förberedelse för vuxenlivet. Arbetet på ungdomsmottagningen
ska omfatta både fysisk hälsa, psykisk hälsa social och sexuell hälsa.
Ungdomsmottagningen är inte en remissinstans för utredning.

5.2 Utåtriktat och uppsökande arbete
Ungdomsmottagningen ska arbeta utåtriktat tillsammans med skolor där även
särskolorna omfattas. Andra arenor kan vara föreningar och fritidsgårdar mm.
Målsättningen är att alla högstadieelever i upptagningsområdet ska ha besökt eller ges
kännedom om ungdomsmottagningen.
Det utåtriktade och uppsökande arbetet ska utgöra minst 20 procent av
verksamheten.

5.3 Samverkan
Ungdomsmottagningen bedrivs i samverkan mellan Orust kommun och norra
hälso- och sjukvårdsnämnden. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med
kommunala verksamheter som arbetar med ungdomar, vårdcentral, elevhälsa,
psykiatriska enheter och andra aktörer på orten som arbetar med ungdomar.
Den organisatoriska samverkan mellan parterna ska utvecklas och stärkas, i syfte att
tillskapa en lokal förankring efter ungdomars behov.
5.3.1 Utvecklingsåtaganden i samverkan

Utvecklingsområden för ungdomsmottagning kan vara att undersöka
förutsättningarna för att verksamhet som riktar sig till barn- och ungdomar
samlokaliseras i exempelvis ungdomscentraler/ungvux.
5.3.2 Strategisk styrgrupp

En strategisk styrgrupp ska finnas som ska bestå av representanter för de båda
avtalsparterna. Styrgruppens uppgift är att ansvara för strategisk koordinering och
utveckling. Styrgruppen ska årligen ha en gemensam uppföljning av
verksamheten vid ett och samma tillfälle.
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5.4 Tillgänglighet och öppettider
Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska
vara lätt för alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor.
Ungdomarna ska ha möjlighet att boka tid utanför skoltid och kunna komma till
ungdomsmottagningen utan att ha bokat en tid.
Information om öppettider, telefontider mm ska vara lätt för ungdomarna att hitta via
Internet. Informationen ska finnas på UMO.se/Ungdomsmottagningen på Internet.
Ungdomsmottagningens tillgänglighet ska utgå från ungdomarnas behov.
Tillgängligheten till ungdomsmottagningen ska säkerställas genom att
ungdomsmottagningen i varje kommun ska erbjuda kvällsöppna mottagningar till
minst kl. 18.00, minst en kväll per vecka i varje kommun.
Ungdomsmottagningarna ska i möjligaste mån vara öppna minst en dag per vecka
för fysiskt besök i varje kommun under semesterperioden.

5.5 Jämlik vård
Alla ungdomar ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett likvärdigt sätt och
får likvärdig tillgång till ungdomsmottagningen oavsett kön, ålder, sexuell
identitet, funktionsnedsättning, social ställning, etnicitet eller religiös tillhörighet.

5.6 Valfrihet
Ungdomar kan fritt välja vilken ungdomsmottagning de vill besöka inom hela
Västra Götaland, oavsett huvudman.

5.7 Bemanning och kompetens
Bemanningen på en ungdomsmottagning ska vara tvärprofessionell och bestå av
både medicinsk och psykosocial kompetens.
I Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022
anges lämplig bemanning vilket är per 3250 ungdomar i målgruppen:
Barnmorska 1,0 tjänst
Kurator 1,0 tjänst
Läkarmedverkan
Ungdomsmottagningen i Orust kommun bemannas med följande:
Barnmorska 0,50 tjänst
Kurator 0,50 tjänst
Läkarmedverkan
När personal vid ungdomsmottagningen är anställda av olika arbetsgivare ska
semestern under sommaren samordnas så att ensamarbete undviks.
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5.8 Verksamhetschef och medicinskt ansvarig
Ungdomsmottagningen ska ledas av en verksamhetschef anställd inom Västra
Götalandsregionen.
Verksamhetschefen för ungdomsmottagningen har det samlade ledningsansvaret,
vilket också innefattar det medicinska ledningsansvaret. Verksamhetschefen får
bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast
om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.
Verksamhetschefen får dock uppdra åt sådan befattningshavare inom
verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda
ledningsuppgifter, som till exempel det medicinska ledningsansvaret. Den
medicinskt ledningsansvarige ska biträda verksamhetschefen då det gäller frågor
om medicinska rutiner, medicinsk säkerhet med mera.
Västra Götalandsregionen är driftansvarig för verksamheten. Inför eventuellt
förändrat driftansvar ska parterna sammankallas för dialog och förhandling
(se 11.1 Ändringar och tillägg i avtalet).

6 LOKALER OCH UTRUSTNING
Regionen och kommunen ansvarar för att lokalerna är ändamålsenliga och
uppfyller gällande krav. Lokalerna ska vara tillgängliga för personer med olika
typer av funktionsvariationer.
I Orust kommun är ungdomsmottagningen lokaliserad till adress: Södra
Strandvägen 19A, Henån

6.1 Samordningsansvar
När två eller flera arbetsgivare samtidigt arbetar på samma arbetsställe ska de
samarbeta för att ordna säkra arbetsförhållanden.
Var och en av parterna är skyldiga att se till att inte deras verksamhet utsätter
någon annan som arbetar där för risker för ohälsa eller olycksfall.
Samordningsansvaret på ett fast driftsställe ligger enligt arbetsmiljölagen i första
hand på den som råder över driftsstället, men ska definieras och utformas
gemensamt. Den som känner en anläggning bäst och har det juridiska och
ekonomiska ansvaret är den som råder över arbetsstället. Samordningsansvaret
innebär att se till att skyddsarbetet samordnas även för de arbetstagare som är
anställda hos någon annan. Övriga arbetsgivare och de som arbetar på platsen ska
följa de anvisningar som den samordningsansvarige ger. Den
samordningsansvarig ska till exempel informera all personal om rutiner för larm,
utrymningsvägar samt svara för att det finns personalutrymmen och sanitära
anordningar.
Västra Götalandsregionen är samordningsansvarig för Orusts
ungdomsmottagning.
Att det finns en samordningsansvarig arbetsgivare gör inte att annan arbetsgivare
slipper det normala ansvaret för de egna arbetstagarnas arbetsmiljö.
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Samordningsansvaret gäller bara samordningen och är inte något totalansvar.
Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska följas.

7 PATIENTAVGIFTER
Ungdomsmottagningen ska följa Västra Götalandsregionens regler och rutiner
gällande patientavgifter och debitera patientavgift med de belopp som regionen
fastställer. Intäkterna ingår i ungdomsmottagningens budget.

8 MEDICINSK KVALITET OCH DOKUMENTATION
Ungdomsmottagningen ska erbjuda vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen
samt i enlighet med vad som gäller inom respektive specialitet vad avser bl.a.
kvalitetskrav och medicinsk praxis.
Ungdomsmottagningen ska bedriva ett fortlöpande, systematiskt och
dokumenterat arbete med kvalitets- och verksamhetsutveckling så att hälso- och
sjukvårdslagens krav på god kvalitet i hälso- och sjukvård tillgodoses. Arbetet ska
uppfylla de krav på kvalitetssystem och kontinuerligt utvecklingsarbete som
anges i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9).
Dokumentation ska ske enligt gällande lagstiftning.

9 Rapportering, uppföljning
Verksamhetschefen ansvarar för att uppföljning och rapportering sker enligt vad
som beskrivs nedan.
Ungdomsmottagningen ska årligen senast 25 februari lämna
verksamhetsberättelse till hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen.
Mall för verksamhetsberättelsen upprättas i av samverkansparterna norra hälsooch sjukvårdsnämnden och kommunen i samråd med beställd primärvård.
Ungdomsmottagningen ska delta i och rapportera resultat från verksamheten till
regionala och nationella samarbeten som syftar till statistik,
verksamhetsjämförelser och kvalitetsuppföljning.
Ungdomsmottagningen ska till berörd patientnämnd lämna de uppgifter som
nämnden behöver för att fullgöra sitt uppdrag, informera Västra
Götalandsregionen om fall som anmälts enligt Lex Maria samt om ärenden där
patientnämnden eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) begärt uppgifter.
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10 ERSÄTTNING
Verksamheten vid ungdomsmottagningen samfinansieras av norra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Orust kommun.
Ersättningen ska täcka verksamhetens alla kostnader, inkl. läkemedel och tolk.
Ersättningsnivån justeras årsvis med Västra Götalandsregionens indexuppräkning.
Parterna kan i samråd komma överens om annan uppräkning.
Västra Götalandsregionen ersätter enligt schablon patientströmmar från andra
delar av regionen.
Patientavgifter debiteras enligt gällande regelverk. Intäkten är beaktad i
ungdomsmottagningen budget.
Ungdomsmottagningen
i Orust kommun,
ersättning år 2019

HSN

Orust
kommun

Totalt

Orust
Ungdomsmottagning

956 250 kr

318 750 kr

1 256 000 kr

Kommunens finansiering består av deltagande med egen personal i form av
50 procent (%) kurator.

11 AVTALSVILLKOR
För att bli gällande ska detta avtal godkännas av båda parter.

11.1 Ändring och tillägg i avtalet
Om det under avtalsperioden skulle inträffa väsentliga förändringar i
förutsättningarna för ingånget avtal äger endera parten rätt att begära
förhandlingar om ändringar och tillägg i avtalet.
Sådana väsentliga förändringar kan vara nya lagar, förordningar, politiska beslut
som ingen av parterna kan råda över eller ändring av medicinsk praxis avseende
den vård som avtalet omfattar.
Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligt godkännas av parterna för att
vara gällande.

11.2 Hävning av avtalet
Vardera parten äger rätt att häva avtalet om den andra parten i väsentligt
hänseende inte utför sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftlig erinran.
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11.3 Tvist
Tvist mellan parterna rörande tillämpning och tolkning av detta avtal ska i första
hand avgöras i förhandling mellan parterna och först därefter i allmän domstol.
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Detta avtal med tillhörande bilagor är upprättat i två likalydande exemplar där
parterna tagit var sitt original.
2019-

2019-

För norra hälsooch sjukvårdsnämnden

För Orust kommun

Ulrik Hammar
Ordförande

Catharina Bråkenhielm
Ordförande
Kommunstyrelsen

Äldreomsorgsplan
2021–2026

Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv!
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Inledning
Kommunfullmäktige har antagit en vision för kommunen som ska vara
styrande för kommunens planering. Visionen talar om vad vi vill uppnå:

Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv!
Visionen är vägvisande för att sätta mål och för vår utveckling.
Kommunfullmäktige har utifrån visionen beslutat om tre målområden, och
totalt sex tillhörande mål.

Folkhälsa, omsorg och social hållbarhet
Livet är tryggt och lätt att leva på Orust.
På Orust genomsyrar perspektivet social hållbarhet och folkhälsa all
kommunal verksamhet. Kommunen satsar på hälsa och livskvalitet, tillgång till
bra bostäder och möjlighet att utöva sin kultur, religion och sina demokratiska
rättigheter. Vår sociala hållbarhet och folkhälsa garanterar kommande
generationers välbefinnande.
Sektor omsorg erbjuder goda aktiviteter för våra äldre och insatser till dem
som behöver stöd. Det finns även ett rikt utbud av tidiga folkhälsoinsatser för
våra barn. Vi samverkar med civilsamhällets alla aktörer och har skapat nya
plattformar för civilsamhället och näringslivets medverkan.
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Orust ligger i framkant vad gäller service och stöd till brukarna. Det finns en
öppenhet för nya rön, tillvaratagen erfarenhet och delaktighet inom vård och
omsorg efter varje enskilt behov.
Det finns trygga och utvecklande boendeformer för alla äldre och alla med
funktionsvariation. Fokus ligger på det förebyggande och hälsofrämjande
arbetet inom all verksamhet.
Äldreomsorgens verksamheter är i första hand till för dem som har behov av
och rätt till de insatser vi enligt lagstiftning har skyldighet att erbjuda. Vi
ansvarar för omsorg om äldre och funktionshindrade. De lagstiftningar som i
huvudsak styr vårt arbete är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Det
är viktigt att våra insatser är tillgängliga för medborgarna vid de tidpunkter
behovet uppkommer. Sektorns medarbetare måste flexibelt, i samordning med
andra, självständigt anpassa sitt sätt att arbeta och sin arbetstid till de krav
verksamheten vid varje tidpunkt ställer.
En förutsättning för vårt arbete är att vi fastställer inriktningen för sektorns
insatser. Vi har i denna plan formulerat den grundsyn som utgör basen för vår
verksamhet.

Organisation
Sektor omsorg är, utöver den centrala ledningen och administrationen,
indelad i tre verksamhetsområden; äldreomsorg, vård och omsorg samt stöd
och omsorg där individ- och familjeomsorg ingår. Från den centrala ledningen
inom sektorn styrs och samordnas verksamheterna och det systematiska
kvalitetsarbetet. Till vår hjälp har vi utöver våra fasta medarbetare även
timvikarier, främst inom äldreomsorg samt stöd och omsorg.

Syfte och målgrupp
Planen syftar till att tydliggöra styrning och ledning som ska vara grunden för
arbetet och vara en ledstjärna. Planen definierar vilken ambitions- och
kvalitetsnivå som ska gälla inom äldreomsorgen. Planen ska brytas ned i
konkreta mål på varje arbetsplats. Målen ska gå att mäta och resultatet ska
fortlöpande utvärderas. Felaktigheter ska korrigeras. Äldreomsorgsplanen är
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till för att fungera som ett instrument för att organisera och utveckla
äldreomsorgen och tydliggöra och kartlägga behov. Planen är riktad till
personal inom äldreomsorgen och politiker.

Bakgrund
Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att lagen endast anger de yttre
ramarna för biståndsbesluten. Kommunerna ges genom det kommunala
självstyret en viss frihet att utforma och anpassa besluten. Det är därför viktigt
med ett styrdokument, som tar sin grund i politiska mål och visioner och som
därmed kan vara vägledande i övergripande beslut, men också finnas med i
det dagliga arbetet. I denna plan använder vi begreppet äldre och med det
menar vi vanligen personer 65 år och äldre. Det är den gräns som normalt
tillämpas i socialtjänstlagen (SoL) när det gäller avgränsning av äldre i
förhållande till andra grupper i lagstiftningen – och därmed den gräns som
används i äldreomsorgsplanen för Orust kommun. Parallellt med en
äldreomsorgsplan pågår i Orust kommun arbete med en lokalförsörjningsplan,
där bland annat äldreomsorgens framtida behov och möjligheter ur ett
lokalbehovsperspektiv för särskilda boenden finns med som en viktig del.

Grundsyn och verksamhetsidé och – inriktning
Utgångspunkten för allt arbete inom sektorn är att varje människa har ett eget
ansvar och en egen vilja att själv hantera sin situation, det vill säga att
tillgodose sina egna och sina närståendes behov. Varje människa har rätt att få
ta detta ansvar. Ansvaret kan endast inskränkas med hänsyn till omgivningens
och den enskildes rätt till skydd och utveckling. Den enskilde ska kunna åldras
i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och vara delaktig i
hur hjälpen och stödet ges och insatsen ska ges med hänsyn till den enskildes
självbestämmande och integritet.

Utifrån vår grundsyn och lagstiftningens krav, har vi i äldreomsorgen följande
inriktning för vårt arbete:
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● Vår uppgift är att bistå med insatser när behov finns. Det vill säga när
den enskilde inte har förmåga att tillgodose dessa behov genom egen
försorg.
● Vi ska genom förebyggande arbete, i samverkan med andra, förhindra
att behov av insatser uppkommer.
● Vi ska verka för att den enskilde genom arbete, daglig verksamhet och
annan sysselsättning ges möjlighet till ett meningsfullt liv.
● Våra insatser ska alltid ges så att de stödjer och utvecklar den enskildes
förmåga och oberoende och bidrar till den enskildes möjligheter att
leva ett värdigt liv. Tydligt visa för den enskilde vad de kan få hjälp
med och på vilket sätt.
● Vi ska samverka med andra aktörer och samarbeta inom kommunen så
att den enskilde upplever en sammanhållen vård och omsorg.
● Vi ska erbjuda stöd till anhöriga.

Styrdokument och lagar
Äldreomsorgen styrs framförallt av socialtjänstlagen, SoL, men också av hälsooch sjukvårdslagen, HSL. De nationella målen för äldreomsorgen i Sverige
uttrycks, förutom i lagstiftningen, i riksdagens mål för äldrepolitiken och i den
nationella utvecklingsplanen för vård och omsorg.

Socialtjänstlagen (SoL)
Enligt SoL 5 kap. 4 § ska kommunens omsorg om äldre inriktas på att äldre
personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, leva och bo
självständigt och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, själv kunna välja när och hur
stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges.
Socialnämnden ska även erbjuda stöd för att underlätta för de personer som
vårdar eller stödjer en närstående.1

1 SFS 2001:453. Socialtjänstlag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
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Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Enligt HSL 8 kap. ska varje kommun erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
dem, som efter beslut enligt SoL, bor på särskilt boende. Kommunen ska även
i samband med dagverksamhet, som omfattas av SoL, erbjuda en god hälsooch sjukvård åt dem som vistas där. En kommun får även i övrigt erbjuda dem
som vistas i kommunen hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård).2

Äldreomsorgens nationella värdegrund
Den 1 januari 2011 trädde två nya bestämmelser i kraft i socialtjänstlagen. I 5
kap. 4 § SoL infördes en bestämmelse om en nationell värdegrund för
äldreomsorgen och i 5 kap. 5 § SoL en bestämmelse som talar om den äldre
personens ökade möjligheter till inflytande vid genomförandet av insatserna.
Kommunerna får själva avgöra hur värdegrunden ska tillämpas och hur de ska
leva upp till den. Värdegrunden ska befästa ett synsätt om att äldre ska kunna
leva utifrån sin identitet och personlighet, vilket innebär dels ett värdigt liv (se
nedan), dels att känna välbefinnande (se nedan) i tillvaron.
Med värdigt liv menas bland annat:
● En privat sfär och kroppslig integritet.
● Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser.
● Ett gott bemötande av den äldre och dennes anhöriga.
● Skälig levnadsnivå.
Välbefinnande är en subjektiv känsla, men med att känna välbefinnande kan
menas:
● Känsla av trygghet.
● Upplevelse av meningsfullhet det vill säga uppleva och känna
sammanhang och en helhet i sitt liv, upplevelser av samhörighet och
gemenskap, stöd att leva efter sin kultur, livsåskådning och tro,
upplevelser av livsmod, eufori och lust.

2 SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
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Nationella riktlinjer vid demenssjukdom
Socialstyrelsen har delat in de nationella riktlinjerna vid demenssjukdom i
följande områden:
● Förebyggande åtgärder.
● Utredning och diagnostik.
● Utredning och uppföljning efter fastställd diagnos och under
demenssjukdomens förlopp.
● Basal vård, omvårdnad och omsorg.
● Aktiviteter, fysisk träning och hjälpmedel.
● Boende, miljö och organisation.
● Läkemedelsbehandling.
● Utredning, omvårdnad och behandling vid särskilda tillstånd.
● Stöd till anhöriga.
Nedan sammanfattas de rekommendationer som Socialstyrelsen bedömt vara
centrala förutsättningar för att riktlinjerna ska ge önskat resultat.
● I första hand basal utredning, sedan utvidgad utredning.
● Personcentrerad vård och omsorg, ett multiprofessionellt teamarbete
och utbildning.
● Uppföljning minst en gång per år.
● Hälso- och sjukvården bör erbjuda behandling med mediciner mot
kognitiva symtom till personer med mild till måttlig Alzheimers
sjukdom.
● Utredning av de bakomliggande orsakerna till beteendemässiga och
psykiska symtom hos personer med demenssjukdom (BPSD). För
personer med demenssjukdom och samtidig depression bör hälso- och
sjukvården erbjuda behandling mot depressionen.
● Dagverksamhet som är anpassad för gruppen. Yngre personer bör
erbjudas plats i dagverksamhet som specifikt anpassats för deras behov.
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● Särskilt boende specifikt anpassat för personer med demenssjukdom.
Socialtjänsten bör även verka för att boendets miljö är personligt
utformad, hemlik och berikad och att de personer som har behov av
utevistelse ges möjlighet till detta.
● Stöd till anhöriga i form av möjligheter till utbildningsprogram och
psykosociala stödprogram, kombinationsprogram och avlösning.

Sekretess
Inom allt socialt arbete spelar sekretessen en fundamental roll för
möjligheterna att skapa en förtroendefull kontakt med de människor som
söker sociala tjänster. Den enskilde måste kunna lita på att de uppgifter som
lämnas om personliga förhållanden stannar inom myndigheten.

Orust kommuns äldre
Orust är en kommun med en hög medelålder. Med dagens medicinska
expertis lever människor längre vilket innebär att de får större vårdbehov. Fig.
1 och 2 nedan visar utvecklingen som varit de senaste åren, fr.o.m. 2016 t.o.m.
2019, för antal äldre och äldre i särskilt boende.
Andel äldre invånare i kommunen
2016

2017

2018

2019

Invånare 65+, andel (%)

28,4

28,9

29,6

29,9

Invånare 65–79, andel (%)

21,8

22,1

22,6

22,7

6,7

6,8

7,0

7,2

Invånare 80+, andel (%)

Fig. 1. Andel äldre bland kommunens invånare. Statistik från SCB tillhandahållen av RKA.

.
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Äldre i särskilt boende
2016

2017

2018

2019

Äldre 65+ i särskilda boendeformer, andel (%)

3,3

3,3

3,3

3,4

Äldre 65–79 i särskilda boendeformer, andel (%)

0,9

0,9

0,9

-

Äldre 80+ i särskilda boendeformer, andel (%)

11,2

11,2

10,8

-

Medelålder för särskilt boende

86,1

85,9

85,8

86,6

Ålder för inflyttning till särskilt boende, median

87

86

88

Personer 65+ i särskilda boendeformer i egen

0,0

0,0

0,0

0,0

1 526

1 110

1056

1 076

regi, andel (%)
Vårdtid/antal dagar i särskilt boende, median
Fig. 2. Antal personer särskilt boende efter ålder.
Statistik från SCB, Socialstyrelsen och Palliativa registret tillhandahållen av RKA.

Orust kommuns äldreomsorg
Nedan följer ett antal områden som äldreomsorgen arbetar med nu. Det är
också områden där äldreomsorgen ska verka pådrivande för att nå uppsatta
mål.

Aktiviteter och meningsfullt liv
Möjligheten att få leva ett aktivt liv i samvaro med andra är mycket viktig.
Den som bor på ett särskilt boende ska erbjudas två schemalagda aktiviteter
varje vardag och en varje helg. Sysslolöshet, i förening med social isolering,
skapar i många fall ett ökat behov av hjälp. Socialtjänsten skall därför verka för
att möjligheter till aktiv samvaro finns för människor i alla åldrar.
Socialtjänsten skall uppmuntra enskildas och organisationers initiativ att driva
verksamheter med sådan inriktning. Det egna ansvarstagandet, inflytandet
och delaktigheten är lika viktiga faktorer som aktiveringen i sig självt. Alla
människor måste få känna att man i något avseende kan ta ansvar för sig själv
och sin person. Särskilt viktigt för självuppfattningen är att man betyder något
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för någon annan – att ha en uppgift. Socialtjänstens övergripande arbete med
hälsa och kultur är ett sätt att bidra till en ökad kulturell upplevelse och
delaktighet för den enskilde brukaren.

Mötesplats
Pensionärer kan köpa lunch och äta i gemenskap på Kaprifolgårdens och
Strandgårdens särskilda boende. Där finns också café och samlingssalar som
möjliggör aktiviteter och samvaro med andra. Exempel på aktiviteter kan vara
pubkvällar, bingo och musikunderhållning. Orust handräckning är en viktig
frivillig verksamhet som är aktiv på våra mötesplatser och en stor resurs vid
aktiviteter. Handräckningens huvudsyfte är att bryta isolering för människor i
alla åldrar som är ofrivilligt ensamma. De kan gälla som långvarigt vistas på till
exempel boende eller bor i egen bostad och som saknar kontakter med andra.
Det finns också möjlighet att låna Fun2Go-cykel på våra
särskilda boenden.

Individens behov
Sektor omsorg ska utformas utifrån en helhetssyn på individen. Det är
väsentligt att vara lyhörd för människors kultur, språk, livsåskådning och tro i
det dagliga arbetet. Att skapa ett öppet klimat med rum för individen och
dennes kultur, språk, livsåskådning och tro är en av sektorns arbetsuppgifter.

Kvalitet
Kvaliteten på de insatser som erbjuds är grunden till förtroende hos den
enskilde. Det är därför viktigt att de insatser som ges har god kvalitet. Det
gäller utförande såväl som bemötande.
Socialstyrelsen definierar kvalitet som att en verksamhet uppfyller de krav och
mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt
beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Utöver detta, har
sektor omsorg definierat kvalitet enligt följande:
● Insatserna ska utgå från en helhetssyn, vara samordnade och präglas av
kontinuitet.
● Insatserna ska vara kunskapsbaserade och effektivt utförda.
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● Insatserna ska vara trygga, säkra, tillgängliga, jämlika och präglade av
rättssäkerhet i myndighetsutövningen.
● Medarbetarna har rätt kompetens för sitt uppdrag.
Kvalitetsutveckling skall ske fortlöpande i all verksamhet och avse alla typer av
aktiviteter. Det kräver en hög medvetenhet hos medarbetarna om sitt och
sektorns uppdrag. Medarbetarna måste också förstå sin egen betydelse för att
kvaliteten hålls på en hög nivå. En felaktigt utförd åtgärd kan få negativa
konsekvenser. I ett aktivt kvalitetsarbete skall vi fastställa mål, som beskriver
vad vi vill uppnå.
När det gäller bistånd till enskilda är kvalitetsarbetet i stor utsträckning
kopplat till dokumentation och planer för den enskilde. Allt bistånd skall ges
utifrån den enskildes behov och egen förmåga och skall planeras i samråd med
den enskilde eller dennes legale företrädare. Varje insats skall ges målinriktat
och med särskilt angivet syfte. Upprättad plan skall visa när, hur och varför
bistånd skall ges. I planen ska anges när resultatet av den givna insatsen skall
utvärderas, följas upp och eventuellt förändras.

Antagna värdighetsgarantier i Orust kommun
Alla äldre med ett individuellt biståndsbeslut som inkommer med klagomål
eller synpunkter ska få ett besked inom fem dagar om vem som ansvarar för
att ärendet behandlas och inom fyra veckor få en återkoppling om vilka
åtgärder som vidtagits för att hitta en lösning på ett konkret problem.
Alla äldre i särskilt boende ska erbjudas ett samtal varje halvår. Syftet med
samtalet är att från den enskildes perspektiv skapa bättre förutsättningar för
ett värdigt liv och åldrande. Samtalet ska handla om hur, när och på vilket sätt
insatserna genomförs samt den enskildes upplevelse om välbefinnandet.
Alla äldre i särskilt boende ska ha genomförandeplaner som beskriver när
omsorgen ska ges under dygnet. Förändras tidpunkten för insatsen mer än
+/-30 minuter så ska den enskilde informeras om detta.
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Brukares medinflytande och delaktighet
Att kunna påverka sin vardag är en självklar rättighet. Brukares delaktighet är
därför väsentlig inom sektor omsorg. Detta sker under formaliserade möten
tillsammans med intresseorganisationer. På verksamhetsnivå finns brukarråd
på de olika enheterna. Brukarundersökningar genomförs för att belysa ett
område. På individnivå ska den enskilde ha inflytande för att kunna påverka
sin livssituation. Det gäller i alla delar av processen från ansökan till
genomförande. Det är viktigt att tala om vilka beslut som kan påverkas och på
vilken nivå inflytandet kan ske.
En viktig målsättning inom hemtjänsten är att öka den äldres inflytande,
förbättra samverkan kring den äldres behov samt öka handlingsfriheten för
hemtjänstpersonalen att tillmötesgå den äldres dagsaktuella behov och
önskemål. Personalkontinuiteten ska höjas och arbetet med
genomförandeplaner och kontaktmannaskap ska stärkas och utvecklas. En
tätare och mer kontinuerlig avstämning mellan bistånd och verkställighet än
vad som sker idag behövs för att antalet timmar ska hamna på en optimal nivå.
Delaktighet är ett mål i sig men också ett medel för att nå bra resultat. Viljan
och förmågan att vara lyhörd för hur andra ser på saken är en framgångsfaktor
för ett gott resultat i arbetet. Att stärka och sätta tilltro till människors egna
resurser, att våga ge förtroende och stärka nätverk får god effekt på
socialtjänstens arbete. Det är viktigt att finna former som når många och även
de som inte verkar motiverade eller intresserade.
Synpunkter och klagomål, avvikelser, lex Sarah samt vårdskada
Socialtjänsten och verksamhet enligt LSS3 ska ha ett ledningssystem som
säkerställer kvalitet i verksamheten. Ledningssystemet ska säkerställa att det
finns rutiner för att samla in och använda klagomål och synpunkter för att
förebygga fel och utveckla verksamheten. Arbetet ska innefatta riskanalys,
egenkontroll och utredning av avvikelser. Med avvikelser avses klagomål och
synpunkter samt även hanteringen av rapporteringsskyldigheterna enligt lex

3 SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
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Sarah och rapportering av vårdskada.4 En kvalitetssäkerhetsberättelse och en
patientsäkerhetsberättelse skrivs varje år.
Utredning av klagomål och synpunkter
Den som bedriver verksamheten ska enligt SOSFS 2011:9 ta emot och utreda
klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. De mottagna klagomålen
och synpunkterna ska utredas och utredningen ska leda till att den som
bedriver verksamhet ska kunna ta ställning till om det förekommit avvikelser.
Med avvikelse avses att verksamheten inte når upp till krav och mål enligt
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och
stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats
med stöd av sådana föreskrifter.
Sektor omsorg redovisar en gång per år en sammanställning av klagomål och
synpunkter till utskottet för omsorg och kommunstyrelsen (KS). Ansvarig för
sammanställningen av klagomål och synpunkter är respektive verksamhetschef
med hjälp av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och utvecklare, och
ansvarig för redovisning i utskottet och KS är sektorchef. Sammanställningen
ska på ett tydligt sätt visa på antalet inkomna klagomål och synpunkter, vilken
karaktär dessa har och vilka åtgärder som vidtagits. Sammanställningen ingår
också i den årliga kvalitetsberättelsen.
Frivilliga krafter
Många av de uppgifter som sektor omsorg har att lösa kräver professionell
kompetens och kunskap som enbart kan tillägnas genom utbildning och/eller
lång yrkeserfarenhet. Dessa uppgifter ska anställda inom sektorn utföra.
Andra uppgifter, som bidrar till att göra livet meningsfullt, kan utföras av
andra. Orust kommun har många och aktiva ideella organisationer som utför
ett mycket viktigt arbete. Sektor omsorg vill uppmuntra initiativ som leder till
att dessa organisationer själva blir än mer aktiva. De anhöriga/närstående
utgör en av de stora frivilliga krafterna i samhället. Här kommer det an på
sektorn att stödja anhöriga/närstående.

4 SOSFS 2011:9. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20119om-ledningssystem-for-systematiskt-kvalitetsarbete/
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Miljömässig hållbarhet
Orust kommun arbetar med miljömässig hållbarhet inom äldreomsorgen
genom att bl.a. fokusera på tre områden: engångsartiklar, matsvinn och
inkontinens. Dessutom ska resande med bil och cykel förändras eller ersättas
för att minska miljöpåverkan.
Engångsartiklar
Istället för engångsprodukter används tygservetter, flergångsduschförkläden,
tvättlappar i frotté till övre hygien och flergångshaklappar. Vid byte används
självdoserande diskmaskiner. Rakapparater används istället för
engångsrakhyvlar och rätt sorts burkar används för matförvaring. Personalen
ökar sin kunskap om handskanvändning, som när de ska och inte ska
användas. De undersöks också om sugrör går att ersätta med exempelvis
pipmugg och personalen prövar flergångskaffefilter. Papperskorg med lock
kan användas för att slippa gå ut med soporna lika ofta och därmed använda
färre plastpåsar.
Matsvinn
Matsvinn minimeras genom att bl.a. väga matavfall, beställa rätt
portionsstorlekar och märka mat i kyl och frys ordentligt med information om
vad som ska vara var, när det är öppnat m.m. Kylplattor köps in för att finnas
överallt där det behövs. Kolsyremaskiner införskaffas för att kunna användas
istället för flaskvatten. Miljöarbetet inkluderar även regelbundna kostmöten
med köket och att ha mejlkontakt och en bok på matvagnen för att ge respons
till köket. Kostdatasystemet Matilda ska utvecklas med exempelvis
information om boendes matpreferenser. Det är också viktigt att vara
noggrann med en bra måltidsmiljö. För att avgöra om mat behöver slängas
eller inte ska personal lukta, känna och smaka på produkterna. T.ex. rester
eller gammal frukt kan fortfarande passa bra att använda till vissa ändamål.
Inkontinensskydd
Regelbundna toalettbesök är det absolut viktigaste, även för den boendes
skull. När skydd behövs ska det användas på rätt sätt och skyddet ska vara
utprovat och anpassat till individens behov. Personal får utbildning och
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vikarier får även mentorer. Arbetssätt som används är exempelvis
sambeställningar av material och att ha ordning och reda i förråd och att rensa
där vid behov. Här ska äldreomsorgen även arbeta med blåsdysfunktion enligt
Senior Alert som beskrivs mer längre ner.
Elbilar
Hela Orust kommun håller på att övergå till elbilar för personal och då även
inom äldreomsorgen. Antalet bilar ska också minska. Även elcyklar används
och kan komplettera elbilar för att minska bilkörningen. Förutom
klimataspekten har detta också fördelar för bemanning och personalhälsa.

Inköp
För att möta den växande skaran av äldre som kommer behöva
hemtjänstinsatser måste äldreomsorgen hitta nya sätt att tillgodose de äldres
behov av stöd. Hösten 2020 infördes webbinköp och fördelarna är många.
Brukaren får mer tid tillsammans med våra medarbetare, tid som tidigare
användes för att handla i en fysisk affär. De kan se aktuellt utbud och välja
matvaror med hjälp av sina egna ögon, vilket blir ett lyft i vardagen då många
på flera år inte kunnat handla själva. Den här formen av matinköp ökar
effektiviteten och minskar de kostnader som verksamheten normalt sett har
kring matinköp. Brukaren får mer tid med personal och medarbetaren känner
mindre stress. Insatsen inköp är en insats som annars tar mycket personaltid
och som kan vara ett arbetsmiljöproblem då personalen tvingas bära tunga
kassar. Att beställa hem varor via internet hem till dörren är något som blivit
allt mer vanligt förekommande, och idag använder flertalet kommuner sig av
internethandel för inköp av dagligvaror till enskilda i hemtjänsten, istället för
att personal åker till affären och handlar. En övergång till att enskilda i
hemtjänsten beställer hem mat via internet skulle minska antalet utförda
biståndstimmar och därmed kostnaden för kommunen, även om kommunen
står för leveranskostnaden.

Kompetens
Medarbetare ska tydligare arbeta utefter genomförandeplan och 24h-struktur.
Till hjälp kan mappsystem och strukturtavla bistå med tydlighet och
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kvalitetssäkring. Endast utbildade undersköterskor tillsvidareanställas och
anställda ska få kompetensutveckling genom utbildningsplaner som
exempelvis Demens ABC eller Senior Alert. All personal ska känna till
äldreomsorgens nationella värdegrund. I Socialchefsnätverket Fyrbodals
kommunalförbund har vi ett gemensamt dokument Formell kompetens och
titulatur hos baspersonalen inom socialtjänsten vård och omsorg, två nivåer, i
Fyrbodal.
SAMO
Samordningsansvarig undersköterska (SAMO) är en funktion som finns nära
hyresgästerna och undersköterskorna på särskilt boende. Det är en
samordnande funktion för att få ihop alla professioners insatser vilket
resulterar i ökad kvalitet för hyresgästerna. Kärnan i verksamheten är
kontaktperson och hyresgäst men runt dem finns det olika professioner som
ingår i teamet för att helheten skall fungera. I teamet ingår vårdbiträde,
undersköterska, sjuksköterska, enhetschef, rehab personal och ibland anhörig
och läkare.
Undersköterskans kompetens och uppdrag
Enligt SOSFS 2011:125 ska den som ska arbeta med stöd och hjälp till äldre
personer uppnå kunskaper och förmågor i enlighet med de allmänna råden
och genom godkända kurser om 1 100 poäng i de programgemensamma
karaktärsämnena och 300 poäng i ämnet gerontologi och geriatrik i vård och
omsorgsprogrammet eller annan liknande utbildning. Tillräckliga kunskaper i
svenska för att uppnå förmågan att förstå, tala, läsa och skriva svenska i
enlighet med dessa allmänna råd. Socialstyrelsens (2021) har beskrivit
kompetensmål:
Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor anger den
kompetens (de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt) som
enligt Socialstyrelsens bedömning behövs för att utföra arbetet som
undersköterska med god kvalitet. […] Kommuner kan, genom
satsningen Äldreomsorgslyftet, beviljas statsbidrag när personal
inom vård och omsorg av äldre deltar i utbildning där deltagarna kan
5 SOFS 2011:12. Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i

socialtjänstens omsorg om äldre. https://lagen.nu/sosfs/2011:12#page001-text
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uppnå kompetens som anges i Socialstyrelsens kompetensmål för
undersköterskor.6

Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD)
Att arbeta med och registrera i BPSD-metoden kan bidra till en ökad
livskvalitet för personer med demenssjukdom. Det finns en rutin gällande
vilka personer som ska registreras och vem som har ansvar för registreringen.
BPSD gruppen bestående av enhetschefer och sjuksköterska har uppdraget att
utveckla arbetet med BPSD registreringar och bistå enheterna med att
registrera. I nuläget, 2020, har vi ingen påfyllnad med registratorer utan
verksamheten får arbeta med metoden utan att delta i kvalitetsregistret.
Senior Alert
Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja
vårdprevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i
vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion.
Senior Alert underlättar för vård- och omsorgspersonal att systematiskt
identifiera risker på individnivå, vidta åtgärder samt följa upp insatserna. Att
använda Senior Alert innebär att arbeta med ett förebyggande systematiskt
kvalitetsarbete.
Utbildning
Dessa utbildningar ingår i utbildningsplanen för vård och omsorgspersonal:
● Lyftutbildning ska genomföras av varje medarbetare som hanterar en
lyft skall ha lyftkörkort som förnyas ungefär var tredje år.
● Läkemedelsutbildning ska genomföras av varje medarbetare som
mottar en delegering skall först ha genomgått utbildning. Den behöver
göras regelbundet, minst en gång per år.
● “Demens ABC” bör genomföras av all personal som arbetar med
personer med demenssjukdom och repeteras vid behov.

6 Socialstyrelsen. (2021). Socialstyrelsens kompetensmål för undersköterskor.

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-2-7219.pdf
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● “Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar” bör
genomföras av all personal som arbetar med personer med
demenssjukdom och repeteras den vid behov.
● “Jobba säkert med läkemedel” ska genomföras av all personal som har
läkemedelsdelegering och repeteras den vid behov, c:a en gång per år.
● “SIP för vuxna – webbutbildning” ska genomföras av alla enhetschefer.
Utbildningen handlar om att samordna en individuell plan vid psykisk
sjukdom.

Utveckling
Det pågår en omställning inom hälso- och sjukvården där kommunen, istället
för landstinget, förväntas ta mer ansvar7. Framgångsfaktorer för den nära
vården är t.ex. användning av ny teknik, samverkan mellan kommun och
region, satsning av egenvård samt att personalen är delaktiga vid utvecklingen
av e-tjänster. Nedan beskrivs områden där större förändringar planeras.

Effektivisering och sänkning av kostnader
Samhällets utveckling skapar krav på förändringar inom socialtjänsten. Det
ekonomiska utrymmet är i korrelation till ramtilldelning, effektiviseringar och
volymer vilket innebär att vi inte alltid kan möta förändringar genom tillskott
av nya resurser. Istället måste vi finna nya vägar och nya metoder inom
befintliga ramar. Det är av största vikt att vara uppmärksamma på vilka
insatser som ges, när och hur de ges och vad dessa insatser har för kvalitet.
Fortsatta och pågående effektiviseringar inom hemtjänsten är
● samma timpeng 450 kr för beviljad timme fr.o.m. 2019 t.o.m. 2022
● att minska volymen i hemtjänsten genom snabba uppföljningar och
samverkan
● att minska timmar per brukare
● fler platser på särskilt boende (SÄBO) för att minska kostnadskrävande
brukare i hemtjänsten
7 SOU 2017:01. Samordnad utveckling för god och nära vård. http://www.sou.gov.se/godochnaravard/
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● snabb hantering vid in- och utflytt på SÄBO
● att sänka sjukfrånvaron, arbeta med friskfaktorer och rutin sjukfrånvaro
● rehabiliterande arbetssätt med brukare
● att minska dubbelbemanning
● boendestöd socialpsykiatri
● planering för att bygga trygghetsboenden
● samplanering större områden
● optimerat schema och planering
● webbinköp för brukare
● elbilar och elcyklar för att minska antal bilar och bränslekostnader
● digitala nycklar till brukares bostäder
● tillsyn via webbkamera och läkemedelsrobotar.

Kompetensutveckling
Statens satsning Äldreomsorgslyftet innebär att våra medarbetare inom
äldreomsorgen kan erbjudas betald utbildning på arbetstid. Det möjliggör
både fler fasta anställningar och ökad kvalitet. Orust kommun har 135
anställda inom hemtjänsten och 210 anställda på SÄBO, alltså totalt 345
anställda. Andel utbildade bland tillsvidareanställda är 91,9 % 2020. I
december 2021, då första omgången Äldreomsorgslyftet genomförts kommer
vi ha 95,4 % utbildade. From hösten 2021 kommer vi utbilda ytterligare ca 1215 redan tillsvidareanställda outbildade vårdbiträden till undersköterskor.

Boende
Sektor omsorgs utgångspunkt är att alla insatser, så långt som möjligt, ska ges
i den enskildes eget hem. Ibland inkommer den enskilde med en ansökan om
att flytta till ett särskilt boende. En sådan ansökan prövas enligt gällande
lagrum. Behovet av hemtjänstinsatser och särskilda boenden ökar bland
invånare efter 80 års ålder. Efter 90 år ökar behovet än mer. Enligt SCBs
befolkningsprognos från 2020 ökar antalet personer som är äldre än 80 år från
1105 personer år 2020 till 1755 personer år 2030. Det är en ökning med 59 %.
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För åldersgruppen äldre än 90 år bedöms motsvarande ökning bli 61 personer
eller 32 %.
Grundprincipen är att individer enbart är aktuella för en plats på
omsorgsboenden om de dygnet runt har omfattande vård- och omsorgsbehov
som inte kan tillgodoses i hemmet. Med det som utgångspunkt har en prognos
gjorts som utgår från att 3,2 % av befolkningen äldre än 65 år kommer att vara
i behov av särskilt boende. Det innebär att antalet platser behöver, utifrån
2020 års befolkningsprognos, öka med 27 stycken fram till år 2030. Fig. 3
visar en prognos för antal och andel äldre som kommer behöva särskilt
boende. Fig. 4 visar en prognos över antal boende personer och
tillgängliga platser.
Personer som kommer behöva särskilt boende
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Fig. 3. Prognos för andel av kommunens invånare med behov av särskilt boende.
Statistik enligt kommunens egna beräkningar.
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Utveckling av antal boende och antal platser
2021
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Fig. 4. Prognos för antal invånare med behov av särskilt boende och antal platser. Utgångspunkt 2020,
boende 165, kö 15 personer, totalt 180 personer. Statistik enligt kommunens egna beräkningar.

En ökning av detta slag är omöjlig att rymma inom befintliga enheter, varför
en möjlighet skulle vara att satsa på en ny enhet för att möta ökningen. I
dagsläget är alla särskilda boenden utom ett ägda av kommunen, Gullvivan i
Henån, som ägs av ett privat fastighetsbolag. Avseende Gullvivan finns ett
hyresavtal som löper på 20–25 år. Ett alternativ för att lösa det kommande
behovet kan vara att inte förlänga det kontraktet när det löper ut till förmån
för att i egen regi i etapper, allt eftersom behovet ökar, bygga ett stort nytt
boende med uppemot 80 platser. Ett modernt attraktivt boende med
förutsättningar för en bra arbetsmiljö och att kunna arbeta resurseffektivt
både vad gäller yta och personal. Orust kommun har en lokalförsörjningsplan
för 2020–2024 med utblick mot 2024.
Intraprenader
Äldre- och demensboendet Fyrklövern, med 32 lägenheter, drivs sedan 2018
som intraprenad. Demensboendet Kaprifolgården kommer att starta som
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intraprenad 2022, och äldre- och demensboendet Strandgården kommer
antagligen ansöka om det inför 2022 eller 2023. Det finns ett riktat uppdrag
från politiker att öka antalet äldreboenden som drivs i form av intraprenader.

Digitalisering
Orust kommun har ett pågående digitaliseringsarbete för att med olika
digitala verktyg förbättra och underlätta omsorgen. Här beskrivs olika delar av
digitaliseringsarbetet och hur det kan förändra äldreomsorgen.
Lifecare Mobil Omsorg
Lifecare Mobil Omsorg (LMO) är en ny mobilapplikation som är fullt ut
uppkopplad till “Lifecare utförare”, vilket Orust kommun sedan strax före
årsskiftet använder inom äldreomsorgen. LMOs gränssnitt är mer modernt
och användarvänligt, den nya krypteringen är säkrare och mobilapplikationen
ger en snabbare och bättre överblick över dagens besök. Lifecare-modulerna
ersätter delvis tidigare system och är Tietos uppföljare till Procapita.
Införandet av LMO benämns därmed som en uppgradering med nya
funktioner och förbättringar som nya moduler för effektivare arbetssätt.
Digital signering av läkemedel
Digital signering innebär att man byter ut handskrivna läkemedelslistor mot
en digital funktion, i vilken personalen kan intyga att läkemedlet delats ut, och
som har en påminnelsefunktion så att insatsen inte glöms av. De flesta digitala
signeringsfunktioner har också en delegeringsfunktion som blir ett stöd i
delegeringsprocessen. Erfarenheter i andra kommuner visar att andelen
insatser som sker inom föreskriven tid förbättrats avsevärt, vilket både
kvalitetssäkrar insatsen och säkerställer patientsäkerheten. En övergång till
digital signering kommer också få tidsmässigt stor betydelse då det minskar
pappershanteringen för den legitimerade personalen som arbetar med att ta
fram signeringslistor.
Digitala lås
Med en digital låslösning kommer den vanliga nyckeln ersättas med en digital
nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på brukarens ytterdörr.
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Lösningarna kommer kunna administreras och följas upp centralt och digitalt.
Resor för nyckelbyten försvinner helt, och den medarbetare som behöver akut
tillträde till en brukare kommer med ett knapptryck kunna komma in och
hjälpa. Nyckelhantering inom olika delar av omsorgen eller
socialförvaltningen är ett välkänt problem som skapar stora utmaningar inom
logistik och säkerhet. Traditionell nyckelhantering innebär många och ibland
långa resor, för att hämta och byta nycklar mellan medarbetare, och
omfattande administration och uppföljning för att vara praktiskt
genomförbart. För att kunna tillhandahålla hemtjänst behövs också ofta flera
nycklar till varje lägenhet eller hus, men ändå finns det ingen garanti för att
rätt person har nyckel vid en nödsituation.
Digital utveckling för invånare
De digitala verktygen kan öka kvaliteten på omsorgen för kommunens
invånare inom flera områden. Här förklaras flera viktiga punkter.
● Ökad trygghet för vård- och omsorgstagare och anhöriga. Många vårdoch omsorgstagare befinner sig i hemmen och för att öka tryggheten
hos både omsorgstagarna och anhöriga är kontakt på distans ett sätt att
minska oron. Det gäller både kontakt mellan anhöriga och
omsorgstagare samt mellan vårdgivare och anhöriga och
omsorgstagare.
● Snabb, kvalitetssäkrad och rättssäker handläggning. Med rätt digitala
verktyg kan handläggning utföras kvalitetssäkrat och mer effektivt.
Vanligt förekommande processer kan automatiseras för att öka
effektiviteten och därmed ge medarbetarna större utrymme för
kvalificerat arbete.
● Ökad patient- och rättssäkerhet. Vårdgivare utför ofta sitt arbete när
de är mobila, vilket ställer stora krav på patientsäkerheten där
information måste dokumenteras i rätt system, vid rätt tid. Lämpliga
digitala verktyg förenklar processen att hålla information säker.
● Ökad medicinsk säkerhet. Med många kontakter inom hälso- och
sjukvården finns ökade krav på interoperabilitet mellan de olika system
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som hanterar information om invånaren. Med större möjlighet till
utbyte av information minimeras risken för felbehandling.
Digital utveckling för medarbetare
Med mobila och flexibla arbetssätt kan kvaliteten ökas genom att
dokumentation sker på plats. Då man inte behöver ta sig till kontorsmiljö för
att administrera och dokumentera sparas både tid och resurser kopplade till
resande och förflyttning. För att medarbetare ska få ägna sig åt
kärnverksamheten kan digitalisering vara ett medel för att förenkla och
effektivisera administrationen. Genom att automatisera enkla och ofta
förekommande processer, som indirekt stödjer arbetet, tillåts kvalificerad
personal att ägna sig åt arbete som ökar kvaliteten i mötet med invånarna.
Digital utveckling för ledning
Med lämpliga verktyg kan ledning få god överblick över sina verksamheter och
med rätt underlag göra rimliga prognoser och därmed lägga en god planering.
Digitaliseringen kan bidra till att information hanteras på ett säkert sätt
genom att processerna tydliggörs och medarbetarna har stöd i
informationshanteringen.
Ledning kan genom systemen följa hur informationen hanteras samt ha den
lätt åtkomlig vid behovsstyrd kartläggning eller revision. Medarbetare inom
samma verksamhet samt mellan olika verksamheter inom kommunen
samverkar ofta, vilket gör kommunikationen mellan dem mycket viktig. De
samverkar också externt, både genom krav på rapportering till diverse
myndigheter, i övergången från landstingsvård till kommunal vård samt i mer
frivilliga samarbetsformer.

Schemastruktur för utförandedelen av hemtjänst
Heltid som norm är nu infört i samtliga arbetsgrupper inom hemtjänsten.
Verksamheten arbetar aktivt med att kunna använda tillgänglig personal på
bästa sätt. Utmaningar och förbättringsområden i arbetssätten har
identifierats. Arbetets syfte är att leda till konkreta förslag till nya eller
förbättrade processer för arbetet med scheman och samplanering arbetas
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fram. Processen kommer även att beröra arbetet med en ökad flexibilitet
mellan de olika enheterna kvällar och helger.

Undersökning av centraliserad hemtjänst
Särskilda utredaren Margareta Winberg har överlämnat slutbetänkandet från
utredningen Framtidens socialtjänst till socialminister Lena Hallengren.
Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som
ska få karaktären av ramlag. Utredningens större förslag handlar om
förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och
planering av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att
tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Den nya
socialtjänstlagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Utredningens förslag om
en ny socialtjänstlag innebär bl.a. att det i socialtjänstlagen införs en
bestämmelse som anger vad som avses med socialtjänst och att begreppet
insatser genomgående används
i lagen.8

Framtidsscenario
Ett förändringsarbete påbörjades inom hemtjänsten under 2018 och fortsätter
för att sänka kostnaderna. En del i detta arbete är att minska antalet
biståndsbedömda timmar med 25 000. Nya arbetssätt och sätt att tänka
behöver tid att etableras. Det är därför en bedömning att en rimlig utveckling
är att minskningen sker under en tvåårsperiod, det vill säga 2020–2022. Om
timpriser för utförda timmar för 2020 och 2021 inte förändras ger det en
besparing på cirka 2 mnkr under perioden. Den sammantagna bedömningen
är således att det under 2020–2021 kan genomföras besparingar motsvarande
cirka 11,3 mnkr. Detta skulle innebära att Orust kommun, beräknat utifrån
2018 är standardkostnad, under 2021 skulle ha en nettokostnad i nivå med
eller under beräknad standardkostnad, se fig. 5 nedan.
Nettokostnadsavvikelser i äldreomsorgen

8 SOU 2020:47. Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/
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Fig. 5. Äldreomsorgens nettokostnadsavvikelse år 2015–2021.
Statistik enligt kommunens egna beräkningar från ekonomi LR.

Framtid
Det händer mycket inom äldreomsorgens område och många saker är på gång
som påverkar innehåll och uppdrag på vilka aktiviteter som behöver
intensifieras och genomföras i äldreomsorgen:
● nya statsbidrag
● nya socialtjänstlagen
● minskning av timanställda
● öka antalet heltidsanställda och heltidsarbetande
● ledarskapets förutsättningar
● nära vård
● digitalisering
● effektivisering.

Äldreomsorgsplanens genomförande
Genomförande av denna plan innebär att
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● sektorn skall verka för att människor har en meningsfull sysselsättning
och möjligheter till ett aktivt liv
● alla insatser, så långt som möjligt, ges i den enskildes eget hem
● planen skall brytas ned i konkreta mål på varje arbetsplats
● finna former för organiserat brukarinflytande

Ledningens och medarbetarnas uppgift
Det åligger ledningen och alla medarbetare i organisationen att känna till
innehållet i denna plan, och att kontinuerligt arbeta för att innehåll i grundsyn
och verksamhetsidé kommer till uttryck i den dagliga verksamheten.
Det åligger verksamhetens chefer att i takt med utvecklingen och ekonomiska
resurser genomföra nödvändiga organisationsförändringar, och andra åtgärder
som är ägnade att anpassa organisationen till förändrade förutsättningar. Det
åligger varje chef att genomföra de förändringar som fastställs i denna plan,
och att genom en ständigt pågående dialog med övriga medarbetare, utveckla
verksamhetens innehåll och kvalitet i den riktning planen anger.

Den politiska uppgiften
Det åligger kommunens politiska ledning och övriga förtroendevalda att skapa
möjligheter för planens genomförande. En förutsättning för detta är att varje
förtroendevald känner till innehållet i planen. Varje förtroendevald bör också
medverka till att grundsyn och verksamhetsidé blir kända bland medborgarna
i övrigt.

29

Datum

Diarienummer

2021-04-30

KS/2021:547

1(1)

Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Ansökan om att starta en intraprenad på Kaprifolgårdens särskilda boende 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bevilja ansökan att starta intraprenad på Godkänna ansökan om intraprenad på
Kaprifolgårdens särskilda boende
2. Uppdra åt sektorchef omsorg att upprätta avtal mellan Kaprifolgårdens särskilda
boende och sektor omsorg.
Sammanfattning av ärendet
2021-04-01 inkom en ansökan om att driva Kaprifolgårdens särskilda boende som
intraprenad inom Orust kommun. Enhetschef Kristin Dahlbom beskriver att
Kaprifolgårdens verksamhetsidé är att alla på Kaprifolgården ska ha en meningsfull
tillvaro genom att man som hyresgäst görs delaktig i hur verksamheten styrs.
Hyresgästerna ska kunna påverka delar som är av vikt för dem t.ex. mat, aktiviteter samt
att det ges möjlighet att vara med och utveckla boendet. Det anser man kan uppnås
genom att medarbetarna görs delaktiga och får ansvar.
De tänker profilera boendet med att ” aktiviteter har en central plats i vardagen” och att
ligga i framkant med tekniska hjälpmedel för att utveckla aktiviteter.
Med ansökan som underlag för att starta en intraprenad på Kaprifolgårdens särskilda
boende, så anses den vara helt i linje med kommunens målstyrning och sektor omsorgs
kvalitets och ledningssystem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-26
Beslutet skickas till

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorchef omsorg

Datum

Diarienummer

2121-04-01

Sektor omsorg
Kristin Dahlbom
telefon 0304-33 42 69
e-post: kristin.dahlbom@orust.se

Ansökan gällande intraprenad Kaprifolgårdens särskilda boende och Dagverksamheten Orust kommun

Verksamhetsidé
Kaprifolgårdens verksamhetsidé är att alla på Kaprifolgården ska ha en meningsfull tillvaro genom att
man som hyresgäst görs delaktig i hur verksamheten styrs. Hyresgästerna ska kunna påverka delar
som är av vikt för dem t.ex. mat, aktiviteter samt att det ges möjlighet att vara med och utveckla
boendet. Det uppnås genom att medarbetarna med starkt engagemang och motivation som tar ett stort
ansvar och som kan tänka utanför boxen.
Tanken är att profilera boendet med ” aktiviteter har en central plats i vardagen” genom att kunna
erbjuda mer än vad vi gör idag med att i framtiden bygga upp ett rum där vi kommer att bedriva vissa
aktivitet i framtiden. Att ligga i framkant med tekniska hjälpmedel för att utveckla aktiviteter.
Aktiviteter bedrivs i samlingssalen, på avdelningarna, i café tittin och trädgården vi har.
Uppdraget innehåll och omfattning
Kaprifolgården kommer att arbeta under offentlighetsprincipen och tillämpa de lagar och förordningar
som gäller för offentlig verksamhet. Uppdraget omfattar drift av hela Kaprifolgårdens särskilda
boende och Dagverksamheten.
Verksamhetens mål
Med intraprenad vill vi på Kaprifolgården skapa ett förändringsarbete. En arbetsmodell som möter de
utmaningar vi står inför inom dagens äldreomsorg. Genom ett ökat ansvar och större inflytande för
medarbetare skapas goda arbetsvillkor och ett klimat där det är möjligt att använda och ta del av varje
medarbetares kompetens. Då tror vi oss också kunna skapa ett boende där alla hyresgäster känner sig
sedda, lyssnade på och ”hemma”.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Kaprifolgården kommer att fortsätta att aktivt arbeta som förvaltningsområde Omsorg driver genom
sitt kvalitetsledningssystem där en mängd uppföljning och utveckling ingår, som t ex BPSD, Senior
Alert samt att alla hyresgäster har Genomförandeplaner.
Kompetens- och personalutveckling
Kaprifolgården kommer att arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får
större ansvar och befogenheter inom ekonomi och styrning. Vi kommer aktivt att ta tillvara på varje
medarbetares kunskap och intresse.
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Arbetet med intressegrupper påbörjar till hösten vid uppstartsdagar inför intraprenad.
Intressegrupperna är pedagogiska gruppen, schemagruppen, aktivitetsgruppen, inköpsgruppen och
fondgruppen. Alla undersköterskor ingår i minst en av dessa grupper ibland två. På Kaprifolgården
arbetar endast utbildade undersköterskor och vid nyanställning är undersköterskor med KY/YH
utbildning meriterande. Det finns idag ett stort engagemang och intresse hos personal att få vara med
och bygga upp en intraprenad på Kaprifolgården. Nöjdheten hos personalen kommer att följas via
Orust kommuns medarbetarenkät.
Ekonomi, verksamhets- och personalbudget
Verksamheten är en självständig resultatenhet som följer kommunens resursfördelning och som
kommer att arbeta med hållbar ekonomisk hushållning. En grupp undersköterskor kommer
tillsammans med Enhetschef och chefstöd att vara styrgrupp i ekonomiska frågor.

Medarbetarnas inställning till att starta intraprenad och hur förankringsprocessen har gått till.
Intresset för intraprenad har vuxit fram över ett år sedan då det pratas mycket om att driva intraprenad
samt att det har gott så bra för Fyrklövern. Under detta år så har medarbetarna funderat på vad de
skulle vilja göra med Kaprifolgården gällande utveckling, mera påverkan m.m.
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Marina Hasselgren
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Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Ansökan om att starta en intraprenad på Strandgårdens särskilda boende 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. Bevilja ansökan om att starta intraprenad på Strandgårdens särskilda boende
2. Uppdra åt sektorchef omsorg att upprätta avtal mellan Strandgårdens särskilda
boende och sektor omsorg.
Sammanfattning av ärendet
2021-04-26 inkom en ansökan om att driva Strandgårdens särskilda boende som
intraprenad inom Orust kommun. Enhetschef Alexander Fåll och Ann-Christine
Eriksson beskriver att Strandgårdens verksamhetsidé är att alla som arbetar på
Strandgården ska ett salutogent synsätt och lägga stort fokus på att tillsammans med
hyresgästen skapa en meningsfull vardag genom ett personcenterat arbetssätt.
Hyresgästen spelar huvudrollen i sitt liv och vi som personal är ett stöd och motor som
möjliggör detta tillsammans med hyresgästen. Hyresgästerna ska kunna vara med och
påverka innehållet i sin vardag såsom måltider och aktiviteter samt att det ges möjlighet
att vara med och tycka till om Strandgårdens utveckling. Det uppnås genom att
medarbetarna varje dag har rätt fokus, stort engagemang och tar sitt egenansvar som är
ett mantra på Strandgården.
Med ansökan som underlag där målet är att Strandgården ska bli Sveriges bästa
äldreboende så anses ansökan vara helt i linje med kommunens målstyrning och sektor
omsorgs kvalitets och ledningssystem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef
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Sektor omsorg
Alexander Fåll 0304-33 46 67

e-post: alexander.fall@orust.se

Ann-Christin Eriksson 0304-33 45 94

e-post: ann-christin.eriksson@orust.se

Ansökan gällande intraprenad Strandgårdens särskilda boende Orust kommun

Verksamhetsidé
Strandgårdens verksamhetsidé är att alla som arbetar på Strandgården ska ett salutogent synsätt och
lägga stort fokus på att tillsammans med hyresgästen skapa en meningsfull vardag genom ett
personcenterat arbetssätt. Hyresgästen spelar huvudrollen i sitt liv och vi som personal är ett stöd och
motor som möjliggör detta tillsammans med hyresgästen. Hyresgästerna ska kunna vara med och
påverka innehållet i sin vardag såsom måltider och aktiviteter samt att det ges möjlighet att vara med
och tycka till om Strandgårdens utveckling. Det uppnås genom att medarbetarna varje dag har rätt
fokus, stort engagemang och tar sitt egenansvar som är ett mantra på Strandgården.
Strandgården anda är att inkludera människor som vill vara en del av Strandgården oavsett om man
bor på Strandgården eller på andra sidan gatan. Alla som önskar ska känna sig välkomna att delta i
aktiviteter eller bara komma in och ta en fika på Café Snäckan. Strandgården är alltid öppna för
samarbete som t ex kan handla om frivilligverksamhet, integration eller samarbete med andra områden
som Stöd och omsorg.
Uppdraget innehåll och omfattning
Strandgården kommer att arbeta under offentlighetsprincipen och tillämpa de lagar och förordningar
som gäller för offentlig verksamhet. Uppdraget omfattar drift av hela Strandgårdens särskilda boende.
Verksamhetens mål
Målet är att Strandgården ska bli Sveriges bästa äldreboende vilket är fullt möjligt. Vägen dit har vi
redan påbörjat med kvalitetssäkrat vård och omsorgsarbete, engagerade medarbetare, systematisk
uppföljningsarbete och ett framgångsfokus med siktet inställt på att bli Sveriges bästa äldreboende.
Aktiviteter är en stor del av Strandgårdens arbete och årets mål är att kunna öppna Café Snäckan igen,
få igång aktiviteter i restaurangens matsal och förhoppningsvis ha en Nobelfest i december där alla
som önskar kan vara med.
Att bli intraprenad är ytterligare ett av Strandgårdens mål. När vi arbetar i en intraprenad kommer allas
delaktighet, vikänsla och stolthet över att arbeta på Strandgården förväntas öka ytterligare. Målet är att
kunna säga till sig – Ja, ska jag flytta till ett äldreboende så är det Strandgården jag vill bo på. För här
kan jag fortsätta leva mitt liv som den jag var innan. Då har vi kommit långt.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Strandgården fortsätter att aktivt arbeta enlig sektor Omsorgs kvalitetsledningssystem med
systematiskt uppföljningsarbete och verksamhetsutveckling.
Strandgården har samordningsansvariga undersköterskor som till stor del bidrar till att vård och
omsorgsarbetet på Strandgården är kvalitetssäkrat genom kontinuerligt uppföljningsarbete. Varje dag
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2121-04-26

och vecka sker uppföljning av olika slag såsom Struktur 24, genomförandeplan, handlingsplaner,
avvikelser, skyddsåtgärder, BPSD/Senior Alert och övrigt metodarbete.
Kompetens- och personalutveckling
På Strandgården vill vi att alla ska få växa utifrån sina specifika förutsättningar och våga ta steget
genom motivation och stöd från kollegor och chefer.
Strandgården kommer fortsätta att arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna
känner stort ansvar och har mandat att verka inom sitt område. Varje medarbetare har specifik kunskap
eller intresseområde som Strandgården vill ta vara på för att skapa delaktighet och ansvarskänsla.
Strandgården har redan profilerat sig som en arbetsplats där man får utvecklas t ex i sitt
ambassadörskap och vi har också samordningsansvariga undersköterskor som gjort en fantastisk
utvecklig i sin profession.
Idag har Strandgården 3 st medarbetare som läser Äldreomsorgslyftet och till hösten startar 4 st till.
Ekonomi, verksamhets- och personalbudget
Verksamheten är en självständig resultatenhet som följer kommunens resursfördelning och som
kommer att arbeta med hållbar ekonomisk hushållning. En grupp undersköterskor kommer
tillsammans med enhetscheferna vara styrgrupp i ekonomiska frågor.
Medarbetarnas inställning till att starta intraprenad och hur förankringsprocessen har gått till.
Arbetet med att bli intraprenad började redan 2018 då vi bjöd in Fyrklöverns äldreboende som redan
blivit intraprenad. Medarbetarna på Strandgården var tidigt ute med att de ville bli intraprenad men
processen har blivit fördröjd på grund av en omfattande renovering som pågått under två år.
På flera APT har frågan om Intraprenad diskuterats och alla har fått säga sitt.
Vi ska göra studiebesök på Björklidens äldreboende i Ale kommun som i sin utformning är väldigt likt
Strandgården. De brottades tidigare med ett högt sjuktal men har lyckats få ned sjuktalet på ett
fantastiskt sätt och detta har inspirerat oss.
Till hösten 2021 kommer vi ha en arbetsdag för att tillsammans strukturera och planera vår resa inför
intraprenadstarten 2022.
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Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Personal- och arbetsmiljöbokslut 2020, Sektor omsorg
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar att
Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Året 2020 har präglats av pandemin och särskilt har det satt ljus på äldreomsorgen och
dess villkor runt om i hela landet. På Orust kommun har alla medarbetare gemensamt
bidragit till att vi haft en mycket låg smittspridning inom våra verksamheter, vilket vi är
tacksamma och stolta över.
En stor satsning har påbörjats inom sektorn att ställa om arbetssätt till mer
förebyggande insatser och hemmaplanslösning i form av nya verksamheter inom
kommunen. Det bidrar till fler arbetstillfällen och ökad kompetens inom socialtjänstens
områden.
Sjukfrånvaron inom sektorn har under 2020 varit fortsatt hög vilket delvis kopplas till
pandemin. Det påbörjade arbetet med Suntarbetsliv fortsätter där Sektor Omsorg
arbetade med åtgärder på både individ, grupp och organisationsnivå. Detta genom
följande åtgärder, hälsosamtal hos företagshälsovården vid upprepad korttidsfrånvaro,
HR-specialists medverkan på ledningsgrupper och stöttning av Suntarbetslivs
Resursteam till hela ledningslinjen.
Ett fortsatt arbete med heltid som norm och allt vad det har medfört har varit ett stort
arbetsområde för verksamheten och dess konsekvenser har påverkat våra medarbetares
arbetsmiljö både under året och åren dessförinnan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-30
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lena Gardtman
Sektorschef omsorg

Arbetsmiljö- och
personalbokslut
2020

Sektor Omsorg
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Inledning
Året 2020 har präglats av pandemin och särskilt har det satt ljus på äldreomsorgen och
dess villkor runt om i hela landet. Regeringen har tillsätta en kommission med
uppdrag att utvärdera de åtgärder som vidtagits för att begränsa spridningen av det
virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter. På Orust kommun
har alla medarbetare gemensamt bidragit till att vi haft en mycket låg smittspridning
inom våra verksamheter, vilket vi är tacksamma och stolta över.
En stor satsning har påbörjats inom sektorn att ställa om arbetesätt till mer
förebyggande insatser och hemmaplanslösning i form av nya verksamheter inom
kommunen. Det bidrar till fler arbetstillfällen och ökad kompetens inom
socialtjänstens områden.
Sjukfrånvaron inom sektorn har under 2020 varit fortsatt hög vilket delvis kopplas till
pandemin. Det påbörjade arbetet med Suntarbetsliv fortsätter där Sektor Omsorg
arbetade med åtgärder på både individ, grupp och organisationsnivå. Detta genom
följande åtgärder, hälsosamtal hos företagshälsovården vid upprepad korttidsfrånvaro,
HR-specialists medverkan på ledningsgrupper och stöttning av Suntarbetslivs
Resursteam till hela ledningslinjen.
Ett fortsatt arbete med heltid som norm och allt vad det har medfört har varit ett stort
arbetsområde för verksamheten och dess konsekvenser har påverkat våra
medarbetares arbetsmiljö både under året och åren dessförinnan.
Sektor Omsorg har drivit utveckling inom arbetsmiljöområdet på många fronter under
året. Ombyggnation av särskilda boenden för att bland annat förbättra arbetsmiljön,
kvalité- och förbättringsarbete med att utveckla verksamhetsprocesser.

Lena Gardtman
Sektorchef Omsorg
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Arbetsmiljöarbete 2020
Hälsofrämjande insatser
2020 bestod friskvårdsinsatserna av ett friskvårdserbjudande där kommunanställda
fick ansöka om bidrag för friskvårdsaktiviteter. Friskvårdbidraget var 800 kr per år och
anställd och under året beviljades 542 ansökningar om friskvårdsbidrag totalt inom
kommunen och 244 st beviljades inom Sektor Omsorg, vilket inbär 59 st fler än
förgående år inom sektorn.
Rökfri arbetstid
Under året antogs nya riktlinjer för rökfri arbetstid. Riktlinjerna ska vara ett stöd till
chefer i deras arbetsmiljöarbete. Riktlinjerna förtydligar att arbetstiden är rökfri, vilka
som omfattas, vilka förhållningsregler som finns samt rutin vid överträdelse. I
samband med att de nya riktlinjerna började gälla lanserades ett informationsblad till
alla medarbetare och chefer om vad det fanns för stöd och hjälp att få vid
rökavvänjning.
Viktiga händelser under året
Arbetet under året har i stor utsträckning varit präglat av den pågående pandemin.
Det mesta av arbetsmiljöfrågorna har berört Covid 19 och sammanfattning av detta
arbete redovisas lite längre ner i denna text.
Sedan september 2019 har Suntarbetslivs Resursteam stöttat Sektor Omsorg i ett
arbete med att skapa hälsosamma arbetsplatser och sänka den upprepade
korttidsfrånvaron. Suntarbetslivs Resursteam jobbar med att stärka de framforskade
friskfaktorer som är viktiga för den kommunala sektorn och att ett förändrat beteende
genererar ett annat resultat. I mars 2020 avslutades den aktiva fasen med
Resursteamet och efter detta har material framtagits för chefer för att kunna arbeta
vidare med friskfaktorerna ute på sina respektive enheter.
I februari inleddes en utbildningsinsats för kommunens chefer i förändringsledning
som pågick under hela året i samband med chefsdagar. Utbildningen genomfördes
med stöd av konsultföretaget Strandska och på grund av den rådande pandemin så har
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utbildningen genomförts helt digitalt. Innehållet i utbildningen har byggt på ett
koncept där man som chef växlat mellan att styra, leda och coacha.
Ett digitalt stöd till rehabiliteringsprocessen är infört (Adato) under året. Adato
hjälper chefer att hålla koll på sina medarbetares sjukfrånvaro och stöd i all
dokumentation gällande rehabilitering. Syftet med systemet att förenkla för cheferna
men även att kvalitetssäkra rehabprocessen.
Covid 19
Pandemin har påverkat oss på alla tänkbara och otänkbara sätt. Det faktum att man
har behövt stanna hemma vid minsta symptom har påverkat sjukfrånvaron i
kommunen. Innan pandemin kunde en vikande trend i våra sjuktal ses men så
överskuggades detta av kravet att stanna hemma vid minsta symptom och våra sjuktal
vände uppåt igen. En oro för att inte kunna bemanna verksamheterna ledde till att en
rekryteringsprocess inleddes med en allmän förfrågan ”vill du hjälpa till” för att
anställa ett antal personer som snabbt kunde komma i arbete vid en akut situation.
Arbetsmiljöfrågorna i samband med Covid 19 har varit många och under våren
handlade en del av diskussionerna om vilken skyddsutrustning som var mest relevant.
Denna fråga resulterade i en skyddsstängning vid ett tillfälle under våren.
Stängningen kunde lösas med hjälp av dialog mellan arbetsgivare, skyddsombud och
arbetsmiljöverket. Konsekvenserna av Covid 19 har varit många och allt som har
inneburit möten mellan flera personer har fått ställas in. Detta har bland annat
inneburit att våra introduktionsdagar, personalfesten och 25 årsuppvaktningen blivit
inställda. För att kunna säkerställa bemanningsläget i kommunen då sjukfrånvaron
ökade i en oroande takt så infördes ett system där sjukfrånvaro samt vård av barn
rapporterades och redovisades dagligen.
Under perioden mars 2020 – juni 2020 såg frånvaron ut enligt nedan. Den var
inledningsvis mycket hög men sjönk sedan i takt med att smittspridningen minskade
och vi började vistas mer utomhus då det blev vår och sommar.
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Frånvaro i % på grund av sjukdom eller vård av barn inom Sektor Omsorg (blå stapel) jmf
hela kommunen (grön stapel).
Grön streckad linje genomsnitt anger trend övergipande i kommunen.
25
20
15
10

20-06-17

20-06-15

20-06-10

20-06-08

20-06-03

20-05-29

20-05-27

20-05-25

20-05-19

20-05-15

20-05-13

20-05-11

20-05-07

20-05-04

20-04-29

20-04-27

20-04-23

20-04-21

20-04-17

20-04-15

20-04-09

20-04-07

20-04-03

0

20-04-01

5

Under hösten mättes inte frånvaron inledningsvis men när smittspridningen ökade så
påbörjades mätningen igen enligt tabellen nedan. Enheterna inom sektorn har under
olika perioder haft tuffare situationer med mycket frånvaro. Man ser tydligt att
frånvaron periodvis stiger för att sedan sjunka igen.
Frånvaro i % på grund av sjukdom eller vård av barn inom Sektor Omsorg.
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Totalt i kommunen

Hur arbetsmiljön har varit under perioden med Covid 19 har delvis mätts i den årliga
medarbetarenkäten. Resultatet från enkäten redovisas i nästa avsnitt.
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Medarbetarenkät
Medarbetarenkäten bygger på frågor gällande ”Hållbart medarbetarengagemang”
(HME) men också frågor kring den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön samt
frågor som rör diskrimineringslagen. I årets medarbetarenkät ingick även frågor hur
man upplevt sin arbetsmiljö med anledning av det läge som varit med Covid-19. HME
är en utvärdering av delar av den arbetsgivarpolitik som kommunen bedriver och hur
väl vi har skapat, tillvaratagit och upprätthållit ett stort medarbetarengagemang som är
en av de viktigaste faktorerna för en organisation att nå goda resultat. HME består av
9 frågor och mäter tre olika delområden; motivation, ledarskap och styrning. Modellen
är framtagen av SKR.
Enkäten skickades ut till alla anställda som har en registrerad mailadress samt att det
fanns möjlighet att besvara den via intranätet. Totalt inom kommen var
svarsfrekvensen 66 % och inom Sektor Omsorg var det också 66 % av medarbetarna
som svarade på enkäten (67 % av Omsorgs medarbetare svarade 2019). Nedan
redovisas frågor från enkäten och vilket medelvärde frågan fick från 1-5 (instämmer
bra – instämmer dåligt) samt jämförelse med förra årets resultat.
Svar

Svar

2019

202

Fråga

0

Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete

4,43

4,45

Mitt arbete känns meningsfullt

4,41

4,49

Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater

4,41

4,44

Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min

4,41

4,26

4,34

4,36

Jag är insatt i min arbetsplats mål

4,18

4,27

Min närmaste chef visar förtroende för mig som

4,14

4,21

4,11

4,13

arbetsplats
Vid behov kan jag få hjälp från mina arbetskamrater för att
lösa mina arbetsuppgifter

medarbetare
Jag har tillräckliga befogenheter i förhållande till det
ansvar jag har
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Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i

4,00

4,1

3,90

4

3,85

3,89

3,79

3,92

3,79

3,9

Jag ser fram emot att gå till arbetet

3,80

3,99

I mitt arbete används min kompetens och förmåga på rätt

3,80

4,0

Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete

3,89

3,89

Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid

3,61

3,73

Jag kan få hjälp och stöd om det uppstår känslomässigt

3,80

3,93

3,67

3,77

I mitt arbete förekommer sällan samarbetsproblem

3,75

3,81

Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

3,44

3,63

Min närmsta chef hjälper mig att prioritera mina

3,54

3,67

Svar

Svar

2019

202

mitt arbete
Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för
att kunna utföra mina arbetsuppgifter
Min närmsta chef visar uppskattning för mina
arbetsinsatser
I mitt arbete ställs rimliga krav på att exempelvis fatta
snabba beslut/lösa krävande problem och/eller ta in ny
information
Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete
ska utföras

sätt

påfrestande situationer i mitt arbete
Det är tydligt hur arbetsuppgifterna är fördelade, det vill
säga vem som gör vad?

arbetsuppgifter vid behov

Fråga

0

Jag har tillgång till väl fungerande IT-verktyg

3,63

3,72

Min arbetsmängd känns rimlig

3,37

3,48

I mitt arbete ställs sällan krav som går mot varandra

3,25

3,28

Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset

3,31

3,52

3,21

3,4

genom raster och/eller pauser
Jag har tid för reflektion och eftertanke i mitt arbete

10

Arbetsmiljö- och personalbokslut Sektor Omsorg 2020
På min arbetsplats finns tillräckligt med personal både vad

3,21

3,42

gäller antal och kompetens.
Utifrån ovanstående resultat kan man utläsa att Sektor Omsorg har höjt sig på varje
fråga förutom på frågan ” Jag vågar uttala mig och ta upp eventuella problem på min
arbetsplats” där en mindre försämring skett. Denna positiva förskjutning är mycket
glädjande då det varit ett svårt år med pandemin och allt som följde med det. I årets
enkät hade frågor lagts till med anledning av Covid-19 där sektorn fick följande svar:
Orust kommun har hanterat situationen Med Covid 19 på ett så bra sätt som möjligt.

Jag fick det stöd jag behövde på min arbetsplats under den pågående pandemin
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Jag upplever inte att Covid19 påverkat mitt arbete negativt i någon större utsträckning
(varken fysiskt eller psykiskt)

Om du haft möjlighet att arbeta på distans- har det varit en acceptabel arbetsmiljö

12
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I medarbetarenkäten fanns även frågor gällande kränkande särbehandling och sexuella
trakasserier. 91,8 % av de 401 svarande upplevde inte att de hade utsatts för
kränkande särbehandling av sina kollegor eller chef under den senaste
tolvmånadersperioden och ingen upplevde sig utsatt för sexuella trakasserier.
Däremot de som upplevde sig utsatt för kränkningar vad det bara 11, 8 % som
anmälde det till arbetsgivaren och 20 % av dem som anmälde upplevde att de fick det
stöd de behövde.
81,1 % av Sektor omsorgs medarbetare vet vad de ska vända sig om de upplever sig
utsatts för kränkande särbehandling eller trakasserier och 89 % upplevde att alla
behandlas jämlikt på arbetsplatsen. På frågan om man upplevat att man utsatts för
våld eller hot om våld på arbetet svarade 13,8 % att de upplevt det.
En ny fråga för 2020 var om man upplever sig ha goda förutsättningar att förena
arbete med att vara förälder. Denna fråga har sin grund i diskrimineringslagen då
arbetsgivaren har en skyldighet att undersöka, analysera samt åtgärda att vi ger våra
medarbetare goda förutsättningar att kunna förena arbeta och samtidigt vara förälder.
32,4 % av de svarande angav att de hade barn i förskoleålder och majoriteten ansåg att
de hade goda förutsättningar att förena sitt föräldraskap med sitt arbete.
Anser du att du har goda förutsättningar att förena arbete och att vara förälder?
13
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Avslutningsvis anger ca 81 % (mot förra årets 67 %) av de medarbetarna som svarat
på enkäten inom sektor Omsorg att de är stolta/nöjda att arbeta i Orust kommun och
ca 75 % (62 % förra året) skulle rekommendera Orust kommun som arbetsgivare.
Detta är ytterligare glädjande siffror utifrån hur året har varit och bevis på att sektorn
består av många fantastiska medarbetare och chefer som gör sitt bästa varje dag, både
för varandra och för dem vi är till för!
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Enkät arbetsmiljö/samverkan
Alla kommunens chefer har fått svara på en enkät om hur de under året arbetat med
arbetsmiljö och samverkan på sina respektive enheter. Inom sektor Omsorg svarade
24 av 29 chefer. 2019 svarade 19 chefer och deras svar finns angivna inom parantes
som jämförelse.
Fråga

Ja

Nej

Delvis Ej aktuellt

Jag har gått igenom Samverkansavtalet med
mina medarbetare de senaste 12 månaderna

13 (10) 2 (4) 9 (5)

Jag har gått igenom Arbetsmiljöpolicyn med
mina medarbetare de senaste 12 månaderna

15 (14)

9 (5)

Jag har arbetat med jämställdhet/mångfald i
samband med APT under de senaste 12
månaderna

12
7 (4)

5 (5) (10)

Jag har haft Mål- och lönesamtal med mina
medarbetare under de senaste 12 månaderna?

22 (22)

2 (1)

Jag använde personprofilen vid Mål-och
lönesamtalet?

23 (19) 1
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Jag har haft Mål- och uppföljningssamtal med
mina medarbetare under de senaste 12
månaderna?

20 (22) 1

Jag har genomfört en skyddsrond under de
senaste 12 månaderna

5
14 (15) (4)

Finns skriftliga instruktioner för särskilt
riskfyllda arbetsuppgifter?

3 (1)
5

1
8 (6)

(3)

9 (4)

9 (9)

Är medarbetarna delaktiga i det systematiska
arbetsmiljöarbetet?

20 (13)

4 (6)

24 (18)

(1)

20 (13) (2)

(1)

Har Du kännedom om kommunens riktlinjer för
systematiskt arbetsmiljöarbete
Har Ni gjort någon riskbedömning i samband
med någon förändring/omorganisation under
året?

4 (3)

Har du rehabplaner för samtliga medarbetare
som varit sjukskrivna mer än 60 dagar?

16 (13) 1

7 (6)

Har du bokat tid hos företagshälsovården för
dina medarbetare med upprepad
korttidsfrånvaro? (Mer än sex ggr på ett år)

12 (13) 2

4

6 (6)

3

3 (2)

Känner du till rutinen för chefer gällande
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier,
trakasserier och repressalier?

24 (16)

(3)

Har dina medarbetare fått tagit del av "Infoblad
för medarbetare" gällande kränkande
särbehandling, sexuella trakasserier, trakasserier
och repressalier?

16 (12) 8 (7)

Har du tillsammans med din arbetsgrupp arbetat
med resultatet från medarbetarenkäten 2019?

17 (12) 7 (7)

Utreder och åtgärdar du inkomna tillbud och
olycksfall inkomna i KIA?

18 (12)

Säkerställer du att det är rökfri arbetstid inom
din verksamhet?

20 (16) 4 (3)
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Det är positivt att fler chefer svarat på enkäten 2020 än 2019 vilket också ger ett
bättre resultat för att veta vad sektorns chefer behöver stöttning i. Resultatet visar att i
stort sett alla chefer har haft Mål- och lönesamtal samt uppföljningssamtal med sina
medarbetare de senaste 12 månaderna. Att resultatet inte är 100 % kan bero på vissa
är nya chefer och då kanske inte själva haft det sen de började.
Cheferna anger också i enkäten att medarbetarna är helt eller delvis delaktiga i
systematiska arbetsmiljöarbetet och att de har kännedom om riktlinjen för det
systematiska arbetsmiljöarbetet vilket är en förutsättning för att bedriva ett
framgångsrikts arbetsmiljöarbete. De flesta chefer har gjort riskbedömningar under
året, tar ansvar för sina medarbetares rehabilitering och efterlever rutinen för
upprepad korttidsfrånvaro.
Förbättringsområde är bland annat att arbeta med jämställdhetsfrågor, vilket säkert
har fått stå undan utifrån mer akuta covid-frågor, och se till att medarbetare för ta del
av det infobladet som finns gällande kränkande särbehandling, sexuella trakasserier,
trakasserier och repressalier. Även att tillsammans med medarbetarna skapa en
handlingsplan från medarbetarenkäten behöver förbättras.
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Arbetsskada/Tillbud/Riskobservation/Riskbedömning 2020
Under år 2020 har totalt 544 avvikande händelser, det vill säga arbetsskador, tillbud
och riskobservationer, anmälts i kommunens webbsystem KIA (kommuners
informationssystem om arbetsmiljö). Sektor Omsorg stod för 354 av dessa avvikande
händelser.
Arbetsskada
Som arbetsskada räknas olycksfall under arbetstid (skada som plötsligt inträffar) och
arbetssjukdom (skada som uppstår av långsam nötning). Även skador som inträffar på
väg till eller från arbete/bostad räknas som arbetsskada och kallas färdolycksfall.
Under år 2020 anmäldes 62 olycksfall, 16 arbetssjukdom och 1 färdolycksfall inom
Sektor Omsorg.
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Skadeorsak vid olycksfall: I KIA-systemet finns 28 olika skadeorsaker att välja mellan.
Under 2020 är följande 13 olika skadeorsaker anmälda:
Skadeorsak vid Olycksfall

Antal

Falla i samma nivå (snubbla,
halka)

13

Fall från höjd

1

Fastnat eller klämts mellan
föremål

4

Skadad av person

5

Hot och våld

7

Akut överansträngning (av t e x
dra, skjuta, lyfta)

19

Psykisk överbelastning

2

Ergonomiska faktorer (ensidigt,
statiskt, repetitivt)

4

Kontakt med vasst föremål

1

Övrigt

2

Fordonsolycka

2

Träffats av flygande eller
fallande föremål

1

Utsatt för kyla, hetta eller
strålning

1

Totalt

62

Inom sektor Omsorg dominerar skadeorsaken akut överansträngning vilket kan vara
förflyttning av brukare eller andra fysiska moment i arbetet.
Arbetssjukdom
Under 2020 anmäldes 16 händelser under begreppet arbetssjukdom där följande
händelserubriker uppgivits: allergi, stress, överansträngning, psykisk ohälsa och stress,
samt ohälsosam arbetsmiljö.
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Färdolycksfall
Under år 2020 anmäldes 1 färdolycksfall vilket är en skada som inträffar till eller från
arbetsplatsen.
Tillbud
Ett tillbud är en avvikande händelse som skulle kunnat leda till ett olycksfall eller
annan ohälsa. Det finns en risk att det blir ett olycksfall nästa gång samma händelse
inträffar. Inom Sektor Omsorg anmäldes det 226 tillbud under 2020.
Skaderisk vid tillbud: I KIA-systemet finns 28 olika skaderisker att välja mellan. Under
2020 är följande 13 olika skaderisker anmälda:
Skaderisk vid Tillbud

Omsorg

Falla i samma nivå (snubbla,
halka)

2

Falla från höjd

2

Brand (även explosion)

2

Träffas av flygande eller fallande
föremål

2

Skadad av person

12

Hot och våld

80

Akut överansträngning (av t e x
dra, skjuta, lyfta)

26

Psykisk överansträngning
(chock, hot)

4

Ergonomiska faktorer (ensidigt,
statiskt, repetitivt)

6

Övrigt

43

Psykisk överbelastning

45

Komma i kontakt med skadligt
ämne (även inandning)

1

Utsättas för kyla eller hätta

1

Totalt

226
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Tillbud anmälda under kategorin Hot och våld är den kategori som under 2020 har
flest anmälning och rör oftast hot ifrån brukare eller kommuninvånare.
Riskobservation
En riskobservation är en observation av något fel i arbetsmiljön som kan leda till ett
tillbud eller olycksfall eller annan ohälsa. Under år 2020 anmäldes 49
riskobservationer inom Sektor Omsorg.
Skaderisk vid riskobservation: I KIA-systemet finns 28 olika skaderisker att välja
mellan. Under 2020 är följande 12 olika skaderisker anmälda:
Skaderisk vid Riskobservation

Omsorg

Falla i samma nivå (snubbla,
halka)

6

Falla från höjd

1

Komma i kontakt med vasst
föremål

1

Skadad av person

2

Hot och våld

7

Akut överansträngning (av t e x
dra, skjuta, lyfta)

2

Ergonomiska faktorer (ensidigt,
statiskt, repetitivt)

3

Övrigt

5

Psykisk överbelastning

18

Fordonsolycka

1

Brand

2

Slå mot fast föremål

1

Totalt

49

Riskbedömningar
En riskbedömning är att bedöma de risker som har identifierats i verksamheten för att
värdera om riskerna är allvarliga eller inte. Att bedöma risker är en del av det
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systematiska arbetsmiljöarbetet för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet.
Reglerna om det systematiska arbetsmiljöarbetet säger att riskbedömningar ska göras i
samband med förändringar i verksamheten. Med det menas ändringar som inte utgör
en del av den dagliga verksamheten, som till exempel när ny arbetsutrustning införs,
personalförändringar, förändringar av arbetsmetoder eller arbetstider eller vid omoch nybyggnationer. Riskbedömning ska göras innan förändringar genomförs för att
eventuella åtgärder ska kunna genomföras i tid.
Under 2020 har totalt 49 riskbedömningar genomförts inom sektorn. Nedan listas de
vanligaste förekommande anledningarna till riskbedömning.
Anledning till

Antal

riskbedömning
Covid 19

15

Omorganisation

23

Om eller nybyggnation

6

Övrigt

5

Totalt

49
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Nyttjad företagshälsovård
Sedan 2018 har Orust kommuns samarbetspartner inom företagshälsovård varit
Avonova Hälsa AB. Avonova är en rikstäckande företagshälsovård och medarbetarna
inom kommunen har kunnat välja mellan deras mottagningar i Uddevalla eller
Stenungssund. Avtalet med Avonova gick ut 2020-12-31 och under kommande år får
Orust kommun en ny leverantör av företagshälsovård.
Under 2020 har Avonova varit behjälplig inom olika insatser, både förebyggande och
hälsofrämjande åtgärder men också avhjälpande och rehabiliterande. Ca 40 % av de
kostnader kommunen har för företagshälsovården omfattar Sektor Omsorg under
2020. Den största posten under året har varit insatser vid upprepad korttidsfrånvaro
som innebär att vid 6 ggr sjukfrånvaro eller fler på en 12 månaders period skickas
medarbetaren till företagshälsovården för att hälsosamtal med
sjuksköterska/rehabkoordinator som följs upp med ett trepartsantal tillsammans med
chef. Chef och medarbetaren får med sig en handlingsplan att följa upp på hemmaplan
för att arbeta vidare med tidiga insatser för att minimera korttidsfrånvaron.
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Andra större poster var bland annat lagstadgade hälsoundersökningar för medarbetare
som arbetar natt och arbetsförmågebedömningar där medarbetare ej kan återgå till
ordinarie arbete. Även samtalsstöd för medarbetare med arbetsrelaterade besvär samt
insatser vid alkoholrelaterade besvär var större poster. Posten övrigt bestod bland
annat av läkarbesök och stöd av arbetsmiljöingenjör och ergonom.

Tjänster hos företagshälsovården Sektor Omsorg
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Personalstatistik
Nedan följer redovisning gällande Sektor Omsorgs medarbetare. Uppgifterna omfattar
månadsavlönad personal anställda enligt AB (Allmänna bestämmelser) om inget annat
anges. Det innebär att timavlönade medarbetare och medarbetare som är anställda
enligt PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare) BEA-avtalet
24
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(medarbetare i arbetsmarknadspolitiska insatser) och RIB-avtalet (deltidsbrandmän)
inte är med i statistiken.
Antal månadsavlönade medarbetare totalt och könsuppdelat per 2020-12-31
Sektor

Antal

Jmf 2019

Kvinno

Mån

r
Omsorg

609

-2

90 %

10 %

Antal anställda/chef i genomsnitt per 2020-12-31
Sektor

Omsorg

Antal

Chefer

29

Anställda

Genomsnitt

exkl.

Anställda

chefer

per chef

580

20

Ovanstående visar ett genomsnitt av antal anställda per chef inom Sektor Omsorg.
Den enskilda chefen har i genomsnitt 20 medarbetare mot övergripande i kommunen
på 17 medarbetare per chef (alla sektor inräknade). Antalet underställda medarbetare
påverkar förutsättningarna för ledarskapet och frågan bör därför analyseras och
värderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet för chefer. Antalet medarbetare per chef
inom Sektor Omsorg varierar mellan 5-45 medarbetare.
Timavlönade medarbetare
Timavlönade medarbetare arbetade sammanlagt 169990 timmar under 2020, vilket
motsvarar 100 årsarbeten (ett årsarbete utgör 1 700 timmar). Det är en minskning
mot 2019 då timavlönade arbete utgjorde 104 årsarbeten.
Sysselsättningsgrad
Medelsysselsättningsgraden bland Sektor Omsorgs medarbetare med månadslön var
2020-12-31
99 %, (både kvinnor och män) vilket är en ökning mot 2019 då den var på 98 %.
Åldersstruktur och pensionsavgångar
Sektor Omsorgs kommuns medarbetare med månadslön hade 2020-12-31 följande
åldersfördelning:
25

Arbetsmiljö- och personalbokslut Sektor Omsorg 2020
20 – 29 år: 87 st
30 – 39 år: 118 st
40 – 49 år: 137 st
50 – 59 år: 167 st
Över 60 år: 96 st
Under 2020 gick totalt 9 medarbetare inom Sektor Omsorg i pension.
Personalomsättning – externa avgångar för tillsvidareanställda
Personalomsättningen räkans på tillsvidareanställa medarbetare vars
månadsanställning har avslutas under året. Det kan vara egen begäran, pension eller
annan orsak. 2020 låg personalomsättningen på 10,6 % vilket är en minskning mot
2019 då den låg på 18,9 %.

Sjukfrånvaro
I följande redovisning av sjukfrånvaro ingår inte timavlönade medarbetare.
Avtalen som ingår: AB, BEA och PAN.
Sektor Omsorg
År

Total

Lång

Kort

2020

13,4 %

5,1 %

8,3 %

2019

12,4 %

4%

8,4 %

2018

9,3 %

3,2 %

6,1 %

Sektor Omsorg består av 4 olika verksamhetsgrenar och nedan redovisas respektive
verksamhetsgrens sjukfrånvaro för 2020.
Verksamhet

Total

Lång

Kort

Äldreomsorg

16,1 %

6,3 %

9,8 %

Vård & Omsorg

8%

1,2 %

6,8 %
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Stöd & Omsorg

14,5 %

5,8 %

8,7 %

Individ &

7,7 %

5,1 %

2,6 %

Familjeomsorg
(IFO)

Sektor Omsorg har en högre sjukfrånvaro om man jämför med Orust kommun totalt
som ligger på 10,2 % för 2020. Det finns stora variationer inom sektorn, mellan
verksamhetsgrenar och mellan arbetsplatser inom samma verksamhet.
Det är positivt att den korta sjukfrånvaron (dag 1-59) inte ökat mot 2019 utan
minskat med 0,1 % under pågående pandemin då medarbetaren ska stanna hemma
vid minsta symptom och större delen av verksamheten inte kan arbeta på distans
utan måste sjukanmäla sig.
Många olika insatser har det arbetats med under året i syfte att sänka sjukfrånvaro.
Som tidigare nämnts har ett digitalt stöd i rehabilitering införts i syfte att hjälpa och
stötta chefer i denna process. Suntarbetslivs Resursteam har också arbetat med
sektorn under året och deras metodik går ut på att arbeta med friskfaktorer som
enligt forskning bidrar till hälsosamma arbetsplatser och lägre sjukfrånvaro. Enheter
med hög sjukfrånvaro för en extra stöttning av sektors HR-Specialist som
tillsammans med enhetschefen går igenom sjukfrånvaron och säkerställer lämpliga
åtgärder efter individ och rutin.
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Personalfesten ersattes av en gåva
Med anledning av Covid 19 så fick den årliga personalfesten ställas in. Festen ersattes
med en gåva där alla medarbetare kunde handla något för 400 kr. En förutsättning var
att gåvan inhandlades på ett företag som geografiskt var beläget på Orust. Gåvan blev
mycket uppskattad och större del av medarbetarna har använt bidraget och köpt en
gåva, lagom till jul.
Gåvorna inhandlades på en mängd olika ställen såsom; Olssons skor, Göksäter,
Henåns blomster, Butik KIWI, Morlanda Handelsträdgård RJ närproducerat, Glittriga
Ting, Carma kroppsvård, Orust elektriska AB, Henåns fisk och skaldjur, Bohuslänsk
Deli, Berrgholtz trädgård och hantverk samt många fler.
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Summering
Att det har varit ett år där arbetsmiljön stått högt i fokus råder det ingen tvekan om.
Rapporter om ett nytt virus kom i början på året och i mars var pandemin ett faktum.
Pandemin har inneburit många nya arbetssätt och arbetssituationer som man inte
kunnat föreställa sig i början på året och samverkan och arbetsmiljöfrågor har varit
ständigt aktuellt. Många Covid-19 frågor har uppstått akut och nya regler och
riktlinjer har kommit på löpande band men våra medarbetare och chefer har gjort sitt
yttersta för att upprätthålla en god arbetsmiljö och ge en säker vård för våra brukare.
I Sektor Omsorgs Arbetsmiljö- och personalbokslut för 2019 kunde man läsa att
medarbetarenkäten låg på samma nivå som året innan dvs 2018. 2020 års resultat ser
vi en förbättring på nästan alla områden vilket är mycket positivt, framförallt när det
gäller ökningen av andelen medarbetare som är nöjd med sitt arbete och kan tänka sig
att rekommendera kommunen som arbetsgivare. För att bibehålla det goda resultatet
är det viktigt att arbeta vidare med enkäten på respektive enheter vilket också är ett
förbättringsområde enligt den enkät som cheferna svarat på gällande deras
arbetsmiljöarbete under året.
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Statistiken kring arbetsskador, tillbud mm visade 2019 att gällande arbetsskador är
fortfarande de fysiska skadorna dominerande men när det gäller tillbud är det
psykosociala mer representerade. Det ser liknade ut för 2020 och vi kan också se en
ökning för anmälningar gällande hot och våld vilket är viktiga frågar att ta upp och
utreda samt åtgärda på respektive enhet där dessa situationer uppstår. Kan också se
att det händer mycket inom sektorn utifrån genomförda riskbedömningar, givetvis
många som är covid-relaterad men också omorganisationer i någon form.
Gällande sjukfrånvaron så minskade den i början på året och trenden såg positiv ut
men efter pandemins intåg så landade dem totala sjukfrånvaron på en procent högre
än 2019. Det pågår en mängd olika aktivister för att minska sjukfrånvaron som nämnts
tidigare i detta bokslut och arbetet med dessa kommer fortgå under nästa år vilket
förhoppningsvis kommer synas i statistiken för 2021.
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Information om budgetförutsättningar för 2022-2024 för Sektor omsorg
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar att:
Lägga informationen till handlingarna
Sammanfattning av ärendet
Kommunens budgetprocess innebär normalt att kommunstyrelsen på våren får
information om underlag och förutsättningar från sektorerna på budgetdagar och
genom skriftliga budgetförutsättningar. Respektive utskott alternativt nämnd i sektor
miljö- och byggs fall får information om sektorns budgetförutsättningar.
Under april månad informerade sektorchef omsorg utskottet muntligt om
budgetförutsättningarna för sektor omsorg.
Nu har sektorn färdigställt de skriftliga budgetförutsättningarna som distribueras till
kommunstyrelsens ledamöter och ligger till grund för det fortsatta arbetet med förslag
till flerårsplan och budget.
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1 Grunduppdraget
Sektor omsorg är indelat i fyra verksamhetsområden. Verksamheterna
regleras i huvudsak av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om särskilda bestämmelser för
vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) samt socialförsäkringsbalken (SFB som berör
personlig assistans). Utöver dessa fyra verksamhetsområden finns en
administrativ enhet samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) under
sektorchef.
Individ- och familjeomsorg (IFO): Ansvarar för myndighetsutövning och
insatser till barn, unga, föräldrar och vuxna samt arbetsmarknadsfrågor
(AME) och anhörigstöd. I samarbete med Stenungsunds kommun bedrivs
också familjerätt, familjerådgivning och krismottagning för män och
kvinnor.
Vård och omsorg (VoO): Ansvarar för biståndsbedömning SoL äldre,
hälso- och sjukvårdsinsatser till individer som har rätt till hemsjukvård samt
omsorgs bemanningsenhet. Under vård och omsorg finns också, projekt
och serviceenheten samt hemtjänstens nattorganisation.
Äldreomsorg (ÄO): Ansvarar för hemtjänst, särskilda boenden (säbo),
korttidsboende samt dagverksamhet för dementa.
Stöd och omsorg (SoO): Ansvarar för insatser riktade till individer med
funktionsvariationer. Det kan exempelvis vara insats som gruppbostad,
daglig verksamhet, korttidsvistelse för barn och unga, avlastning samt
ledsagning. Inom verksamheten finns också boendestöd. Förutom tidigare
nämnda verksamheter ansvarar även Stöd och Omsorg för
biståndsbedömning för aktuellt område.
Verksamheter som inte är lagstadgade: Verksamheter som är frivilliga för
kommunen att bedriva är dagverksamhet för personer med
demenssjukdom, anhörigstödskonsulent, habiliteringsersättning,
familjebehandlare, arbetsmarknadsenheten, daglig sysselsättning,
bemanningsenheten och korttidsboende. Vid besparingskrav kan dessa
verksamheter föreslås att läggas ned. Nedläggning av dessa verksamheter
kan dock innebära konsekvenser och större ökning inom andra områden.
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2 Omvärldsspaning/ utmaningar
Kommunövergripande SWOT

Styrkor: Inom Omsorg finns en hög kvalitet i kärnverksamheterna.
Trenden visar att kvalitén är fortsatt hög trots neddragningar inom
samtliga områden.
Svagheter: Det är viktigt för sektor omsorg att förstärka
helhetsperspektivet, såväl strukturellt som kulturellt. Sektorns stora krav på
omfattande och ytterligare kostnadssänkningar/neddragningar är en den
största svagheten sektorn har att kämpa med.
Möjligheter: För Omsorg finns många möjligheter med kommande års
digitalisering. Sektorn har en framtagen plan för sin digitalisering för de
kommande fem åren.
Hot: För sektor Omsorg finns stora utmaningar vad gäller kompetensbrist
och personalförsörjning. Den höga andelen invånare i åldern 80+ kan också
komma att innebära en ökad belastning.
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3 Kostnads- och kvalitetsjämförelser samt ambitioner
Orust står, precis som övriga kommuner, inför stora utmaningar då färre
personer ska bära ansvaret för att ta hand om en allt större åldrande
befolkning. Orust kommun ligger högt i en jämförelse över landet vad
gäller andelen äldre i åldersgruppen 80 år och över. Riksgenomsnittet är 5,2
procent i andel av befolkningen och för Orust kommun var andelen 7,3
procent år 2020. Det kommer att bli helt avgörande för
kostnadsutvecklingen framöver hur kommunerna lyckas effektivisera inom
äldreomsorgen, ta hjälp av digitala lösningar inom alla områden, utveckla
det förebyggande arbete, frivilligverksamhet, behålla sina kommuninvånare
friska, bygga och erbjuda ändamålsenliga bostäder på rätt plats och så
vidare.

Utvecklingen av behovet inom stöd och omsorg har historiskt sett varit låg
med ett nytt beslut om året. Nedan kan ses en prognos över de individer
som slutar i särgymnasiet vilka kommer att behöva någon form av daglig
sysselsättning samt eventuellt boende. Det är däremot svårt att förutse i
vilket utsträckning detta kommer att behövas men att ett ökat behov
kommer framöver är tydligt.

Att lyckas rekrytera personal med rätt kompetens och att behålla personal
kommer att bli allt svårare. Redan ses svårigheter inom sektorns alla
verksamhetsområden. Denna utveckling kräver också att organisationen
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blir bättre och mer effektiv för att på så sätt minimera rekryteringsbehovet.
Sektorn kommer också att behöva öka samarbetet men med andra aktörer
såväl internt som externt. Inom detta område finns fortfarande mycket att
göra.
Sektorn har under tidigare år, haft höga kostnader i förhållande till andra
liknande kommuner. Den effektivisering som påbörjades redan under
2019, vilken fortsätter inom områdena stöd och omsorg, äldreomsorgen
samt individ och familjeomsorgen bidrar på sikt till att sänka kostnaderna.
Ett omställningsarbete pågår där ambitionsnivå och kostnader mer ska
likna andra kommuners. Arbetet kommer innebära att verksamheterna
kommer att ligga väl till jämfört med jämförbara kommuner.

Inom individ och familjeomsorgen har en kostnadsökning skett under 2020
jämfört med föregående år med 1,6 mnkr. Det härrör till ökade kostnader
för institutionsvård gruppen unga vuxna i åldern 19-21 med en sammansatt
och komplex problematik, där öppna vårdformer återkommande prövats
men inte varit tillräckliga. Det finns idag flera kända avvikelser och
parametrar för Orust, som inte var kända tidigare som påverkar den plan
som beslutades 2019 med målsättningen att uppnå kostnadsminskningar
främst för barn och unga. Utifrån nu kända förutsättningar är den planen
inte längre realistiskt och behöver justeras. Bedömningen är det kan ta flera
år att genomföra och komma ner i kostnader som jämförelse med
jämförbara kommuner. Vilket bekräftas vid samtal med ett antal jämförbara
kommuner som har haft samma problem som menar just att denna typ av
kostnadsminskningsarbete tar flera år att genomföra. Det finns statistik
som påvisar att invånare i kommunen har en psykisk problematik både som
sjukskrivningsorsak bland vuxna samt bland barn. Detta är något som
bekräftas bland annat av Barn och ungdomspsykiatrin (BUP). Kommunen
har även en hög andel av personer med skyddad identitet som bosätter sig
här samt är en exportkommun från exempelvis Göteborg för
personer/familjer med viss problematik vilket är något som bekräftas av
polisen. Enligt Kolada har även kommunen en hög procent missbruk i
relation till jämförbara kommuner men däremot inte till riket.
7
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4 Större verksamhetsförändringar
I beslutad budget planeras för 2022 en minskad budgetram med 3,8 mnkr
jämfört med 2021 till sektorn, varav volymförändring demografi i den
centrala resursfördelningen står för 0,1 mnkr och där övrig minskning (3,7
mnkr) avser ett generellt effektiviseringskrav på 1 procent.
Olika nya behov eller situationer uppstår alltid under ett budgetår som
innebär att verksamheterna måste anpassa sig, det innebär i princip alltid
att sänka bemanningen. Ett stort sjuktal, underskott på grund av heltider,
ändrade finansieringsprinciper, nya personliga assistansärenden,
konsultkostnader (sjuksköterskor och socialsekreterare) är sånt som
påverkar och måste pareras fortlöpande. Statligt drivna förändringar i olika
lagstiftningar innebär ofta många små utbildnings och utvecklingskrav som
sammantaget driver behovet av fler akademiker eller specialister för att nå
upp till kvalitetskraven. Var och en förändring i sig är inte svårt att hantera
men ackumulerat bidrar det till en pressad, stressad och kostnadsskör
verksamhet.
Under 2019 och 2020 har sektor omsorg genomfört flera olika
besparingsåtgärder bland annat neddragning av tjänster inom
administrationen och sänkt bemanningen inom verksamheterna på stöd
och omsorg samt äldreomsorgen. Vi jämför oss med Västra Götaland och
kommuner som är statistiskt lika gällande nettokostnadsavvikelser. Vi har
lyckats att förbättrat oss inom de flesta områden, så som var målet. Nu är
det viktigt att verksamheterna får se framåt och inte bara genomföra
åtgärder som försämrar motivationen för våra medarbetare. En stor kostnad
är idag sjuktalen som måste sänkas och det är främst genom ökad
delaktighet i verksamheterna. En minskad sjukfrånvaro ger lägre kostnader.
Att då påbörja ytterligare sänka bemanningen kommer påverka
verksamheterna negativt.
Det stora omställningsarbetet med att arbeta förebyggande och med stöd
och hjälp i kommunen (sk hemmaplanslösningar) kommer ta ett tag och
men på sikt göra stor nytta genom att kunna möta nya behov och öka insyn
och uppföljning. Det gäller olika insatser så som stödboende, boendestöd,
ungdomsboende och specialboende för äldre med psykisk ohälsa.
Verksamhetsuppbyggnaden kommer såklart att innebära en
"puckelkostnad" då den måste byggas upp för att kunna ta emot brukare
9
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som är placerade i annan kommun. Det tar tid att skapa förtroende som är
en grundförutsättning för en väl fungerande hemtagning. Målet är att
kunna vara effektiva både ur ett kvalitets och kostnadsperspektiv, där vi
mäts utifrån nuläget, genom förhindrande av nya placeringar och därmed
ökande kostnader till ett ny-läge. Hela omställningsprojektet behöver
dokumenteras i en projektplan som ska följas upp varje månad via sektor
omsorgs utskott.
LSS-utredningen är färdig och har överlämnats till regeringen. I den
föreslås bland annat att staten ska ha hela ansvaret för insatsen personlig
assistans. Den föreslår även tre nya LSS-insatser: personlig service och
boendestöd, personligt stöd till barn samt förebyggande pedagogiskt stöd.
För barn under 16 år föreslås personlig assistans ersättas med andra LSSinsatser. Utredningen föreslår att förändringarna ska träda i kraft i januari
2022, men än så länge finns inget beslut om det. Om förändringarna
genomförs innebär det stora förändringar i arbetssätt och kostnader för
kommunen.
Sektorn har fått flera statsbidrag inom äldreomsorgen som kommer
innebära ett tillfälligt tillskott vilket kommer att ge positiv effekt och som
ger oss möjlighet att också arbeta med arbetsmiljö, kvalitet i verksamheten
och kompetenslyft.
Nya besparingar för en pressad sektor där arbetsmiljön för våra
medarbetare har varit särskilt utsatt under 2020 och 2021 är särskilt svår att
hantera. Besparingar inom sektorn innebär sänkt bemanning på
äldreboende, hemtjänst, gruppbostäder för personer med
funktionsnedsättning, dagverksamheter, sjuksköterskor, socialsekreterare
med mera. Därför önskar sektorn att kravet på ett generellt besparingskrav
på en procent kommande (3,7 mnkr) år frångås.
Kompensation heltid 2 procent
Att heltidsarbete blir norm i välfärden är en nödvändighet. Vård och
omsorg behöver rekrytera många nya medarbetare de närmaste åren. Dels
för att ersätta när dagens medarbetare går i pension, dels för att behovet av
vård och omsorg ökar. När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid,
minskar rekryteringsbehoven, samtidigt som jobben blir mer attraktiva och
jämställdheten ökar. Det är också viktigt att det finns en flexibilitet i
organisationen, att ge tjänstledighet om man inte vill arbeta heltid. Studier
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som gjorts från flera kommuner visar, att när man genomför och växlar upp
arbetstiden från deltid till heltid behövs ett tillskott i budget som motsvarar
cirka 2 procent av arbetstiden. Sektor omsorg tidigare fått tillskott med 3,5
mnkr i ram, men det täcker inte de kostnader som det innebär att växla från
deltid till heltid. Ett tillskott motsvarande 2 procent av arbetstiden skulle
för sektor omsorg innebära ett behov om 4,3 mnkr. Detta innebär att
sektorn skulle behöva ett tillskott om ytterligare 0,8 mnkr för att
tillsammans med de 3,5 mnkr täcka kostnadsökningen för heltid. Under
perioden 2022-2023 kan statliga bidrag täcka den utgiften men om dessa
sen fasas ut behövs tillskott 2024. Om det inte görs så kommer vi behöva
göra besparingar genom att sänka bemanningstalen inom äldreomsorg,
stöd och omsorg, IFO och vård och omsorg.
Ökade kostnader för Hälso- och sjukvård
Stora förändringar har skett för den kommunala hälso- och sjukvården på
Orust de senaste åren i form av, dels ökat antal vårdtagare, men också
genom ett övertag av arbetsuppgifter både i antal, men även avseende
avancerad sjukvård. Under 2019 har en ny kostnad för hälso- och sjukvård
tillkommit. Personer som inte har beslut om hemtjänst eller kommunal
hälso- och sjukvård, får numera beslut av primärvårdens läkare om ett
övertaget läkemedelsansvar. Det innebär att kommunens sjuksköterskor
måste sätta in hälso- och sjukvårdsinsatser i form av medicin-delning, som
utförs på delegation av hemtjänstpersonal. Det innebär nya kostnader för
kommunen. Sektorn har idag samma antal årsarbetare av sjuksköterskor
och rehabiliteringspersonal som 2015, trots ökning av vårdtagare med
hälso- och sjukvårdsbehov. Sektorn kan idag se att de som flyttar in på
särskilda boende har betydligt större vårdbehov än tidigare. Det kan också
konstateras att vid flytt till ett särskilt boende är omvårdnads- och
sjukvårdsbehoven så stora att sjuksköterskeinsatser behövs.
LSS verksamheten har också förändrats under de senaste åren. Antalet
personer med funktionshinder ökar och brukarna har blivit äldre och
därmed har också behovet av sjuksköterskeinsatser ökat mer än för några år
sedan.
Antalet personer med en stor psykisk ohälsa som bor i ordinärt boende ökar
hela tiden. År 2021 har ett boendestöd startats och 2022 planeras för att ett
socialpsykiatriboende, vilket beskrivs ytterligare under avsnittet för
11
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tillkommande verksamhet. Behovet är att även anställa sjuksköterskor med
psykiatrikompetens. Både personalen i hemtjänsten och på boenden är i
stort behov av handledning för att kunna utföra hälso- och
sjukvårdsuppgifter för att avlasta sjuksköterskorna. En del av
sjuksköterskans uppgifter kan inte idag delegeras då all
omvårdnadspersonal inte har rätt kompetens. Med anledning av
hastigheten i utskrivningen från sjukhuset har sektorn behövt använda
sjuksköterskeresurser för att hantera de snabba hemskrivningarna från
sjukhuset. 2022 och 2023 kan det ökade behovet täckas av statliga bidrag,
2024 vet vi inte och behöver ta höjd för detta då.
Hög arbetsbörda inom barn och unga, myndighetsutövning
En förutsättning för ett lyckat arbete på hemmaplan är att bemanningen
inom Barn och Unga utredning är tillräcklig. Hemmaplanslösningar kräver
mer tid och kompetens av socialsekreterarna. Detta tillsammans med
förväntad samhällsutveckling såväl som en jämförelse med bemanningen
inom Fyrbodalsområdet är bedömningen att behov finns av ytterligare en
tjänst inom utredning barn och unga, för att basverksamheten ska fungera.
De ärendetyngdsmätningar som hittills gjorts visar även på en hög
arbetsbelastning på nuvarande tjänster.
Boendestöd socialpsykiatri
För ett antal år sedan avvecklades boendestödet, vilket ledde till ökade
kostnader för hemtjänsten och för köpt vård inom socialpsykiatri. Under
2020 startades ett boendestöd upp i kommunen vilket hittills har varit en
uppskattad och viktig verksamhet.
En utredning gjordes våren 2019 med förslag om ett återinförande av
boendestöd. I dagsläget finns sex köpta socialpsykiatriplatser till en kostnad
på 6,6 mnkr. Flera av dessa är av sådan komplexitet att det är tveksamt om
alla beslut ens på lång sikt skulle kunna verkställas i egen regi utan mycket
större kostnader än nuvarande. Eventuellt skulle två eller tre beslut kunna
verkställas i kommunen. Det skulle då kunna minska kostnaderna för köpta
platser och vara en del av finansieringen av det nya boendet.
Stödboende
Idag har kommunen inga egna boendeplatser för personer med
socialpsykiatriska behov. Alla dessa insatser köps i dagsläget av externa
utförare eller andra kommuner, vilket är kostnadsdrivande. Sektorn
12
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förväntar att en uppstart av ett boende i kommunen skulle vara både
kvalitetshöjande och kostnadseffektivt. Ett samarbete med boendestöd
kopplat till ett socialpsykiatriboende kommer på sikt att sänka kostnaderna
både inom hemtjänsten och köpt vård. Starten av detta boende skulle vara
möjlig till 2022 i lokalerna på det före detta särskilda boendet Ågården i
Henån. Merparten av kostnaderna för köpt vård kan finansiera ett nytt
socialpsykiatriboende men verksamheten beräknar att ett ytterligare
tillskott behövs initialt med 3,0 mnkr då omställningen tar tid och kan
innebära en "puckelkostnad".
Korttidsboendet
Antalet beslut om korttidsvistelse ligger på 3-4 stycken per år. Under det
senaste året har däremot antalet beslut ökat, idag finns nio beslut, men fler
är förväntade. Alla tjänsterna köps i dagsläget externt av andra kommuner
eller av privata utförare och kostnaden budgeterad för 2020 till 1,5 mnkr.
Att erbjuda korttidsvistelse i kommunen skulle underlätta för de närstående
som idag skjutsar sina barn och ungdomar till andra kommuner. Det skulle
även bli mer kostnadseffektivt på sikt att bedriva verksamheten. Att erbjuda
möjlighet till korttidsvistelse på hemmaplan är även en del av sektorn
målsättning med fler hemmaplanslösningar. För att driva denna
verksamhet äskar sektorn om ett tillskott om 1,5 mnkr. Förutom genom ett
tillskott planerar sektorn att finanserna verksamheten genom minskade
kostnader för köpta platser. Idag finns tre korttidsbeslut som vi har svårt att
hitta platser för att verkställa. Det kan, om vi inte löser det, innebära att
kommunen åläggs en straffavgift av IVO som motsvarar en genomsnittlig
kostnad för insatsen.
Förändrade principer
Under 2021 genomförs ett arbete med att se över och förbättra
följsamheten till kommunens investeringsreglemente. Detta arbete innebär
för sektorn, att kostnader som tidigare tagits inom ramen för investeringar
inte längre kan göra det utan måste gå i driften. Detta är kostnader för
bland annat sängar och takliftar, vilket är kostnadsposter som sektorn inte
kan bortse ifrån eller prioritera om för, varför sektorn äskar om medel 0,5
mnkr 2024. Fram till dess är statsbidrag finansieringen.
Verksamhetsförändring
(mnkr)

2022

2023

2024
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Kompensation heltid

0,0

0,0

0,8

Sjuksköterskor

0,0

0,0

1,3

Socialsekreterare

0,65

0,65

0,65

Boendestöd

0,0

0,0

0,0

socialpsykiatri
Stödboende

3,0

Korttidsverksamhet

2,5
1,5

1,0
1,5

1,5

LSS
Förändrade principer

0,0

0,0

0,5

Ny gruppbostad
Totalt

7,0
5,15

4,65

12,75
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5 Taxor och avgifter
En översyn av sektorns taxor och avgifter gjordes hösten 2018.
Kommunfullmäktige beslutade att låta dessa kvarstå då sektorns
omvårdnadsavgifter redan är en av de högre inom Fyrbodalsområdet.
Bedömningen görs därför att någon ytterligare höjning inte ska ske.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Orust kommun får kritik
från ansvariga politiker för att inte vara i fas med beslutade
åtgärder och förbättringar. Arbetet med att starta upp så kallade hemmaplanslösningar upplevs inte ge effekt.
Samtidigt upplever chefer inom IFO att det politiska utskottet
saknar förståelse för att förändringen tar tid. Medarbetare
upplever att de ifrågasätts av utskottet vid föredragningar om
placeringar.
Utifrån ovanstående har såväl IFO som utskottet identifierat
behov av en genomlysning.
1.2. Syfte och frågeområden
Syftet med genomlysningen har varit att identifiera förbättringsområden för ledning och styrning, organisering, processer och arbetssätt.
Genomlysningen utgår från följande frågeområden:
 Ledning och styrning
 Förändringsarbete
 Hantering av ärenden och flöden
 Tillämpning av gällande lagstiftning
 Likvärdighet i myndighetsutövning
 Hur andra kommuner arbetar med ovanstående

Genomlysningen har omfattat den strukturella styrningen såväl som den informella organisationskulturen och kvaliteten
på levererade tjänster.
Genomlysningen har haft ett tydligt brukarperspektiv. En omvärldsanalys för att referera till kommuner som har lyckats
väl inom området ingår också i genomlysningen.
1.3. Metod
Genomlysningen har genomförts genom intervjuer, omvärldsanalys, genomgång av handläggningsprocessen och dokumentstudier. Omvärldsanalys och genomgång av processen
för handläggning redovisas i rapporten.
Källförteckning återfinns i bilaga 1 och beskrivning av urval
kopplat till omvärldsanalys redovisas i bilaga 2. I rapporten illustrerar vi vår analys med ett antal belysande citat från intervjuer och workshops.
Avgränsning
Genomlysningen fokuserar på familjeenheten och
vuxenenheten inom verksamhetsområdet IFO.
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1.4. Ramverk för analys
I vår analys har vi använt dels EY:s modell, dels Socialstyrelsens En effektiv socialtjänst.
EY:s modell utgår ifrån sju
olika områden som bidrar
Procestill att skapa ökad kvalitet
ser &
Uppföljarbetsoch effektivitet i en verkStyrning
ning
sätt
samhet. De tre översta
områdena handlar om geOrganisation
nomförandet av verksamheten. För att nå effektiviData &
IT & sysinfortet i utförandet krävs ett
Medarbetem
mation
tare
ramverk bestående av mål
och beslut som styr verksamheten. Vidare krävs
Fokusområden
riktlinjer och rutiner som säkerställer efEj i fokus
fektivitet och rättssäkerhet, samt uppföljning och kontroll i syfte att identifiera förbättringsåtgärder.
Området organisation handlar om att skapa en ansvarsfördelning som är effektiv för att kunna utföra verksamhetens uppdrag ändamålsenligt. De tre nedersta områdena rör de resurser som krävs för att bygga en ändamålsenlig organisation och
därmed säkra ett effektivt genomförande.
I Socialstyrelsens En effektiv socialtjänst beskrivs hur kommuner kan hantera utmaningen att möta ett stort behov av vård

och omsorg samtidigt som resurserna är begränsade. Effektivitet innebär enligt Socialstyrelsen både ”att göra rätt saker”
och ”att göra dem på rätt sätt”. Verksamheten ska bedrivas enligt målen och resurserna användas på bästa sätt. Åtgärder för
ökad effektivitet kan medföra minskade kostnader och att
verksamhetens kvalitet förbättras.
Effektiviseringsarbetet måste utgå ifrån och anpassas till socialtjänstens uppdrag, ambitionsnivån i kommunen, invånarnas
situation och behov av insatser samt kommunens förutsättningar att tillgodose behoven. Det krävs enligt Socialstyrelsen
ett långsiktigt perspektiv i förändringsarbetet.
Socialstyrelsen lyfter ett antal aspekter som krävs för att bedriva en effektiv socialtjänst:
För att driva en effektiv socialtjänst behövs god styrning,
ledning och organisering. Det innebär tydliga och mätbara
mål som följs upp. Därutöver behövs en ledning och organisering som styr mot dessa mål.
 Vidare krävs rätt kompetens både på kort och lång sikt som
tar hänsyn till verksamhetens behov.
 Samverkan mellan huvudmän och kommunala verksamheter kan öka effektiviteten. Parterna kan gemensamt avsätta resurser i form av kompetens och pengar.
 För ett effektivt arbete krävs effektiva IT-system. I kommunernas IT-system finns ofta en stor outnyttjad potential för
effektivisering av arbetet.
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2. Individ- och familjeomsorgen i Orust kommun
2.1. Organisering
Sociala myndighetsnämnden är kommunens myndighetsnämnd avseende bland annat individ- och familjeomsorg.
Nämnden ansvarar för myndighetsbeslut som rör enskilda.
Utskottet för omsorg är underställt kommunstyrelsen. Utskottet beslutar i frågor inom området omsorg. Vissa ärenden bereds för beslut i kommunstyrelsen.
Nämndens och utskottets förvaltning är sektor omsorg. Sektorn omfattar fyra verksamheter; individ- och familjeomsorg
(IFO), vård och omsorg, stöd och omsorg och äldreomsorg.
IFO är indelad i tre enheter; vuxenenheten, familjeenheten och
arbetsmarknadsenheten. Sedan 1 januari 2021 ingår även
myndighetsutövning för socialpsykiatri och LSS i vuxenenheten. Respektive enhet leds av en enhetschef med stöd av en
förste socialsekreterare (undantaget arbetsmarknadsenheten). Enhetscheferna i sin tur leds av verksamhetschefen för
IFO.
I illustrationen anger siffran inom parentes antalet medarbetare i respektive funktion. Vi noterar att det finns flera medarbetare som har delade tjänster.

Personalsituationen inom enheterna har skiljt sig åt under de
senaste åren. Vuxenenheten och arbetsmarknadsenheten har
generellt haft en låg personalomsättning. Vuxenenheten har
ny enhetschef sedan november 2020.
Familjeenheten har under en period fram till 2019 bestått av
nästan enbart konsulter. Sedan ny enhetschef tillträdde under
våren 2019 har rekrytering av tillsvidareanställd personal
skett. Vid tiden för genomlysning finns en konsult kvar, i tjänst
som förste socialsekreterare. Även denna funktion kommer
inom kort gå över till en person med fast anställning (mars
2021).
Vuxenenheten

• Enhetschef (1)
• Förste socialsekreterare (1)
• Utredare
ekonomiskt bistånd
(5)
• Utredare och
utförare stöd och
behandling (2)
• Beroendestödjare (1)
• Boendesamordnare (0,5)

Familjeenheten
• Enhetschef (1)
• Förste socialsekreterare (1)
• Utredare barn & unga
(2)
• Barnsekreterare (3)
• Familjebehandlare (4)
• Familjehemssekreterare (2,5)
• Utredare ensamkommande barn (1)
• Ungdomsmottagning (1)

Arbetsmarknadsenheten
• Enhetschef (1)
• Arbetsmarknadskonsulent (1,5)
• Administratör
(0,5)
• Arbetsledare (4)
• Daglig
sysselsättning (2)
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2.2. Mål och resurser för verksamheten samt utfall 2020

Enligt IFO:s verksamhetsplan för 2020 framgår att:

Kommunstyrelsen har utifrån kommunfullmäktiges mål beslutat om uppdrag för styrelsens olika sektorer1. Utskottet har
gett IFO i uppdrag att utveckla arbetet med hemmaplanslösningar kopplat till det strategiska målet: ”Hållbarhet och hushållning- start och uppbyggnad av team för hemmaplansarbete
med barn och familj”.



Kostnaderna för IFO ska enligt KS:s uppdragsdokument minska
genom att hemmaplanslösningar och fler förebyggande insatser ska fungera som alternativ till placeringar, rekrytering av
personal ska ersätta konsulter. En utökning av familjebehandlartjänster samt beroendestödjare ska resultera i färre antal
och kortare placeringar.
I sektor Omsorgs övergripande plan framgår att sektorn ska arbeta med förebyggande insatser och att sektorn, utifrån hänvisning till resurser och konjunktur, måste finna nya vägar och
metoder inom befintliga ramar. Det anges att ”Det är av största
vikt att vara uppmärksamma på vilka insatser som ges, när och
hur de ges och vad dessa insatser har för kvalitet”2.

Dessa återfinns i Uppdragsdokument Sektor Omsorgs för 2020-2022 och
detaljbudget 2020 som är beslutad av Kommunstyrelsen i november 2019.
1






Arbetet fortsätter för att uppfylla inriktningen i IFO-planen3.
Arbeta för och utveckla hemmaplanslösningar.
Utveckla samverkan såväl internt som externt.
Utveckla anhörigstödet med nya målgrupper.
Arbeta med hedersrelaterat våld.

Budgetramen för IFO har för åren 2018 till 2020 varit relativt
konstant (mellan 64,6 mkr till som högst 66,5 mkr). Budgetavvikelsen har dock varierat i högre grad. IFO har redovisat underskott de tre senaste åren; 12,2 mkr för 2018, 2,2 mkr för
2019 och 5,1 mkr för 2020.
I uppföljningar för 2020 framgår att orsaken till underskottet
är dels nya placeringsärenden, dels att arbetet med familjehem
i egen regi inte har utvecklats i förväntad takt. Förseningar avseende boendestödsverksamheten har också påverkat utfallet.

Sektor Omsorgs övergripande plan. Utskottet mottog information om planen i november 2020.
3 IFO-planen avser KS:s beslutade plan för IFO:s utveckling för 2019-2024.
KS antog planen den 29 maj 2019.
2
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I tidigare bokslut anges att antalet ärenden har ökat de senaste
åren. I intervjuer beskrivs att ärendetyngden inom IFO har
ökat4.
Statistik från Kolada visar att Orust har en jämförelsevis hög
kostnad för IFO och barn- och ungdomsvård. Nettokostnaden
för IFO i Orust är drygt 50 % högre än statistiskt förväntat och
avvikelsen har ökat de senaste åren.
Protokoll för utskottet under 2020 visar att utskottet löpande
får ta del av information om IFO:s verksamhet. Utskottet har
också löpande mottagit information om placeringar.

4

IFO:s bokslut för 2019 anger att antalet orosanmälningar barn och unga
samt antalet anmälningar inom vuxenenheten ökat i jämförelse med 2018.

Antalet utredningar barn och unga var dock färre än 2018. Vi har inte tagit
del av någon ärendetyngdsmätning eller motsvarande.
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3. Analys med utmaningar och brister
Vi har i genomlysningen identifierat ett antal områden i IFO:s
struktur och organisationskultur som påverkar och i vissa fall
hindrar verksamheten från att nå målen och att bedriva en effektiv verksamhet. Vi kopplar områdena till EY:s ramverk samt
till Socialstyrelsens En effektiv socialtjänst.
3.1. Styrning

Styrning

Genomlysningen visar att det finns vissa hinder kopplat till styrning som påverkar måluppfyllelsen. Enligt vår mening saknas en tydlig
och förankrad riktning för arbetet samt en tydlighet kring hur
befintliga resurser ska användas. Det finns klara behov av dialog såväl inom förvaltning som mellan förvaltning och nämnd
för att utveckla arbetet på hemmaplan.
Nuvarande strukturella styrning i form av mål, riktning och
styrdokument genomsyrar inte verksamheten fullt ut och är
inte tillräckligt tydlig. I genomlysningen ges exempel på att arbetssättet för att konkretisera nämndens mål inte är tillräckligt
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Handläggare uppger att målkonflikten blir särskilt tydlig när IFO:s rutin inför
placering ska användas (daterad oktober 2020). Rutinen riktar sig till vuxenoch familjeenheten och anger att handläggare ska meddela arbetsledare när
behov av placering kan skönjas i utredningsfas. Då ska berörda enhetschefer,

implementerat och att vissa handläggare inte har varit delaktiga i arbetet med att bryta ned mål till aktiviteter.
I genomlysningen framkommer att målet om budget i balans är
prioriterat i relation till andra mål. För intervjuade enhetschefer och handläggare beskrivs det som en målkonflikt i relation
till andra mål, exempelvis målet att stödja enskilda till ett
tryggt och självständigt liv5.
Utskottet har beslutat om mål och resurser för att stärka hemmaplanslösningar. I genomlysningen framkommer att det saknas en gemensam bild dels mellan politik och förvaltning, dels
inom förvaltningen kring möjligheterna att tillgodose invånarnas behov på hemmaplan utifrån nuvarande resurser och kommuninvånarnas behov.
Politik och chefer efterfrågar kreativa och evidensbaserade
lösningar för hur insatser kan kombineras i syfte att möta komplexa behov på hemmaplan. Ur ett medarbetarperspektiv motsvarar inte nuvarande hemmaplanslösningar målgruppens
”Mycket möten om hur vi ska
jobba tar tid från jobbet”

verksamhetschefer, aktuell handläggare och andra resurspersoner samlas
och söka lösningar för att stötta den enskilde och/eller familjen på hemmaplan. Handläggare menar att rutinen sätter ekonomin i fokus på ett sätt som
bidrar till att individens behov åsidosätts.
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behov och utgör inte ett kvalitativ alternativ till placering6. Det
lyfts att utförarna saknar viss relevant utbildning och kompetens för att möta målgruppens behov samt att organiseringen
av verksamheten (särskilt medarbetarnas arbetstider och lokaler) inte motsvarar invånarnas behov. Likaså framkommer att
handläggare upplever att det saknas tillräckliga resurser för att
utreda familjehem i egen regi. Utifrån att förebyggande och behandlade verksamhet har saknats anses de ökande behoven i
kommunen ha blivit mer komplexa över tid. Det lyfts att det i
kommunen saknas stödorganisationer i civilsamhället att hänvisa klienter med psykosocial problematik till. Klienter kan därför bli kvar i kommunens insatser längre än nödvändigt.
Uppgifterna visar att det sammantaget finns tydliga behov av
att skapa samsyn och gemensam analys av såväl målgruppens
behov som möjligheterna för att utveckla arbetet på hemmaplan.
IFO har påverkats av personalomsättning och ekonomiskt underskott under en längre tid. Situationen har också påverkat
styrningen. Till följd av hög personalomsättning framkommer
att verksamhetschef för IFO har blivit operativ i sin ledning och

Särskilt uppmärksammas behov av insatser för att möta problematik med
våld i nära relationer. Familjeenheten framhåller att komplexa utredningar
inte kan hanteras på hemmaplan utan att det krävs placering på utredningshem.
6

styrning. Konsekvensen har blivit att det långsiktiga strategiska arbetet har nedprioriterats. Det framgår att enhetschefer
efterfrågar en övergripande riktning och prioritering av hur
strategiskt utvecklingsarbete ska bedrivas - en långsiktig styrning som genomsyrar verksamheten. På enhetschefsnivå beskrivs att förutsättningarna för strategiskt ledarskap och utvecklingsarbete har minskat på grund av tidsbrist och inblandning i detaljfrågor på operativ nivå i handläggning och administration.
3.2. Processer & arbetssätt

Processer &
arbetssätt

I genomlysningen har framkommit ett antal exempel på att riktlinjer och rutiner inte stödjer
handläggningen, försvårar likvärdighet i bedömning och bidrar till en ineffektiv handläggningsprocess. Generellt sett ser vi också att flera riktlinjer och rutiner anses
svåra att använda eller är inaktuella, däribland de politiskt beslutade riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd
samt familjeenhetens rutiner kring våld i nära relationer. Nuvarande situation anses försvåra arbetet med att säkerställa en

”Det går inte att följa rutinerna,
vi får ha allt i huvudet”
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”Ärendetyngd mäts månatligen men
vet inte vad det används till”

likvärdig handläggning och medför att handläggare efterfrågar
mycket stöd från framförallt förste socialsekreterare.

sker. Brist på tid uppges också påverka kvaliteten på insatserna.

Det är framförallt fyra rutiner som särskilt identifierats som bidragande till en ineffektiv handläggning7. Rutinen för kvalitetssäkring av handlingar, rutinen inför placering samt rutinen för
deltagande på sammanträden med nämnd/utskott vid beslut i
individärenden uppges vara tidskrävande och ineffektiva. Rutinen för samverkan mellan enheterna anses bidra till ineffektivitet och hinder genom att frågor hanteras via förste socialsekreterare och enhetschef på enheterna innan direkt samverkan
mellan handläggare kan komma till stånd. Det uppges att det
förts en diskussion om rutinerna på samtliga organisatoriska
nivåer inom IFO men att det inte skett någon förändring.

3.3. Uppföljning

Vi noterar att följsamheten till, och kvaliteten på upprättade
riktlinjer, processer och rutiner inte kontrolleras systematiskt.
Därmed saknas även ett systematiskt arbete med att förbättra
dessa. Vi noterar att enhetschefer och handläggare uppfattar
det som oklart vilka rutiner som är aktuella.
Det framkommer i intervjuer att det finns behov av att utveckla
individanpassningen av insatser inklusive mål för insatserna.
Generellt framhålls att det är framförallt brist på tid hos handläggare och förste socialsekreterare som gör att detta inte

Uppföljning

Genomlysningen visar att det finns behov av
att utveckla nuvarande uppföljning i syfte att
synliggöra och förankra behov och utfall samt
skapa underlag för ytterligare förbättringsåtgärder. Det uppges pågå en diskussion om vilken statistik som ska/behöver redovisas men att det i dagsläget saknas vissa tekniska resurser
kopplat till ärendesystemet.
I nuläget fokuserar förvaltningens och nämndens/utskottets
uppföljning framförallt på ekonomi och antalet placeringar.
Muntliga uppgifter och skriftlig dokumentation visar att det
saknas en uppföljning av dels kvantitativa mått, dels kvalitativa
uppföljningar som påvisar effekt och utfall. Det saknas även en
samlad uppföljning av vad aktualiseringarna avser, vilka behov
verksamheten möter samt en uppföljning av insatsers resultat
på gruppnivå. I nuläget görs uppföljning av insatser enbart i respektive ärende.
I intervju uttrycker politiken osäkerhet kring huruvida IFO styrs
mot målen. Detta beror främst på att politiken inte anser sig få

7 Rutinerna har identifierats i workshop med företrädare från enheterna.
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önskat resultat. I övrigt lyfts att nämndens/utskottets presidium anser att beslutsunderlag ofta är tillräckliga och ger en
god bild av individens behov. Det finns dock tillfällen då sektorns förslag till beslut inte har varit i enlighet med bedömningen av behov. Beslut om insats har då fått förlängas vid senare tillfälle. Sådana situationer har enligt ordförande lett till
brister i förtroende mellan politik och förvaltning.
I genomlysningen framkommer en samstämmig bild av att utvecklings- och kvalitetsarbete inte har prioriterats inom IFO,
något som även framgår av kvalitetsberättelse för 2019. Generellt lyfts tidsbrist som den största orsaken, både hos berörda chefer, medarbetare samt hos sektorns verksamhetsutvecklare.
IFO har riktlinjer och rutiner för arbetet med egenkontroll och
hantering av avvikelser. Det framkommer i intervjuer att riktlinjer och rutiner inte alltid efterlevs och att det har uppmärksammats risker och avvikelser som inte rapporterats. Det saknas en systematik för hur resultat av utförda egenkontroller
och rapporterade avvikelser ska ligga till grund för förbättringsarbete.

Exempelvis utredare och barnsekreterare, utredare och mottagningsfunktion samt utredare och utförare av stöd och behandling.
8

3.4. Organisation
Kopplat till IFO:s organisation har framkom- Organisation
mit en rad hinder för en effektiv verksamhet.
Hindren berör framförallt flera etablerade
arbetssätt, den organisationskultur vi har identifierat samt
samverkan. Samtliga intervjuade tjänstepersoner lyfter att nuvarande möteskultur utgör risk för resursslöseri. Det ses som
ett utvecklingsområde att tydliggöra syftet med möten,
renodla vilka funktioner som ska delta samt deras roller och
mandat.
I genomlysningen har framkommit exempel på otydlig roll- och
ansvarsfördelning på olika nivåer. Som tidigare redovisat har
handläggare delade tjänster8. Handläggare upplever att de behöver prioritera mellan olika uppdrag och har svårt att ta ansvar fullt ut för vad som förväntas av deras arbete. Detta visar
enligt vår mening på behov av tydligare ledning och stöd i arbetet.
På chefsnivå lyfts att verksamhetschefens operativa roll och
arbete riskerar att underminera enhetschefernas roller och
mandat. Budgetansvar och beslutsfattande utifrån delegationsordning blir otydligt.
”Samverkan fungerar inte och i de fall vi
vill samverka blir det omständligt”
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”Tidigare brister i arbetet
medför tyngre ärenden nu”

Otydligheter i ansvar och mandat mellan olika funktioner har
medfört bristande tillit och en rädsla för att göra fel. På handläggarnivå visar det sig i en osäkerhet att göra saker på egen
hand och istället efterfråga stöd från förste socialsekreterare.
Det finns ett antal exempel på när större fel har begåtts i verksamheten, vilket har lett till negativ uppmärksamhet för sektorn och kommunen. Händelserna kan ha bidragit till ökad osäkerhet hos handläggare.
I genomlysningen framkommer en i stort samstämmig upplevelse hos handläggare, förste socialsekreterare och enhetschefer av att återkommande bli ifrågasatt och tillrättavisad. På
liknande sätt framkommer att samtalstonen mellan politik och
förvaltning stundvis är/har varit hård.
Upplevelserna kan i viss mån kopplas till att politiska ledamöter
och sektorledning upplevs involverade i detaljfrågor och att
frågor från dessa parter upplevs som ifrågasättanden. I dagsläget tycks saknas en stabil grund för att på ett förutsättningslöst sätt, och med bibehållen tillit, diskutera alternativ till olika
beslut.
I uppdraget identifieras olika exempel på brister i samverkan
kopplat till IFO. Internt beskrivs att samverkan mellan familje-
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Samsyn saknas framförallt kring vilken enhet som ska arbeta med unga
vuxna och när överföring mellan enheterna ska ske.

och vuxenenheten inte har fungerat optimalt vilket påverkar
kvaliteten i arbetet. Det saknas exempelvis struktur för hur enheterna kan nyttja varandras kompetenser och samsyn kring
enheternas respektive målgrupper9. Intervjuade är dock positiva till att samverkansstrukturer har börjat ta form och att enhetschefer samarbetar mer nu än tidigare.
I övrigt beskrivs att samverkan mellan IFO och sektor lärande
är ett särskilt utvecklingsområde utifrån att förskolan gör få
orosanmälningar och att IFO och skolverksamheterna behöver
samverka mer i det förebyggande arbetet. Samverkan med
myndigheter anses vara ytterligare en utmaning. Det är framförallt Arbetsförmedlingen och vården som anses särskilt
svåra att samverka med.
Det framkommer en samstämmig bild av att IFO upplever sig
och upplevs som annorlunda jämfört med övriga verksamheter
i sektorn. Det framgår att verksamheten hanteras som om det
är ett ständigt akutläge. Fokus är det akuta för dagen medan
såväl grundläggande interna som sektorgemensamma riktlinjer för verksamheten inte efterlevs. Bilden kan kompletteras av
den bristande långsiktighet vi tidigare redogjort för. Ovanstående har resulterat i ett etablerat ”vi-och-dem-tänk” och i att
IFO inte anses efterleva sektorgemensamma beslut. Det finns
”Lagandan saknas och
det är panik i lägret”
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en upplevelse av att IFO inte bidrar till sektorn som helhet, exempelvis avseende åtgärder kopplat till budgetunderskott.
Sammantaget har detta medfört en spänning och bristande
samverkan mellan IFO och övriga verksamheter.

3.5. Medarbetare
Vi finner i genomlysningen ett antal områden
kopplat till medarbetarperspektivet som påMedarbetare
verkar verksamhetens effektivitet och
måluppfyllelse. Områdena rör dels behov av kompetensutveckling, dels arbetsbelastning samt dels organisering.
I genomlysningen framkommer en samstämmig bild av att det
finns behov av kompetensutveckling för såväl tjänstepersoner
som för politiska ledamöter. Det rör sig exempelvis om utbildning avseende våld i nära relation och hedersproblematik. Likväl lyfts att strukturen för introduktion av nya medarbetare behöver utvecklas. Vi noterar uppgifter om att kompetensutveckling inte prioriteras i dagsläget på grund av brist på tid och
ekonomiska resurser. Problemen uppges vara kända hos chefer i förvaltningen. Vi noterar att det pågår arbete med kompetensutvecklingsplaner inom IFO. Vi har i genomlysningen inte
identifierat i vilken utsträckning bristen på kompetens direkt
påverkar verksamhetens måluppfyllelse. Däremot kan vi

koppla bristen på kompetens till de behov av stöd som handläggare har i arbetet. Det i sin tur påverkar effektiviteten i arbetet.
Genomlysningen visar också att handläggare upplever arbetsbelastningen som hög. Det beror dels på att ärendena anses
komplexa, dels på att flera handläggare har delade tjänster. Arbetsbelastningen medför att medarbetarna inte upplever sig ha
tillräckligt med tid för respektive ärende och att det saknas utrymme att arbeta med medhandläggarskap (något som behövs
enligt handläggare och chefer på familjeenheten). Det beskrivs
att arbetsuppgifter som inte är absolut nödvändiga nedprioriteras, exempelvis kontakt med aktörer inom vården, utförardelen inom stöd och behandling samt rapportering av avvikelser.
Inom vuxenheten specifikt beskrivs att det finns en oro kring
arbetsbelastning kopplat till gruppens begränsade storlek. Det
uppges att i takt med att ärendemängd och ärendetyngd har
ökat påverkas arbetssätt för att dels fördela arbete inom gruppen, dels stötta personer till självförsörjning. Uppgifterna visar
att krav och förväntningar på arbetet behöver tydliggöras utifrån nya förutsättningar.

12

3.6. IT och system

3.7. Avslutande analys

Vi finner i genomlysningen ett antal exempel
på att nuvarande IT-stöd (Procapita) och arIT & system
betssätt kopplat till systemet inte bidrar till
en effektiv verksamhet. De områden vi identifierat kan kopplas till att det saknas utpekat ansvar, stöd och
kompetens.

Sammanfattningsvis ser vi ett antal utmaningar, hinder och
brister kopplat till EY:s ramverk och Socialstyrelsens utgångspunkter. Hindren rör både den formella strukturen och den informella organisationskulturen.

I genomlysningen framkommer att det saknas en ansvarig
funktion med särskilt ansvar för IFO:s del i systemet. Enheternas superanvändare uppges sakna tydliga kontaktvägar till systemadministratören, vilket anses leda till en ineffektiv hantering av problem. Det ges olika exempel på uppdrag som kommunicerats i systemet men där uppdragen inte nått mottagaren. Enhetschefer beskriver att de saknar stöd och tid för att
hantera IT-frågor. Det anses påverka rättssäkerheten i arbetet.
Det beskrivs även att innehållet på kommunens intranät inte är
tillgängligt för medarbetare utan en specifik inbjudan. Utformningen av intranätet innebär att användaren inte ser vilka delar
som den saknar tillgång till. Utformningen och tillvägagångssättet anses bidra till såväl frustration som ineffektivitet.

Vi finner att IFO i dagsläget saknar en välfungerande ledning
och styrning på flera organisatoriska nivåer. Det saknas en tydlig och förankrad strategi i arbetet, kulturen präglas av bristande tillit, ett ”vi-och-dem-tänk” och en rädsla för att göra fel.
Enligt vår mening finns det också indikationer på passivitet.
Med det menar vi att organisationen till del konstaterar att det
finns problem eller utmaningar inom vissa områden men av
olika skäl inte hanterar dem. Passiviteten kan också kopplas till
avsaknad av tydlig riktning och mål för verksamheten. Detta
kan troligen kopplas till det ”akuttillstånd” som IFO upplever
sig befinna sig i.
Vi finner kopplat till styrning att det saknas en tydlig och förankrad samsyn kring vilka resurser som finns för IFO:s verksamhet och hur de ska användas, inte minst avseende hemmaplanslösningar. Det finns behov av dialog såväl inom förvaltning som mellan förvaltning och nämnd för att utveckla arbetet
med hemmaplanslösningar. Den upplevda målkonflikten visar
att det finns behov av att chefer tydliggör hur medarbetare ska
förhålla sig till den strukturella styrningen och till den sammantagna målbilden.
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IFO saknar i nuläget ett strukturerat, systematiskt förändringsarbete och arbete med kvalitet och utveckling. Förändringsarbetet och det strategiska arbetet prioriteras ned till följd av
tidsbrist. Uppföljningen ger inte en tydlig bild över verksamhetens nuläge. Det medför att det inte är säkerställt att nuvarande
styrning leder IFO i önskad riktning.
Det finns utmaningar och brister kopplat till hanteringen av
ärenden och flöden. Det finns enligt vår mening flera inbyggda
hinder som leder till ineffektivitet, exempelvis otydlig roll- och
ansvarsfördelning och att flera organisatoriska nivåer delar i
tjänstemannamöten. Det finns också utvecklingsområden kring
hur IFO säkerställer likvärdighet inom myndighetsutövningen.
Inaktuella rutiner och bristande struktur för introduktion medför risker kopplat till likvärdighet och i att säkerställa följsamhet till lagstiftning.
Slutligen finns utmaningar och brister kopplade till IT och system. Nuvarande utformning av IFO:s intranät innebär en risk
för bristande transparens och ineffektivitet.
Vi har i genomlysningen inte säkerställt i vilken utsträckning
brist på kompetens direkt påverkar verksamhetens måluppfyllelse. Däremot kan vi koppla bristen på kompetens till de behov
av stöd som handläggare har i arbetet. Det i sin tur påverkar
effektiviteten i arbetet och arbetsbelastningen hos arbetsledande funktioner.

Vi noterar att såväl medarbetare som chefer på olika organisatoriska nivåer är öppna och diskuterar verksamhetens olika utmaningar. Det finns också en i stort samstämmig bild av vilka
behov som finns inom IFO. Det utgör i sig en god grund för det
fortsatta arbetet.
De huvudsakliga hinder vi identifierat inom IFO:s verksamhet
är:










Det saknas en tydlig, strategisk, förankrad och i viss mån
accepterad ledning av verksamheten dels avseende målen i
allmänhet, dels avseende hemmaplanslösningar specifikt.
Det saknas i nuläget en gemensam bild kring hur verksamhetens kompetens och resurser kan användas för att tillhandahålla insatser på hemmaplan. Det finns tydliga behov av
dialog såväl inom förvaltning som mellan förvaltning och
nämnd för att utveckla arbetet på hemmaplan.
Verksamhetsuppföljningen är i nuläget för ensidig och speglar inte på ett tillräckligt sätt områden som volymförändringar, utfall och kvalitetsparametrar. Nuvarande situation
försvårar möjligheten för IFO att bedriva en kunskapsbaserad socialtjänst och ett strategiskt utvecklingsarbete.
Roll- och ansvarsfördelningen är otydlig och efterlevs inte
vilket bidrar till ineffektivitet och osäkerhet. Att ansvarsfördelning och prioritering upplevs som otydlig bidrar sannolikt
till att arbetsbelastningen upplevs som hög.
Organisationskulturen bidrar i nuläget inte till att stärka eller samspela med den formella strukturen.
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Samverkan såväl inom IFO, med andra aktörer och med politiken är ett utvecklingsområde. Avsaknad av fungerande
samverkan bidrar till ineffektivitet.
 Det finns stora behov av stöd till medarbetare i organisationen. Behoven kan kopplas till dels behov av kompetensutveckling, dels till rådande organisationskultur som bidrar till
att skapa osäkerhet hos medarbetare. Vi noterar att behoven av stöd troligen också kan kopplas till att strategin för
IFO:s verksamhet inte upplevs som tydlig.
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4. Omvärldsanalys
Jämförelsetal från
Kolada (2019)

Orust

Trollhättan

Värnamo

Lund

Ej återaktualiserade
ärenden 13-20 år4

90 %

80 %

78 %

79 %

Ej återaktualiserade
ärenden 21+ år4, 12

79 %

73 %

72 %

83 %

Andel som erhållit försörjningsstöd under
året

2,4 %

5,4 %

2,7 %

3,4 %

4.1. Volymer och kostnader för individ- och familjeomsorg
Kommunerna som ingår i omvärldsanalysen är Trollhättan,
Värnamo och Lund. Nedan redovisas en översiktlig bild över
volymer och kostnader i kommunerna10.
Av tabellen framgår att Orust har en jämförelsevis hög kostnad
för IFO och barn- och ungdomsvård. Nettokostnadsavvikelsen
visar att nettokostnaden för IFO i Orust är drygt 50 % högre än
statistiskt förväntat. Avvikelsen har ökat de senaste åren.

Jämförelsetal från
Kolada (2019)

Orust

Trollhättan

Värnamo

Lund

Antal invånare

15 200

59 058

19 741

124 935

Nettokostnadsavvikelse
IFO

55,4 %

0,5 %

19,5 %

12,7 %

Nettokostnad barn- och
ungdomsvård, kr/inv

2 771

2 312

2 238

1 115

Ej återaktualiserade
ärenden 0-12 år11

93 %

83 %

84 %

90 %

Vad gäller volymer för placeringar av barn och unga saknas tydliga uppgifter för Orust kommun i nationell statistik samt den statistik kommunen håller.
10

Vad gäller ej återaktualiserade ärenden framgår en positiv bild
för Orust. Jämfört med övriga kommuner har Orust en hög andel ärenden som inte återaktualiseras. Andelen ökar de senaste åren. Det kan bero på flera faktorer, exempelvis att ärenden kvarstår över lång tid. En större andel återaktualiserade
ärenden kan dock vara positiv och betyda att familjer söker sig
till IFO igen om/när de önskar stöd.
Orust har en låg andel invånare med försörjningsstöd jämfört
med övriga kommuner. Andelen har minskat de senaste åren.

11

Ej återaktualiserade ärenden ett år efter avslutad utredning/insats.

12

Vuxna med missbruksproblematik, 21 + år.
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4.2. Framgångsfaktorer från andra kommuner
Kommunerna i urvalet har stått inför liknande utmaningar som
Orust och har vidtagit olika åtgärder för att skapa ett väl fungerande arbete med hemmaplanslösningar. Kommunerna har
hittat ett antal framgångsfaktorer vilka beskrivs nedan.
En tydlig ledning och styrning för en gemensam riktning
 Det är viktigt att skapa helhetssyn och samverkan kring mål-

gruppen i enheten, sektorn och kommunen. Värdegrundsarbetet utgör en viktig del i att skapa en gemensam grund.
 Styrningen bör tydliggöras genom att övergripande mål bryts

ned hela vägen till medarbetarnivå och följs upp löpande vid
medarbetarsamtal. Det skapar en känsla av delaktighet.
 Det lyfts som en framgångsfaktor i styrningen att vara en

mindre kommun med korta beslutsvägar.
Ett väl fungerande förebyggande arbete
 Det är av största vikt att introducera insatser tidigt, innan be-

hoven är så omfattande.
 Nedskärning på förebyggande arbete är fördyrande i längden.
En utbyggd samverkan med andra aktörer
 För att möta utmaningen med begränsade resurser och kom-

petenser lyfts styrkan i att samverka med civilsamhället i
kommunen och även att samverka med andra kommuner.

Ett systematiserat arbete med löpande uppföljning
 Uppföljning ska skapa en bild över behov och insatsers resul-

tat utifrån olika behov. Detta kan även säkerställa att insatser
inte ”vattnas ur”, att exempelvis en utförare får fler uppdrag
med mindre tid per uppdrag som resultat.
 I uppföljningen bör fokus vara på resultaten och kvaliteten i

vården, inte på ekonomi eller vilken form vården har.
 För att skapa förståelse är det viktigt att uppföljning rapport-

eras till nämnden.
 På kommunnivå bör man utöka antalet och utbudet av insat-

ser när det signaleras att behoven och antalet ärenden ökar,
detta gör att kostnaderna på sikt hålls nere.
Att våga avsluta ärenden
 Om det är möjligt att ge en annan form av vård handlar det

om att våga satsa och tro på sina lösningar.
 Vid ökning av antal ärenden och arbetsbelastning på medar-

betare är en lösning att tätare ompröva behov i ärenden med
omfattande insatser. Det motverkar att insatser pågår för
länge.
Ett brett utbud av insatser som möter de behov som finns
 För att åstadkomma kvalitativa insatser behövs hög kompe-

tens.
 Insatserna som erbjuds ska formas av de behov som finns i

kommunen och kan därmed behöva ändras med tiden.
 För att värdera behov av insatser på hemmaplan behövs fo-

rum där kreativa lösningar kan diskuteras.
 Utredningstiden ska ses som en del i vården. Handläggarna

bör arbeta med förändringsarbete redan under utredningen.
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5. Slutsats och sju steg för utveckling
Vi har i genomlysningen identifierat olika strukturella och kulturella hinder som påverkar IFO:s förutsättningar för att bedriva en effektiv verksamhet och nå målen för verksamheten. Vi
ser att flera av hindren kan kopplas till den påfrestning verksamheten har haft under ett flertal år utifrån hög personalomsättning i kombination med ökande ärendemängd, komplexitet
och ökade behov. Vi ser också att dessa faktorer har påverkat
socialtjänsten i ett stort antal kommuner runt om i Sverige.
Oaktat orsaker ser vi att rådande styrning, uppföljning och organisationskultur inte har gynnat varken verksamhetens
måluppfyllelse, utveckling eller arbetsmiljö för medarbetare
och chefer. De insatser som gjorts i form av utökning av resurser eller skapande av rutiner har inte bidragit till önskad effekt.
I nuläget ser vi att det till viss del finns olika bilder inom
IFO/sektorn och mellan IFO och nämnden avseende förutsättningar att bedriva stöd- och behandlingsverksamhet på hemmaplan. Vi ser att efterfrågan på resurser i vissa fall snarare
handlar om efterfrågan på styrning för verksamheten, om behov av ett mycket nära stöd och en tät återkoppling och uppföljning. Utifrån att personalomsättningen har varit hög under
en längre tid ser vi tydliga behov av att etablera en gemensam
grund och riktning för verksamheten.

I relation till de framgångsfaktorer andra kommuner lyfter ser
vi att Orust har utvecklingsområden kopplat till förebyggande
arbete, samverkan med andra kommuner och civilsamhället,
kompetensnivåer samt fokus på uppföljning och analys.
I enlighet med uppdragets syfte har vi identifierat ett antal förbättringsområden. Vi kopplar förbättringsområdena till de hinder vi identifierat men också till den omvärldsanalys vi har
gjort. Den visar hur andra kommuner har tagit sig an liknande
förutsättningar och utmaningar. Vi utvecklar på kommande sidor förslag till förbättringar kopplat till områdena. Sammantaget ser vi att IFO behöver utvecklas inom tre konkreta områden:
Ledning och styrning
 Organisering
 Processer och arbetssätt


Avslutningsvis ser vi att IFO i nuläget har tillsatt en rad vakanta
tjänster, att enhetschefer finns på plats och att det finns
tecken på att samverkan mellan enheterna utvecklas. Vi vill betona vikten av att den utveckling som framgent behöver göras
omfattar samtliga medarbetare och chefer i organisationen.
Det finns också tydliga behov av att öka dialogen mellan IFO
och nämnden/utskottet i syfte att utveckla samsyn och förtroende.
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5.1. Sju steg för utveckling

3. Förbättra uppföljning och analys

Nedan redovisar vi våra huvudsakliga förslag på de steg IFO bör
ta för att utveckla och effektivisera sin verksamhet.
1. Säkerställ en långsiktig styrning med konkreta mål och
aktiviteter som genomsyrar all verksamhet

IFO bör utveckla och systematisera uppföljningen för att säkerställa att verksamheten arbetar mot mål och att processer och
rutiner leder i rätt riktning. Den ekonomiska uppföljningen bör
kompletteras med uppföljning av verksamhet och kvalitet. Vikten av uppföljning betonas även i omvärldsanalysen.

IFO behöver en långsiktig riktning och målbild som genomsyrar
hela verksamheten. Förvaltning och politik behöver enas om
grunduppdrag och riktning utifrån socialtjänstens nationella
regelverk och den kommunala ambitionsnivån. För detta krävs
en utvecklad dialog inom sektorn och IFO samt med utskott/nämnd. I dialogen hanteras frågor som målkonflikter,
samverkan och förväntningar på chefer och medarbetare.

Vi föreslår att enheterna genomför en målgruppsanalys. Analysen bör göras som en del i det strategiska arbetet med hemmaplanslösningar. Utifrån analysen bör IFO gemensamt identifiera vilka förebyggande och inriktade insatser kommuninvånarna har behov av. Det är av stor vikt att resultat av dessa
insatser följs upp i syfte att bidra till en kunskapsbaserad verksamhet.

2. Säkerställ att processer och rutiner stödjer arbetet och
bidrar till en tydlig roll- och ansvarsfördelning

Likt Socialstyrelsen lyfter menar vi att det finns outnyttjad potential i verksamhetssystemet för uppföljning och analys. Vi föreslår att följande områden beaktas i arbetet med att identifiera indikatorer och mått för uppföljning:

En översyn av befintliga processer och rutiner pågår. I det fortsatta arbetet bör fokus vara på att gemensamt tydliggöra roller, ansvarsnivåer samt förväntningar. Översynen även fokusera på effektivitet för att frigöra tid. Rätt tidsdisponering kan
leda till ökad kvalitet. Processer och rutiner bör löpande följas
upp utifrån såväl kvalitet som efterlevnad.

► Strukturkvalitet – avser spegla de resurser som verksamheten har till sitt förfogande. Exempelvis lokaler,
personal och kompetens.
► Processkvalitet – avser spegla de aktiviteter som genomförs och på vilka sätt de genomförs. Exempelvis
följsamhet till riktlinjer och rutiner.
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► Resultatkvalitet – avser det konkreta utfallet eller resultat. Exempel är ekonomiska resultat och måluppfyllelse, men också hur väl insatser möter behoven.
4. Stärk kompetensen
I syfte att öka kvalitet och effektivitet samt skapa samsyn och
samverkan inom IFO och sektorn behövs ökad kunskap och
kompetens. Kompetensutveckling är också nyckel till ökad
självständighet, trygghet och tillit till sin egen förmåga.
Det är väsentligt att IFO tillser en systematik i kompetensförsörjningen, att det upprättas ett enhetligt introduktionsprogram samt bidrar till utveckling av kompetens inom nämnd/utskott för att utveckla styrningen av verksamheten.
5. Förstärk och utveckla organisationskulturen
IFO bör stärka och utveckla nuvarande organisationskultur så
att den utgör stöd för den formella strukturen. Det krävs att
nya lösningar uppmuntras, följs upp och kommuniceras. En
tydlig samt förutsägbar ledning och styrning är avgörande för
att möjliggöra detta. Kommunikation behöver ske på de nivåer
där respektive ansvar finns och chefer behöver ges mandat att
ta ansvar. Genom god kommunikation skapas en tydlig styrning
med starka ledare och trygga medarbetare.
I omvärldsanalysen framhålls det som en framgångsfaktor att
organisationskulturen präglas av ett fokus på resultat av insats
för den enskilde. Professionen för socialt arbete ska värderas

högt och så även forskningsresultat inom ämnet för att skapa
en kunskapsbaserad socialtjänst.
6. Förbättra samverkan
Det finns tydliga behov av att fortsätta utveckla samverkan
inom IFO och med andra verksamheter. Socialstyrelsen lyfter
att samverkan krävs för att kunna hantera utmaningen med
stora behov och begränsade resurser. Samverkan främjar även
ett helhetstänk och en laganda inom sektorn där arbetet ska
skapa mesta möjliga nytta för så många som möjligt.
7. Se eventuellt över organisering av myndighetsutövning
I genomlysning har framkommit ett antal utvecklingsområden
utifrån hur verksamheten är organiserad, att det finns en sårbarhet kring mottagningsfunktioner och att flera medarbetare
har delade tjänster. Det kan därmed finnas skäl att på sikt utreda alternativa former för organiseringen av myndighetsutövningen.

Göteborg 2021-03- 05
Maria Carlsrud Felander, Sofia Holmberg
Lydia Andersson, Liselott Daun
EY
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Bilaga 1. Källförteckning
Dokumentation


















Handbok för handläggning av barn och unga
Handlingsplan för IFO 2020
Intern kontrollplan 2020 för sektor omsorg
Kvalitetsberättelse 2019
Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Plan för utveckling av IFO 2019-2024
Rutin för Procapita och Lifecare – systemförvaltning,
behörighetsadministration, loggadministration
Riktlinje och rutin för familjehem och kontaktpersoner
Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd
Rutin för egenkontroll inom IFO
Rutin för handläggning och verkställighet enligt SoL,
LSS
Rutin för hantering och handläggning av klagomål och
synpunkter
Rutin för mottagningsansvar samt förhandsbedömningar familjeenheten
Rutin för rapportering och utredning av Lex Sarah
Rutin inför placeringar
Uppdrag Familjebehandling
Uppdrag Familjehem i egen regi

Uppdragdokument för 2019-2021 och detaljbudget
2019
 Uppdragsdokument för 2020-2022 och detaljbudget
2020
 Uppföljning av mål och handlingsplaner 2020


Intervjuförteckning















Nämndsekreterare/verksamhetsutvecklare: 2020-1214
Enhetschef med förste socialsekreterare familjeenheten: 2020-12-14
Ordförande i nämnd och utskott: 2020-12-15
Vice ordförande i nämnd och utskott: 2020-12-15
Enhetschef med förste socialsekreterare vuxenenheten: 2020-12-15
Intervju enhetschef med arbetsmarknadskonsulent:
2020-12-15
Socialsekreterare vuxenenheten: 2020-12-16
Socialsekreterare familjeenheten: 2020-12-16
Verksamhetschef vård och omsorg: 2020-12-16
Verksamhetschef individ- och familjeomsorg: 2020-1216, 2021-01-11
Verksamhetschef stöd och omsorg: 2020-12-16
Verksamhetschef äldreomsorg: 2020-12-17
Chef sektor omsorg: 2021-01-11
Genomgång av processen för myndighetsutövning med
vuxen- respektive familjeenheten: 2021-01-14
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Nettokostnad barn- och ungdomsvård, kr/inv

Bilaga 2. Omvärldsanalys

2 771

3 000

Syftet med en omvärldsanalys

2 313

2 238

2 000

Inom ramen för uppdraget har en omvärldsanalys genomförts.
Syftet med omvärldsanalysen är att beskriva hur andra kommuner hanterar de frågeområden som genomlysningen avser.

1 115
1 000
0
Orust

Urval i omvärldsanalysen
Kommunerna som ingår i analysen är Trollhättan, Värnamo
och Lunds kommun. Kommunerna har valts ut för att de under
de senaste åren genomfört olika former av utvecklingsarbeten
vad gäller hemmaplanslösningar. Vi har identifierat kommunerna genom att i omvärldsbevakning urskilja kommuner som
lyfts fram som goda exempel, kommuner som lyckats i en omställning till hemmaplanslösningar.
Nedan och till vänster presenteras en övergripande jämförelse
av kommunerna över tid. Informationen är hämtad från Kommun- och Landstingsdatabasen, Kolada.
Nettokostnadsavvikelse, (%) individ- och familjeomsorg
55,4

60,0

Lund
2017

Trollhättan
2018

Ej återaktualiserade ärenden ett år efter avslut (%) 2019
100
75
50
25
0

Barn 0-12 år

Barn 13-20 år

20,0
0,0
2017

2018

-20,0
Orust

Lund

Trollhättan

8,0

19,5

4,0

0,5

2,0

2019-12,7

0,0

Värnamo

Vuxna 21+ år

Andel som erhållit försörjningsstöd under året (%) 2019
5,4

6,0

40,0

Värnamo

2019

3,4
2,4

Orust

Lund
Trollhättan
2017
2018
2019

2,7

Värnamo
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Bilaga 3. Resultat av processgenomgångar
Inom ramen för uppdraget har vi genomfört två genomgångar
av processen för myndighetsutövning med handläggare och
förste socialsekreterare från vuxen- och familjeenheten. Genomgångarna syftade till att identifiera styrning, styrkor och
svagheter eller flaskhalsar i processen.
Merparten av de svagheter och flaskhalsar som identifierades
har presenterats i kapitel 4.





Handläggning av ärenden som rör enskilda
IFO:s vuxenenhet och familjeenhet ansvarar för myndighetsutövning genom handläggning av ärenden som rör enskilda.
Handläggning omfattar arbetet från aktualisering till dess att
ärendet avslutas. Handläggningsprocessen visualiseras och
beskrivs översiktligt nedan:
Aktualisera



Utreda &
besluta

Genomföra
& följa upp

Avsluta

En särskild mottagningsfunktion hanterar inkomna ansökningar/anmälningar. Mottagningen ansvarar för förhandsbedömning och att fatta beslut om utredning ska inledas eller inte. Enheterna genomför just nu förändringar
av funktionen. På vuxenenheten ska samtliga handläggare inom ekonomiskt bistånd dela på ansvaret. Tidigare







var två personer särskilt utsedda för att ha mottagningsansvar. På familjeenheten ska två personer dela på mottagningsfunktionen. Tidigare har samtliga handläggare
delat på ansvaret (cirka 25 procent av respektive tjänst).
Handläggare ansvarar för utredning och beslut om eventuell insats. Handläggare har ansvar för uppföljning av
flertalet insatser.
Familjebehandlare, beroendestödjare och boendesamordnare utför insatser för beslutade uppdrag (bistånd) från
utredare. Handläggare på vuxenenheten har även ansvar
för utförandet av vissa stöd- och behandlingsinsatser. Vid
intervjuer framgår att sådan kombinerad tjänst medför
utmaningar kopplat till kompetens och arbetsbelastning.
Arbetsmarknadsenhetens insatser erbjuds bland annat
personer med ekonomiskt bistånd. Insatsen Vägen vidare
riktar sig till yngre personer med psykisk ohälsa och ges
på bistånd.
Enheterna har olika rutin för deltagande i nämnd/utskott.
Inom familjeenheten deltar handläggare, förste socialsekreterare, enhetschef och verksamhetschef. Inom vuxenenheten deltar handläggare och förste socialsekreterare,
om inte delegationsordning kräver att enhetschef deltar.
Handlingar till nämnd/utskott som avser individärenden
på familjeenheten ska kvalitetssäkring av förste socialsekreterare, enhetschef och verksamhetschef. Det uppges
kräva mycket tid och handlingarna ändras ofta sent i processen.
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Nedan presenteras resterande svagheter som identifierades
för respektive enhet, utifrån processens huvuddelar.

Vuxenenheten
Tidvis otydlig
dokumentation
vid överlämning

Aktualisera

Sårbarhet med
liten mottagningsfunktion

Kommunens geografiska placering med bristande kommunikationsmöjligheter upplevs vara ett hinder för samverkan och insatser

Utreda &
besluta

Insats i form av
boende saknas
ofta

Genomföra
& följa upp

Det råder osäkerhet
kring när ett ärende
ska avslutas

Avsluta

Ansvar för återsökning gör att ärenden
inte kan avslutas

Familjeenheten
Lathund till mottagningsrutin efterfrågas

Aktualisera

Mer stöd från enhetschef efterfrågas

Saknas gemensam styrning som
inkluderar familjebehandlare, i
dagsläget arbetar de inte alltid
utifrån uppdrag och vikten av
flexibilitet är inte kommunicerat

Utreda &
besluta

Genomföra
& följa upp

Upplevs att förslag
till utveckling inte
blir hörda

Avsluta

Avslut av köpt vård upplevs forceras fram ibland
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Datum

Diarienummer

2021-04-06

KS/2020:549

1(1)

Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt
SoL/LSS - Kvartal 4
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Godkänna statistikrapport kvartal 4 2020 för ej verkställda beslut enligt
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Sammanfattning av ärendet
Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd
enligt 4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre
månader eller där det har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från
dagen från avbrottet.
Rapportering kvartal 4 2020 SoL och LSS
Verksamhetsområde

Socialpsykiatri (SoL)
Äldreomsorg (SoL)
Individ- och familjeomsorg (SoL)
Stöd och omsorg (LSS)

Antal beslut
ej verkställda
inom 3 mån.

0
4
Ej rapporterat

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse m. bilaga daterad 2021-04-06
Beslutet skickas till
Sektor omsorg
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
Kvalitetsutvecklare

Beslut
verkställt efter
3 mån.
0

5
Ej rapporterat

Totalt
rapporterade/
verksamhet

0
9
0

Sektor omsorg

Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Redovisning/kvartal/år:

4 / 2020

Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för
beslutet.

SoL, Äldre
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2019-11-04

2020-10-31

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-03-03

2020-11-09

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-03-10

2021-01-17

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-06-23

2020-12-20

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-06-24
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-02-27

2020-09-02

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-06-30

2020-12-01

Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten

Man eller kvinna:

Typ av insats:

Man

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-07-14
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

Verkställt datum:

2020-09-04
Man eller kvinna:

Typ av insats:

Kvinna

Särskilt boende för äldre

Beslutsdatum:

2020-09-25

Verkställt datum:

Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS/2021:552

1(1)

Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Ansökan om bidrag till Kvinnojouren i Stenungsund 2021
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar att:
Bevilja verksamhetsbidrag till Kvinnojouren i Stenungsund
Sammanfattning av ärendet
Kvinnojouren i Stenungsund ansöker om verksamhetsbidrag för 2020.
Utskottet för omsorg beslutade 2020-08-11 § 59 att bevilja verksamhetsbidrag till
Kvinnojouren i Stenungsund med 10 000 kronor för 2020.
Kvinnojouren ger stöd till kvinnor som utsätts för våld i nära relationen via telefon, mail
och besök. Föreningens volontärer arbetar med att stötta utsatta kvinnor och barn
genom bland annat kontakta myndigheter, bilkörning och vara ett sällskap till de utsatta.
Samtliga volontärer går en utbildning i kvinnojourkunskap och har tystnadsplikt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
Verksamhetsberättelse
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kvinnojouren Stenungsund
ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
Kvalitetsutvecklare

Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS/2021:552

1(1)

Kommunförvaltningen
Lisa Abrahamsson
telefon 0304-33 47 16
e-post: lisa.abrahamsson@orust.se

Ansökan om bidrag till Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust
och StorGöteborg
Förslag till beslut
Utskottet för omsorg beslutar att:
Bevilja verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Orust
och Stor-Göteborg.
Sammanfattning av ärendet
Brottsofferjouren i Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust ansöker om
verksamhetsbidrag med en totalsumma om 15 000 kronor för år 2021.
Utskottet för omsorg beslutade 2020-06-09 § 50 att bevilja Brottsofferjouren i Kungälv,
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Inledning
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9, Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete, som trädde i kraft den 1 januari 2012, beskrivs det att
vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), ska inrätta och tillämpa ett
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska bestå av de
processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. För att
säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för att planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten krävs ett fortlöpande
systematiskt förbättringsarbete som består av riskanalyser och egenkontroller.
Inkomna klagomål och synpunkter samt avvikelser ska tas emot, utredas,
sammanställas och analyseras för att säkerställa kvaliteten.
De allmänna råden i SOSFS 2011:9 rekommenderar vårdgivare och den som bedriver
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS att årligen upprätta en kvalitetsberättelse som
beskriver hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet bedrivs och vilka resultat som har uppnåtts.
Kvalitet
Definitionen av kvalitet inom Sektor omsorg är att verksamheterna uppfyller de krav
och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter inom hälso- och sjukvård,
socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade samt beslut som
meddelats av sådana föreskrifter. Denna definition är grunden för hu
ledningssystemet är uppbyggt och hur det ska användas.
Sektor omsorg menar att kvalitet uppnås genom att:


Insatserna utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglas av
kontinuitet.



Insatserna är kunskapsbaserade och är effektivt utförda.



Insatserna är trygga och säkra, tillgängliga, jämlika och präglade av
rättssäkerhet i myndighetsutövningen.



Medarbetarna har rätt kompetens för sina uppdrag.
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Kvalitetsarbete 2020
Sektorövergripande
Inom Sektor omsorg finns fyra verksamhetsområden; Äldreomsorg, Vård och omsorg,
Stöd och omsorg samt Individ och familjeomsorg som leds av vardera en
verksamhetschef.
Samtliga verksamheter har sedan en tid tillbaka arbetat med kvalitetsråd som träffas
regelbundet. Utifrån restriktioner gällande covid -19, har kvalitetsråden inte kunnat
träffas i samma utsträckning som tidigare år. Ledningsgruppen fattade efter
sommaren beslut om ett gemensamt kvalitetsråd för samtliga verksamheter som
tillsammans med sektorns ledningsgrupp kan arbeta med att ta fram nya rutiner,
omarbeta samt uppmärksamma befintliga rutiner som är viktiga för det systematiska
kvalitetsarbetet.
Hela sektorns arbete har påverkats av Covid -19, på flera olika sätt. Verksamheterna
har hanterat situationen på ett fantastiskt sätt och hittat lösningar för fortsätta bedriva
en verksamhet med god kvalitet.

Vård och omsorg
Vård och omsorg ansvarar för Hälso- och sjukvårdsenheten, Bemanningsenheten,
Korttidsboendet samt Biståndsenhet SoL, äldre. Även sektorns övergripande
administration är organiserad under verksamhetsområde vård och omsorg. En ny
enhet startades under året, med ansvar för vaktmästare och sektorns
digitaliseringsprojekt.
Den myndighetsutövande delen av verksamheten har under året haft en stor
personalomsättning. I slutet av året tillsattes en 1:e biståndshandläggare. Hela
biståndsenheten arbetar idag i Lifecare och med IBIC.
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Äldreomsorg
Äldreomsorg ansvarar för särskilda boenden, hemtjänst samt dagverksamhet för
personer med demenssjukdom.
Tre enhetschefer inom äldreomsorgen var nominerade till ”Sydvästen”-priset, för
hållbart ledarskap. De hängde med fram till finalen, men tyvärr ingen vinnare denna
gång.
Besöksförbudet utifrån Covid -19 är det som påverkat verksamheten mest. Både
brukare och anhöriga saknade möjligheten att ses i samma utsträckning som tidigare,
även om det gick att möjliggöra tidsbokade besök utomhus.
Stöd och omsorg
Stöd och omsorg ansvarar för gruppbostäder, daglig verksamhet, ledsagning,
kontaktperson, korttidsvistelse för barn och unga samt kommunal socialpsykiatri.
Inom verksamhetsområdet har också del av biståndsenheten, som riktar sig till vuxna
med behov av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS), varit placerad. Under 2020 påbörjades en
omorganisation, för att minska sårbarheten och säkerställa en rättssäker
myndighetsutövning, då handläggarna organisatoriskt hamnar under Vuxenenheten
istället. Denna förändring skedde vid årsskiftet till 2021.
Ett arbete startade under 2020 för att ta fram en kompetensplan. Denna kommer utgå
från Fyrbodals gemensamma strategi för kompetens inom funktionshinder och
socialpsykiatri, med målsättningen att verksamheten ska hålla en hög kompetensnivå
och arbeta med kunskaps- och evidensbaserade metoder.
Boendestöd startades i slutet av 2020, som en del i arbetet med att ge stöd på
hemmaplan och undvika dyra placeringar.
Individ- och familjeomsorg
Individ- och familjeomsorg (IFO) ansvarar för stöd till barn och föräldrar, vuxna,
försörjningsstöd samt anhörigkonsulent.

2021-04-19 /Lisa Abrahamsson, Kvalitetsutvecklare, tel. 33 47 16

6

Kvalitetsberättelse 2020
Covid -19 har under året påverkat även IFO i hög utsträckning, då det till exempel
varit begränsningar i antal delagare inom Arbetsmarknadsenheten, och det har varit
svårt att bedriva rehabiliterande insatser mot arbetsmarknad och sjukvård.
Det har också medfört att andra arbetsformer har utvecklats främst inom Daglig
sysselsättning och Anhörigstöd med fler uteaktiviteter och mindre grupper, då flera
deltagare for illa av den nedstängning som gjordes under våren.
Kompetensutveckling
De flesta planerade utbildningsinsatserna 2020 fick skjutas fram på grund av
pandemin. Flera har ställts om till digitala utbildningar, och kommer genomföras
under 2021. Pandemin påminde oss om att en uppfräschning av hygien var aktuell,
vilket genomfördes som webbutbildning, tillsammans med till exempel användning av
skyddsutrustning. Demens ABC har funnits som webbutbildning under flera år, och
lyftes även 2020 för medarbetarna inom äldreomsorgen. Med hjälp av statsbidrag
köptes ett stort utbildningspaket inom psykisk ohälsa in, vilket har funnits tillgängligt.
Inom äldreomsorgen deltog 13 st i äldreomsorgslyftet, som möjliggör för medarbetare
att utbilda sig på arbetstid, och därmed stärka kompetensen. Även enhetschefer har
tagit del av äldreomsorgslyftet i form av ledarskapsutbildningar, och under
kommunens chefsdagar har både enhetschefer och verksamhetschefer deltagit i
utbildningar inom coachande ledarskap.
Individ- och familjeomsorgen köpte in ett paket med webbutbildningar i handläggning
och dokumentation som genomfördes under året, likaså en utbildning i BBIC och
utbildning för samtal med barn.
Medarbetare inom Stöd och omsorg har fått utbildning i verksamhetssystemet Life
Care.
Det finns behov av mer utbildning för att kunna kvalitetssäkra dokumentation och
arbetet med genomförandeplaner. På grund av pandemin så har utbildning endast
genomförts i mindre omfattning. Dokumentationsombud finns i verksamheten som
kan vägleda och stödja kollegor.
Genom omfördelning av resurser inom har 0,5 tjänst verksamhetspedagog tillsatts i
syfte att ge medarbetare handledning och stöd i metodutvecklingsarbetet. Ett
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nätverk för stödpedagoger är igång för att få en samsyn kring uppdraget och ge
verktyg att arbeta vidare med metodutvecklingen på respektive enheter.
Målsättningen är att verksamheten ska hålla en hög kompetensnivå och arbeta med
kunskaps- och evidensbaserade metoder.
En del internutbildningar har också genomförts, kopplat till våra
digitaliseringsprojekt, och SIP-utbildningar genomfördes under december månad för
chefer, handläggare och stödpedagoger.

Kvalitetspris
Sedan 2015 har sektor omsorg delat ut kvalitetspris. Kvalitetspriset har till syfte att
uppmärksamma den verksamhet som med utveckling i fokus har åstadkommit
förenkling, förnyelse och förbättring till nytta för brukare/patient/klient. Alla
verksamheter inom sektorn har kunnat ansöka om kvalitetspriset, men under 2020
inkom ingen ansökan.
Formerna för priset har diskuterats i kommunens övergripande utvecklingsgrupp, och
gemensamt föreslogs för kommunens ledningsgrupp att ett kommungemensamt
kvalitetspris skulle inrättas. Ledningsgruppen såg det som en bra idé, och sektorn
kommer därför inte att dela ut något eget kvalitetspris framöver.

Öppna jämförelser
Öppna jämförelser är en undersökning som Socialstyrelsen årligen genomför inom
socialtjänst. Genom öppna jämförelser kan kvaliteten inom socialtjänst jämföras i hela
Sverige. Öppna jämförelser ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och
utveckling inom socialtjänstens verksamheter.

Indikator

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Målvärde 2020

93

90

90

Bibehålla nivå

Brukarbedömning
hemtjänst
äldreomsorg –
helhetssyn, andel %
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Brukarbedöming
Bibehålla nivå

särskilt
boende äldreomsorg

78

80

83

-

81

100%

- helhetssyn,
andel (%)
Brukarbedömning
individ- och
familjeomsorg totalt

Bibehålla nivå

–
påverka hjälp, andel
(%)

Inom äldreomsorg har en analys av brukarbedömningarna visat på
förbättringsområden som kommer prioriteras. Inom särskilt boende ser sektorn till
exempel att måltidssituationerna kan bli bättre, och inom hemtjänsten behöver vi se
över hur brukarnas möjlighet att nå personalen ser ut, samt vilken information som
finns tillgänglig vid de olika kontaktvägarna.
Individ- och familjeomsorgens brukarundersökning visar att brukarna är nöjda med
möjligheten att påverka hjälp. Dock är det väldigt låg svarsfrekvens (20%) vilket
behöver förbättras. Inget svar har inkommit från område barn och unga.
Verksamhetsområde stöd och omsorg deltog för första gången i brukarundersökningar
från SKR. Av resultatet går att se att det finns förbättringar att göra när det gäller till
exempel inflytande och rätt stöd på servicebostad, där vi ligger mycket lägre i resultat
jämfört med andra kommuner.
Egenkontroll
Enligt förskriften SOSFS 2011:9 ska den som bedriver verksamhet inom socialtjänst
och hälso- och sjukvård utöva egenkontroll. Det innebär att systematiskt följa upp och
utvärdera den egna verksamhetens resultat. Egenkontrollen innebär även att
kontrollera att verksamheterna bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i
ledningssystemet.
Andel gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
Sektor omsorg redovisar andel gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL)och beslut enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) till Kommunstyrelsen.
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Kvartalsredovisningen skickas till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) och
Kommunfullmäktige har fattat beslut att godkänna statistikrapporterna.
Egenkontroller inom verksamheterna
Rutin för vilka egenkontroller som ska utföras i verksamheterna finns, och utförs
regelbundet. Då vi inte har haft något digitalt stöd för detta arbete, har det dock inte
gått att sammanställa resultatet på något bra sätt eller följa upp.
Åtgärder 2021


Implementering av modul för ledningssystem i Stratsts, och därmed
tydliggöra egenkontroller och dokumentation av dessa.

Kvalitetsdokument på intranätet
De dokument som har bedömts ingå i ledningssystemet för det systematiska
kvalitetsarbetet har samlats under rubriken ”Kvalitet – ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete”, för att skapa en tydligare struktur för Sektor omsorgs dokument.
Dessa kvalitetsgranskas kontinuerligt, och i förekommande fall revideras.
Åtgärder 2021


Kontinuerlig översyn av de dokument som ingår i ledningssystemet för det
systematiska kvalitetsarbetet. Denna översyn ska göras av respektive
verksamhet som berörs av dokumenten med stöd av kvalitetsråd och
kvalitetsansvariga.

Riskanalyser
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska
fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan
medföra brister i verksamhetens kvalitet. Sannolikheten för att en sådan händelse kan
komma att inträffa ska uppskattas och negativa konsekvenser som en sådan händelse
kan medför ska bedömas.
Sektor omsorg har en rutin för riskanalys där sannolikhet och konsekvenser kan
bedömas ur både ett brukare/patient- och ur ett organisationsperspektiv. Ett fåtal
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riskanalyser har inkommit, och det är svårt att säkerställa om verksamheterna
fortföpande arbetar med riskanalyser.
Åtgärd 2021
 Intensifiera arbetet med riskanalyser ur ett kvalitetsperspektiv på alla nivåer
inom Sektor omsorg, genom den nya modulen för kvalietsarbete i Stratsys.
Avvikelser
I lagstiftningen finns det bestämmelser som reglerar skyldigheter att rapportera
missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden (socialtjänstlagen)
Att identifiera, rapportera, analysera och åtgärda avvikelser samt återföra och
utvärdera vidtagna åtgärder för att avvikelsen inte ska upprepas är en viktig del i det
systematiska kvalitetsarbetet.
En avvikelserapport kan hanteras i verksamhetssystemet Procapita, men kan också
ligga till grund en Lex Sarah rapport som utreds av utsedd utredare inom Sektor
omsorg och som sedan bedömer ska anmälas till IVO eller ej.
I verksamhetssystemet registreras avvikelser enligt SOL och LSS rörande enskilda
brukare. Respektive verksamhetschef får en bevakning på varje avvikelse. Varje
avvikelse granskas, ytterligare uppgifter kan begäras in för vissa och alla bockas av i
systemet av respektive verksamhetschef. Det är respektive enhetschef som är ansvarig
för att varje avvikelse skrivs in i verksamhetssystemet, utreds och att det finns en
bedömning/vidtagen åtgärd som ska förhindra att en liknande avvikelse uppstår igen.
Individ och familjeomsorg registrerar inte avvikelser i verksamhetssystemet eftersom
den modulen inte finns i Procapita IFO. En manuell sammanställning behöver därför
göras. För 2019 finns en sammanställning, som visade på totalt 69 avvikelser. De flesta
handlar om aktualiseringar som inte har avslutats korrekt i verksamhetssystemet. För
2020 var motsvarande siffra 19 st, varav 17 st handlar om aktualiseringar som inte
hanterats på rätt sätt, eller utredningar som inte avslutats i tid.
Avvikelser enligt Socialtjänstlagen (SOL) och lagen om särskilt stöd service (LSS)
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Totalt
(utan IFO)

2017

2018

2019

2020

76

202

149

69

Det är en stor minskning i antal avvikelser som finns registrerade i
verksamhetssystemet 2019-2020. Det är troligt att det finns fler avvikelser i
verksamheterna, som inte blivit registrerade. Av de avvikelser som finns registrerade
så handlar de flesta om utförd/ej utförd insats och arbetsrutiner. Inom LSS fanns
ingen avvikelse registrerad för 2020.
Åtgärder 2021


Översyn av rutin för avvikelsehantering, och sprida denna i verksamheterna
på nytt, samt implementering av modul för avvikelsestatistik i Stratsys.

Lex Sarah
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen (SOL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
 anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för
missförhållanden till den som bedriver verksamheten.
 den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det
rapporterade missförhållandet utan dröjsmål.
 den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är
allvarligt, snarast anmäla det till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO)
Mottagandet av Lex Sarah rapporter från verksamheterna ökade under 2018 (40 st)
för att sedan minska under 2019 (25 st). Under 2020 inkom totalt 18 rapporter.
Ökningen under 2018 berodde på ett mer intensivt arbete med granskning av
aktualiseringstid, utredningstid och handläggning inom Individ- och familjeomsorgen,
där flera stora brister identifierades. Utifrån detta upprättades flera egenkontroller,
vilket har gett bra resultat inom Individ- och familjeomsorgen där bristerna minskat år
för år.
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Rutin för hur vi ska följa upp om vidtagna åtgärder haft god effekt eller inte behöver
förtydligas och arbetas vidare med. Vi är bra på att se vilka åtgärder som behöver
vidtas på kort sikt, men dokumenterar sällan någon uppföljning.

Åtgärder 2021


Se över rutin för uppföljning av vidtagna åtgärder utifrån lex Sarah
utredning.

Klagomål och synpunkter
Medarbetare på alla nivåer ska kunna ta emot klagomål och synpynkter. Vårdgivaren
och den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska ta emot och utreda
klagomål och synpunkter som berör verksamhetens kvalitet från brukare/patienter,
anhöriga, närstående, personal eller andra intressenter.
Klagomål och synpunkter kan inkomma via telefon, brev, e-post eller genom
personligt besök. Klagomål och synpunkter kan ge viktig information som talar om
vilka delar inom verksamheten som kan behöva utvecklas och förbättrats. Klagomål
och synpunkter möjliggör för brukare/ patienter och anhöriga att medverka i att
förbättra kvalitén.
Inkomna klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att
vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna
se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.

Utfall

2017

2018

2019

2020

24

51

67

67

Antalet har tidigare ökat stadigt för varje år i takt med att systematiken och kunskapen
i hantering av klagomål och synpunkter förbättrats på alla nivåer i organisationen.
2020 har lika många registrerade synpunkter och klagomål som 2019, fördelat enligt
nedan:
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Hemsjukvård
Vård och omsorg

12 st
9 st

Äldreomsorg
Stöd och omsorg

27 st
1 st

Individ- och familjeomsorg

8 st

Av de registrerade klagomålen, är 42 st gällande bemötande, vilket visar att detta
fortsatt är ett område för samtliga verksamheter att arbeta vidare med. Brister i
myndighetsutövning finns 8 st registrerade, och övriga klagomål gäller
utförande/insatser.
Åtgärder 2021


Implementering av kommungemensam e-tjänst för synpunkter och
klagomål.



Regelbunden sammanställning och analys av inkomna klagomål inom
respektive verksamhet ska göras. Respektive verksamhetschef får ansvara för
att så sker.

Kvalitetsarbete 2021
Sektorövergripande
Sektor omsorg har identifierat ett behov av ett IT-stöd för sitt kvalitetsarbete enligt
SOSFS 2011:9. I januari kommer vi därför ha en modul för ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys. Målet är att skapa bättre förutsättningar för att
kunna bedriva systematiskt förbättringsarbete och därmed säkerställa kvalitet, genom
en tydlig och definierad uppföljningsstruktur.
IT-stödet ska övergripande bidra med att:
-

Underlätta arbetet med processer, riskanalyser, egenkontroller och åtgärder

-

Visualisera risker, egenkontroller och åtgärder samt förenkla för uppföljning
och analys

-

Effektivisera rapporteringsprocessen och öka kvaliteten på rapporter

Stort fokus för sektorn kommer därmed vara uppbyggnad och implementering av
detta.
2021-04-19 /Lisa Abrahamsson, Kvalitetsutvecklare, tel. 33 47 16
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Kvalitetsberättelse 2020
Avvikelser
Utifrån sammanställningen av avvikelser som gjordes i samband med upprättande av
kvalitetsberättelsen, är det tydligt att vi behöver förbättra vårt arbete med
avvikelsehantering. Arbetet kommer påbörjas i sektor omsorgs ledningsgrupp, för
vidare arbete ut i verksamheterna.

Rutiner/riktlinjer
Nya arbetssätt när det gäller årlig genomgång av rutiner och riktlinjer behöver tas
fram och implementeras, för att säkerställa att våra dokument hålls aktuella.

2021-04-19 /Lisa Abrahamsson, Kvalitetsutvecklare, tel. 33 47 16
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