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§ 27

Dnr 2017/411

Budgetavräkning januari-april 2017
Beskrivning av ärendet
Budgetavräkning för perioden januari-april 2017 har upprättats avseende
intäkter och kostnader.
Budgetavräkning för perioden visar en avvikelse mot budget på omkring
-700 tkr. Huvudsakliga orsaker till avvikelsen är kostnader för extrainsatt
personal, betalningsansvar för utskrivningsklara samt sjukfrånvaro.
Beläggningen inom särskilt boende har under april varit 96,5%, vilket är
strax under målnivån.
Prognos för helåret är en avvikelse mot budget på -2 000 tkr. I prognosen
ingår utöver ovanstående orsaker även förväntade negativa avvikelser för
köp av vårdplats externt samt ett ärende inom personlig assistans.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande budgetavräkning januari-april 2017, daterat 2017-05-19
Utskottets beslut
1. Lägga budgetavräkningen för perioden januari-april 2017 till
handlingarna.
Beslutet skickas till
Sektorschef Ulrika Gärdsback
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen
Blomberg
Avd-chef LSS samt särskilt boende Joacim Andersson
Verksamhetsekonom Andreas Staberg
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§ 28

Dnr 2017/259

Rapport från verksamheterna januari-april 2017 utifrån
mål 2017-2019
Beskrivning av ärendet
Verksamheterna särskilt boende, ordinärt boende, LSS och HSR (hälso- och
sjukvård samt rehab) lämnar mål- och resultatrapport för perioden januariapril 2017 utifrån mål 2017-2019.
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell redogör även för prognos för
måluppfyllelse 2017.
Rapport och prognos avser följande politiska mål:
-

Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet
till större inflytande och en mer utvecklande vardag

-

Öka nöjdheten med maten i våra verksamheter (måltidssituationen)

-

Vara en attraktiv arbetsgivare

-

Öka den digitala delaktigheten hos våra äldre

-

Arbeta för ökad trygghet

Beslutsunderlag
Mål- och resultatrapport särskilt boende, april 2017
Mål- och resultatrapport ordinärt boende, april 2017
Mål- och resultatrapport LSS, april 2017
Mål- och resultatrapport HSR, april 2017
Powerpointpresentation - Prognos måluppfyllelse 2017
Utskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justeras

Utdrag bestyrks

4

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-05-23
Utskottet för vård och omsorg

§ 29

Dnr 2017/866

Genomlysning - kostnad per brukare 2016
Beskrivning av ärendet
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell redovisar sektorns resultat av
genomlysning av vård och omsorg 2016 – kostnad per brukare (KPB).
Vård och omsorg gick med ett positivt resultat 2016 och det bekräftar årets
genomlysning. Verksamheterna har inte lagt ner någon verksamhet utan
anpassat efter behoven samt blivit mer effektiva.
Vad är kostnad per brukare?

- Kostnad per brukare (KPB) är en uppföljningsmodell
- KPB bygger på ekonomiskt utfall
- KPB bygger på den brukarstatistik som registrerats både beviljad och
utförd
- Alla insatser/enhet får en prislapp, utfall/volym
- Alla brukare får en kostnad per insats, per enhet
- Alla brukare är avidentifierade
- Kan kopplas ihop med kvalitetsresultat
Varför redovisas kostnad per brukare?

- Ordning och reda i systemen
- Ser vad som påverkar kommunens kostnader
- Ser om det är behovet eller utbudet som styr
- Bra metod för uppföljning, analys och planering
Nedan redovisas ett urval av resultatet av genomlysningen
Hemtjänst

Hemtjänsten har sänkt sina kostnader mellan åren. De har gjort fler timmar
och enhetskostnaden har då sänkts.
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Kr/timme

Total kostnad

Volym

2016

613

54 640 242

89 113

2015

664

57 298 679

86 352

Korttidsboende

Korttidsboendet har sänkt sina kostnader mellan åren på grund av en
helårseffekt av anpassning av platser från 2015.
Kr/timme

Total
kostnad

Volym

2016

1 842

15 241 553

8 276

2015

1 962

17 948 131

9 318

Särskilt boende

Särskilt boende har höjt sina kostnader. Den ökade kostnaden är inte ökade
personalkostnader utan kostnader för välfärdsteknologi.
Särskilt
boende

Kr/dygn
inkl HSR

Kr/timme

Total
kostnad

Volym

2016

2 037

1 821

116 228 880

63 837

2015

1 982

1 759

111 124 916

63 181

LSS-gruppboende

LSS gruppboende har sänkt sina kostnader då ett boende avvecklats under
året.
Kr/dygn
inkl HSR

Kr/timme

Total
kostnad

Volym

2016

3 923

3 820

22 475 854

5 884

2015

3 579

3 469

24 827 131

7 157
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Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – Genomlysning vård och omsorg 2016
Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Verksamhetsutvecklare Yvonne Thorell
Sektorschef vård och omsorg Ulrika Gärdsback
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§ 30

Dnr 2016/1127

Utvärdering av förändringen av den sociala
dagverksamheten
Beskrivning av ärendet
Utvärdering har gjorts gällande förändringen av den sociala dagverksamheten
enligt uppdrag beslutat av utskottet för vård och omsorg 2016-08-30 § 55.
Bakgrund

Sedan 2013 har de biståndsbedömda dagverksamheterna för personer med
demenssjukdom samt sociala behov varit i hopslagna i samma lokaler. Under
sommaren 2014 flyttade verksamheten hastigt till Tibble äldreboende efter en
vattenläcka i lokalerna på Edshultsgården. Lokalerna fungerade bra och
verksamheterna blev kvar där permanent.
Behovet av en sammanhållen och gruppindelad dagverksamhet för personer
med demenssjukdom har därefter blivit mer och mer tydligt. Samtidigt som det
framkommer att behovet av en social dagverksamhet kan tillgodoses på annat
sätt, till exempel genom hemtjänst och de aktiviteter och sammankomster som
andra aktörer erbjuder.
En kartläggning och inventering av gästernas behov samt andra möjligheter att
tillgodose behoven av social samvaro gjordes under hösten 2015. Utifrån denna
fann enheten att behovet av en biståndsbedömd dagverksamhet för personer
med demenssjukdom är större än för övriga äldre personer som har möjlighet
att delta på andra aktiviteter.
Verksamheten började därefter arbeta för att skapa en öppen social
dagverksamhet i samarbete med ABF. Samtidigt utarbetades förslag till
ändring av demensdagverksamheten för att bättre möta behovet från befintliga
samt nya gäster, med bland annat längre och fler dagar.
Förändring

Under juni månad 2016 sjösattes verksamhetsförändringen på
dagverksamheten där den sociala verksamheten lyftes ur och gjordes öppen i
en annan lokal.
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Med öppen innebär att gäster kan komma utan biståndsbeslut och utan
föranmälan; intresse, vilja och dagsform kan styra om personen vill komma
eller inte. För denna nya Träffpunkt på Brandmannen sattes öppettiderna till
måndagar klockan 14-16 samt torsdagar klockan 9.30-11.30. Under den första
sommaren gjordes valet att endast bjuda in tidigare gäster på social
dagverksamhet.
Enheten har personal som arbetar mot den öppna sociala Träffpunkten och är
med på samtliga tillfällen som stöd för de äldre som är i behov av det. Ansvaret
för bland annat planering och aktiviteter är fördelat på ABF.
Under hösten gjordes ett program med information samt planerade aktiviteter.
Programmet används till att bjuda in andra äldre som önskar och har behov av
att ta del av denna träffpunkt.
Demensdagverksamheten som är kvar i tidigare lokaler på Tibble äldreboende
har efter förändringen kunnat erbjuda fler öppetdagar för en grupp samt längre
dagar och en mer sammanhållen insats för samtliga gäster.
Nuläge

Löpande uppföljningar har genomförts med enheten samt ABF för att den
öppna Träffpunkten ska kunna justeras och utvecklas på bästa sätt.
Vid uppföljningen i januari 2017 framkom att få gäster kommer till
morgontiden på torsdagar. Det beslutades därför att den tiden tas bort och
fokus läggs istället på måndagar klockan 14-16. Fler personer ska också bjudas
in att komma till Träffpunkten.
Till nästkommande uppföljning i mars samma år framkommer att det nu är ca 8
gäster som regelbundet besöker Träffpunkten på dagverksamheten. Personen
från ABF som leder gruppen tycker det är lagom och att det nu fungerar bra, att
den öppna verksamheten nu hittat en fungerande struktur och arbetssätt.
Verksamheten har valt att personal från dagverksamheten fortsätter att vara
med på de tillfällen Träffpunkten är öppen. Det behov som i början fanns hos
gästerna kvarstår inte i nuläget men verksamheten vill ändå, som det ser ut nu,
vara delaktiga i den öppna verksamheten.
Beslutsunderlag
Utvärdering social dagverksamhet, daterad 2017-04-25
Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Avd-chef ordinärt boende/verksamhetschef HSR Marie van Geffen
Blomberg
Enhetschef Anna Löf
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§ 31

Dnr 2017/512

Remiss - förslag om ändrade övergångsbestämmelser
för den föreslagna lagen om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård (proposition
2016/17:106)
Beskrivning av ärendet
2017-02-16 beslutade regeringen om proposition 2016/17:106 - samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
I propositionen föreslås att den nya lagen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård ska träda i kraft 2018-01-01 och att genom den
lagen upphävs lagen (1990:1 404) om kommunernas betalningsansvar för
viss hälso- och sjukvård.
Emellertid föreslås det i övergångsbestämmelser att lagen om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska fortsätta gälla under år
2018 för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård. Från och med
2019-01-01 ska kommunernas betalningsansvar för patienter som vårdas i
sluten psykiatrisk vård inträda tre dagar efter det att en underrättelse om
patient är utskrivningsklar har skickats, precis som patient inom sluten
somatisk vård.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2017-05-11
Remiss från Socialdepartementet, daterad 2017-03-17
Utskottets beslut
1. Instämma i förslaget angående att betalningsansvaret vid utskrivning från
sluten psykiatrisk vård bör kvarstå med 30 dagar under hela 2018.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Sektorschef för vård och omsorg Ulrika Gärdsback
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§ 32

Dnr 2017/758

Rapport över inkomna anmälningar enligt Lex Sarah
Beskrivning av ärendet
Redovisas inkommen anmälan enligt Lex Sarah. Bedömning har gjorts att anmälan
inte är något allvarligt missförhållande.
Datum för
anmälan
2017-04-09

Diarienummer
2017/723

Arbetsplats/enhet
Edshultsgården

Brister i omsorgen
i form av
Brister i den tillsyn
som den enskilde får

Beslutsunderlag
Rapport anmälan enligt Lex Sarah 2017-04-09
Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Avd-chef för LSS samt särskilt boende Joacim Andersson
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§ 33

Dnr 2017/846

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård
Beskrivning av ärendet
Avd-chef för ordinärt boende/verksamhetschef för HSR (hälso-sjukvård
samt rehab) Marie van Geffen Blomberg, informerar om den nya lagen om
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som ersätter
nuvarande betalningsansvarslagen. Syftet med den nya lagen är en trygg,
säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.
Befintliga bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen
om fast vårdkontakt och samordnad individuell plan (SIP) ska tillämpas.
Lagen innehåller bland annat bestämmelser om samverkan mellan landsting
och kommun. Landsting och kommun ska fastställa gemensamma riktlinjer
avseende samverkan enligt den nya lagen och förväntas ingå överenskommelse med varandra om tidpunkt för kommunens betalningsansvar samt
vilka belopp som ska betalas.
Lagen innehåller också bestämmelser om vad som ska gälla beträffande
kommuners betalningsansvar i vissa fall för patienter som vårdas inom den
slutna vården efter det att de bedöms vara utskrivningsklara, när
överenskommelse mellan landsting och kommun inte har kommit till stånd.
Lagförslaget träder i kraft 2018-01-01.
Betalningsansvarslagen ska dock fortsätta att gälla för patienter vid enheter
för psykiatrisk vård inom ett landstings slutna hälso- och sjukvård fram till
den 1 januari 2019.
Beslutsunderlag
Powerpointpresentation – Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
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Beslutet skickas till
Avd-chef för ordinärt boende/verksamhetschef för HSR Marie van Geffen
Blomberg
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§ 34

Dnr 2017/344

Sektorschefen informerar
Beskrivning av ärendet
Nuläge nytt äldreboende – Det har nu blivit klart med processledare för
projektet. Processledaren ingår i både styrgruppen samt arbetsgruppen med
uppgift att bland annat ta fram funktionsbeskrivning för det nya
äldreboendet. Arbetsgruppen har nyligen haft sitt första uppstartsmöte. I
arbetsgruppen finns personer med olika funktioner och erfarenhet.
Slutrapport för projektet ska presenteras i oktober.
Tv-apparater från Röda Korset – Röda korset har skänkt 17 tv-apparater
som nu bland annat finns på korttidsavdelning 2 Limsjögården samt
särskilda boendena Tibble, Björkbacken och Edshult.
Vikariesituationen inför sommaren – Det ser bra ut med vikarier inför
sommaren. Introduktion kommer att ske innan midsommar. För de som
fortfarande studerar kommer introduktionen istället att förläggas på en helg.
Personal – Samtliga tjänster inom HSR-enheten (hälso/sjukvård/rehab) är nu
tillsatta. Full bemanning kommer att finnas från och med augusti.
Rekrytering pågår av enhetschef inom LSS samt enhetschef vid Tibble
särskilda boende, då nuvarande enhetschefer sagt upp.
Rekrytering pågår även av ytterligare en systemförvaltare på 75%.
Utskottets beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Till handlingarna
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§ 35

Dnr 2017/263

Anmälan av fattade delegeringsbeslut
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering.
Personalärenden enligt följande
 Enhetschef Eva Mans, lista nr 4/2017


Enhetschef Kristina Ollén, lista nr 2/2017



Enhetschef Anna Löf, lista nr 2/2017



Enhetschef Cecilia Gregard, lista nr 4/2017



Enhetschef Marie Hultén, lista nr 1/2017



Enhetschef Ingmari Hansson, lista nr 4/2017



Enhetschef Jessica Lissollas, lista nr 1/2017

Utskottets beslut
1. Överlämna redovisningen av delegeringsbesluten till kommunstyrelsen för
godkännande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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