
1 
 

 

 

 

 

 

 

Kvalitet- och resultatrapport 

Vård och omsorg 2018 
 

 

 

 

 



2 
 

Innehåll 
Sammanfattning 3 

Inledning 4 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 4 

 8 

Vision och mål 2018 10 

Resultat 2018 11 

Politisk måluppfyllelse 11 

Ordinärt boende 2018 16 

Nationella brukarundersökningar hemtjänst 17 

Särskilt boende 20 

Nationella brukarundersökningar särskilt boende 20 

Biståndshandläggning nationell brukarundersökning 2018 22 

Egna mätningar 24 

LSS 24 

Socialpsykiatrin 25 

Korttidsboende 26 

Nattpatrullen 27 

Anhörigstöd 28 

HSR 28 

Avvikelser i särskilt boende 29 

Avvikelser i ordinärt boende 29 

Brukarnas upplevelse av tillgång till sjuksköterska 30 

Vårdtyngdsmätning 30 

Medarbetarundersökning 31 

Resultat kommunens kvalitets i korthet (KKIK) 32 

Kostnad per brukare (KPB) 33 

Synpunkter och klagomål ”tyck till ” från brukare och anhöriga 36 

Internkontroll resultat 36 

Särskilda satsningar resultat 2018 37 

Särskilda prioriterade satsningar och projekt 2019 37 

 

 

 



3 
 

Sammanfattning 
Vård och omsorg arbetar efter Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFs 2011:9) som innebär att sektorn 
arbetar systematiskt med kvalitetsarbete. Sektorn arbetar utifrån mål och resultat, gör analyser och 
har dialogdagar tillsammans i sektorn och planerar inför nästkommande år. Detta för att ha en bra 
kvalitet i verksamheten och en hög måluppfyllelse. 

Sektorn mäter och systematiskt följer upp följande: 

• Politiska mål och indikatorer 

• Nationella brukarundersökningar  

• Egna brukarundersökningar och medarbetarundersökningar 

• Synpunkter och klagomål 

• Andra mätningar och genomlysningar som kostnad per brukare (KPB), kommunens kvalitet i korthet (KKIK), 

och egna inlämnade mätningar till rådet för kommunal analys (RKA) 

• Särskilda satsningar och prioriteringar  

 
Politiska mål 

Ett av de fyra politiska mål som sektorn arbetar efter är helt uppfyllt, tre är godkända.  

 Nationella brukarundersökningar 
• Både hemtjänsten och särskilt boende har bra resultat i den nationella brukarundersökningen. 

Egna brukarundersökningar 
• Egna brukarundersökningar har gjorts inom LSS, socialpsykiatrin, korttidsboende, anhörigstöd 

och nattpatrullen under 2018. Alla enheterna visar på ett bra resultat. Nöjdheten ligger mellan 

82-100 procent. 

Medarbetarundersökning 

• Medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter, arbetsplatsen, arbetskamraterna och man känner 

meningsfullhet. Man vet vad som förväntas och är insatt i arbetsplatsens mål, kommunens 

vision, mål och värdegrund och bemöter varandra bra. Den totala nöjdheten ligger i stort sett lika 

som föregående år på totalt 81 procent. 

Synpunkter och klagomål 

• Under 2018 har det inkommit 22 klagomål och synpunkter, nio färre än året innan. 

Andra mätningar 

• Resultaten i KKIK är både bättre och sämre. Hemtjänsten har försämrats i både 

personalkontinuiteten och helhetsbedömningen. Detta är ett prioriterat område under 2019. 

Särskilt boende har bibehållit eller förbättrat sina resultat. 

• Årets genomlysning med KPB metoden visar att prognoserna för hemtjänsttimmar blir högre än 

beräknat och för särskilt boende och korttidsboende lika som beräknat. Resultaten överlag visar 

inga större överraskningar då sektorn arbetat med de verksamheter som varit ineffektiva under 

flera år  

Prioriteringar 2019 
De prioriteringar som sker 2019 är att skapa ett hållbart medarbetarskap och öka den digitala 
delaktigheten. Detta kommer att ske genom att ge ledarskapet fortsatt stöd, fler verktyg och 
utbildning för att bland annat komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron och skapa en bra 
arbetsmiljö för våra medarbetare.  
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• En strategiplan har framtagits för framtida digitaliseringar och välfärdsteknik med nyckeltal och 

effektmål.  

• Sektorn kommer att fortsätta ha systematiska månatliga uppföljning samt ha regelbundna analys 

och dialogdagar med cheferna. 

• Arbetet kommer att fortsätta med att införa ”Heltid som norm” 

• Ny måltidsordning på alla särskilda boende skall införas med start på Björkbacken i höst 

• Förbättra personalkontinuiteten genom att återupprätta hållbar hemtjänst 

Inledning  
Den 1 januari 2012 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Ledningssystemet ska användas för att 
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.  
 
I det systematiska kvalitetsledningsarbetet ska en kvalitet- och resultatrapport för vård- och omsorg 
sammanställa varje år över de kvalitets resultat utifrån nationella jämförelser och egna 
undersökningar. 
 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
För att säkerställa kvaliteten i verksamheten för kund och personal arbetar vård och omsorg med ett 
systematiskt arbetssätt genom att följa upp både ekonomiska och kvalitets resultat, analysera och 
värdera samt planera, prioritera och förbättra verksamheten regelbundet.  
 
Sektorn arbetar efter de rutiner och processer samt de framtagna styrdokument som beskriver och 
fastställer det som behövs för att säkerställa verksamhetens kvalitet. 
 
Ledningsgruppen för vård och omsorg ansvarar för att resultaten från statistikdatabaser och 
nationella kundundersökningar sammanställs och presenteras för enhetschefer på ett sätt som gör 
att dessa lätt kan se den egna verksamhetens kvalitetsnivå jämfört med andra liknande 
verksamheter, jämförelser med andra kommuner och jämförelser med tidigare årsresultat. Utöver 
detta görs en medarbetarundersökning som mäter om det finns förhållningssätt och attityder hos 
personal som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet. 
 
Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter och avvikelser analyseras, utredes, dokumenteras, 
åtgärdas och sammanställs av respektive berörd enhetschef. Detta för att vårdgivaren eller den som 
bedriver socialtjänst, verksamhet enligt LSS eller HSL ska kunna se mönster eller trender som 
indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Enhetschef skickar dessa vidare till avdelningschef, 
därefter går uppgifterna till vård och omsorgs utskottet. 
 
Varje månad görs skriftliga uppföljningar av ekonomi och kvalitet i verksamheterna. Respektive enhet 
lämnar varje tertial en rapport för måluppfyllelsen som redovisas för vård och omsorgs utskott samt 
till kommunstyrelsen.  
 
Den interna kontrollen syftar till att säkerställa att vi har en: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av att tillämpa lagar, föreskrifter och riktlinjer mm 

• Upplevelse av kommunfullmäktiges och styrelse/nämnds antagna mål 
Sedan några år tillbaka finns det nu ett utvecklat och omfattande kvalitetsarbete kring 
kommunfullmäktiges beslutade mål. Varje år sammanställs en förvaltningsplan, sektorsplan och 
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avdelning/enhetsplaner. Arbetet med dessa planer utvecklas kontinuerligt och utvecklingen av 
indikatorer för fullmäktiges mål tas fram i samverkan med politiken.  

Att ha ett separat dokumentationssystem för den interna kontrollen skapar ett extra moment och 
otydlighet. Den interna kontrollens största mål är att kunna redovisa för den politiska ledningen hur 
arbetet med kommunfullmäktiges mål fortskrider, att hålla den politiska ledningen informerade samt 
vilka risker som föreligger för att målet inte ska kunna uppnås – något som hanteras väl via 
sektorsplanernas indikatorer.  

Kombinationen av rapporteringar av förvaltningsplan, sektorsplan, avdelningsplaner, ekonomiska 
rapporter i utskott samt till kommunstyrelsen ger goda möjligheter till att uppnå en ändamålsenlig 
och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamhetens 
efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter samt god kontroll kring måluppfyllelsen av 
kommunfullmäktiges antagna mål.  

 

Om systematiskt kvalitetsarbete 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska 
säkerställa att vi gör rätt saker. I detta 
arbete finns några viktiga delar. Visionen 
visar den politiska riktningen för 
kommunens utveckling och utifrån 
visionen formulerar politikerna årligen 
ett antal mål till förvaltningen. 

Verksamheten eftersträvar hög 
måluppfyllelse. För att följa upp 
verksamheten över tid och jämföra 
resultaten med andra kommuner finns 
fastställda målnivåer. 

Verksamheterna genomför kontinuerligt 
en mängd olika aktiviteter som följs upp, 
analyseras och vidare planereras. 

Resultat och uppföljning 
Vård och omsorg arbetar utifrån det systematiska kvalitetsarbete som kommunen eftersträvar i sin 
utveckling kring systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning av resultat, analysdagar med dialog och 
prioritering inför planering av verksamheterna.  

Alla verksamheter når fram till olika resultat. Det kan vara ekonomiska resultat och det kan vara olika 
kvalitetsresultat. Därför måste vi följa upp resultaten så att vi ser att vi gör rätt saker enligt lagar, 
förordningar och politiska beslut.  
Varje månad görs uppföljningar av ekonomi, kvalitet och volym i verksamheterna. Respektive enhet 
lämnar varje tertial en rapport över måluppfyllelsen som redovisas för utskottet.  
 

Analys och dialog 
När resultaten är klara behöver de analyseras ner på enhetsnivå. Det gäller att titta på både 
kvalitetsresultat och ekonomiska resultat. I analysarbetet är det viktigt att föra en dialog med 
medarbetarna på arbetsplatsträffarna så att alla känner sig delaktiga. Där kan de ställa sig frågor 
som: Varför ser det ut som det gör och vad beror det på? Måste vi göra några förändringar? 

Fyra gånger under året träffas alla enhetschefer, avdelningschefer, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, verksamhetsutvecklare tillsammans med sektorchef för att gemensamt analysera och 
diskutera de ekonomiska resultaten och hur man arbetar med måluppfyllelsen under året. 
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Gemensamma mallar är framtagna till enhetscheferna för redovisning på arbetsplatsen för 
medarbetarna. 

Planering 
När enheten är klar med analysarbetet och har fått svar på frågorna är det dags att planera 
verksamheten. Då fastställs vilka prioriterade områden verksamheten ska satsa på och vilka åtgärder 
som behövs göras för att nå uppsatta mål.  

Det systematiska kvalitetsarbetet består av uppföljning av RESULTAT, ANALYS och PLANERING av 
verksamheten. Genomförandet i verksamheterna pågår ständigt och stannar aldrig av. Däremot kan 
det förändras ibland om det behövs. 

Varje enhet upprättar en kvalitetsredovisning och en verksamhetsplan som ska vara känd av alla 
medarbetare. Särskilda utvecklingsområden och satsningar ska ha skriftliga planer med tydligt syfte 
och mål. 

 

Sektorn mäter och följer upp följande: 

• Politisk måluppfyllelse 

• Brukarundersökningar nationella och egna 

• Medarbetarundersökning 

• Synpunkter och klagomål samt avvikelser 

• Särskilda satsningar 

• Kostnad per brukare(KPB) genomlysning av 
all verksamhet 

• Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 

• Mätningar som görs av rådet för kommunal 
analys (RKA) 

• Vårdtyngdsmätning 

 

 
Politisk måluppfyllelse 
Den politiska måluppfyllelsen följs upp av verksamheterna varje tertial och sammanställs och 
redovisas till utskottet för vård och omsorg samt kommunstyrelsen. 

Enkäter brukarundersökningar och medarbetarundersökning 
Brukarundersökningar görs nationellt via socialstyrelsen gällande äldreomsorgen ”Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen” samt kommun och enhetsundersökning som enhetschefer svarar på för 
respektive enhet och detta sker under våren. Brukarundersökningar görs i egen regi inom bland 
annat korttidsboende, dagverksamhet, samt inom LSS då den nationell undersökning som görs för 
LSS verksamhet och socialpsykiatrin inte uppfyller vård- och omsorgsbehov. Resultatet presenteras 
under november/december månad.  Enheterna ska sedan redovisa sina resultat på APT senast under 
februari månad. De tar fram aktiviteter som är mätbara för att uppnå målen för nästkommande år. 

Medarbetarenkäter sker regelbundet varje år i mars inom all verksamhet. Resultaten presenteras 

under maj/juni månad. Enheterna ska sedan redovisa sina resultat på APT senast under oktober 

månad.  

Synpunkter och klagomål 
Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter analyseras, utreds, dokumenteras, åtgärdas och 
sammanställs av respektive berörd enhetschef för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst 
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eller verksamhet enligt LSS ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet.  

Avvikelsehantering  
Avvikelse är ett samlingsbegrepp för negativa händelser som sker i verksamheten och drabbar 
brukaren/kund/patient. 
Följande avvikelser skall rapporteras:  
Allmän omvårdnad, Bemötande, Brist i vårdkedjan, Fall, Läkemedel, Specifik omvårdnad, Trycksår, 
Övergrepp, Medicintekniska produkter och Externa avvikelser. All medarbetare är skyldig att snarast 
rapportera avvikelser till berörda personer på avsedd blankett. Resultaten redovisas i den årliga 
patientsäkerhetsberättelsen. 
 

Särskilda satsningar 
Vård och omsorgs utvecklingsprojekt beskrivs i den årliga sektorsplanen. Uppföljning sker 
kontinuerligt under året samt en skriftlig projektuppföljning en gång om året. 

Övriga mätningar 
Vård och omsorg genomlyser all verksamhet varje år med hjälp av SKL:s metod Kostnad per brukare 
(KPB). Metoden är en efterkalkyl som kopplar ihop det ekonomiska resultatet med brukarstatistik för 
året. Resultatet visar vad verksamheten fått för pengarna samt var effektiviseringar och 
verksamhetsutveckling kan skapas inför nästkommande år. Metoden ger också utrymme för att göra 
framtida prognoser och ser om det är balans mellan bl.a. särskilt boende och ordinärt boende. 
Kostnad per brukare (KPB), presenteras i sin helhet under våren 2019 för 2018 års resultat. 

Kommunen deltar även i ”kommunens kvalitet i korthet (KKIK) där resultat finns som gäller vård och 

omsorg och dessa resultat analyseras och värderas för vidare utveckling.  

Mätningar görs även av kontinuitet inom hemtjänsten och antal dagar som kund fått vänta på 
boende från att ett beslut tagits. Mätningar görs också över vilka kvalitetsaspekter som finns inom 
särskilt boende och LSS samt vilka omsorgs och serviceutbud kommunen erbjuder inom hemtjänst, 
detta lämnas till rådet för kommunal analys (RKA). Resultat redovisas i november/december. 

Vårdtyngdsmätningar görs vid behov inom särskilt boende för att se om medarbetarebemanningen 
är rättvisande. 

Övrig uppföljning 

Kvalitetsregister 
Kommunen registrerar kvalitetsindikatorer i en hel del nationella kvalitetsregister så som Senior 
Alert, BPSD, palliativa registret. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (brand och hot o våld)  
Systematiskt arbetsmiljöarbete ingår i det kvalitetsledningssystem som vård och omsorg arbetar 
utifrån. 

Extern kontroll 
Flertalet av kommunens verksamheter granskas av revisorer eller externa aktörer och myndigheter. 
Resultatet av dessa utgör ett viktigt underlag för utveckling. 

När det gäller externa utförare mäter kommunen de utförda timmarna som genomförts. Den externa 
aktören erhåller ersättning för utförd tid.  

Uppföljning av LOV regleras i avtal med externa utförare. Kommunen granskar de externa utförarnas 
resultat från brukarundersökningen och den enhetsundersökning som genomförts av socialstyrelsen.  
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Intern kontroll 
Kommunens beslutade internkontroll har redovisats till utskottet för vård och omsorg samt till 
kommunstyrelsen genom den mål och resultatrapport som gjorts per tertial. 

Årscykel för sektorns systematiska kvalitetsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Analysdagarnas innehåller: (se sid 35) 

• Verksamhetsutvecklings frågor/områden samt prioriteringsområden och mycket grupparbeten 

• Delårsbokslut med eventuella åtgärder 

• Resultat från nationella brukarundersökningar och egna undersökningar 

• Resultat från genomlysning av verksamheterna 

• Planering med det nya året och verksamhetsplaner 
 
Mål och uppdragsdialog skall påbörjas av sektorchef, avdelningschef och enhetschefer med start 
efter att respektive kvalitet och verksamhetsplan är klar enligt ovan. 

Uppföljning och resultatsamtal skall ske av respektive chef då alla samlade resultat är klara efter 

analysdag i november/december. 

Årsredo-
visning 1-3

Sektorsplan, avdelning och 
enhetsplan 31 dec 

Analysdag 
januari

Patientsäker-
hetsberättelse 31 

mars

Kvalitetsberättelse 30 
april

Målrapport från 
enheterna april

Analysdag 
maj

Budgetförslag
5-6

Delårsbokslut
8-9

Målrapport från 
enheterna aug

Analysdag 
september

Kvalitetsresultat 
okt/nov

Budget 
fastställs

Analysdag 
november

Ekonomi-
resultat 12-1

Resultat-
uppföljning/målrapport 

från enheterna
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Interna styrdokument 
De interna styrande dokument som finns i kommunen är kommunens övergripande förvaltningsplan, 
vård och omsorgs sektorsplan för planperioden, vård och omsorgs ledningsgrupps kvalitet och 
strategiplan innevarande år, avdelningschefernas kvalitets- och verksamhetsplan. Enhetschefer gör 
egna kvalité- och verksamhetsplaner som bryter ner målen i aktiviteter.  
 
Förvaltningsplanen innehåller den politiska visionen och målen samt de prioriterade fokusområden 
som förvaltningen vill att sektorerna arbetar med. 
 
Sektorsplanen belyser den politiska visionen, målen och förvaltningens prioriterade områden. Utifrån 
den gör varje avdelning och enhet en egen kvalitet- och verksamhetsplan. I planerna framgår det hur 
avdelningarna och enheten har brutit ner dessa mål och prioriteringar till egna mål och aktiviteter 
och hur man ska arbeta för att förbättra och säkra kvaliteten för kund och nå de politiska målen. 
 
Utöver detta görs en kvalitet- och strategiplan för vård och omsorgs ledningsgrupp som beskriver hur 
ledningsgruppen ska arbeta med kommande års kvalitet och åtgärder. 
 

Varje månad följs de ekonomiska resultaten upp mot enheterna. Varje kvartal skriver enheterna en 
rapport över måluppfyllelsen. Varje tertial görs sedan en sammanställd rapport som lämnas till vård 
och omsorgs utskott samt till kommunstyrelsen. 
 
Varje år görs en gemensam kvalitets- och resultatrapport där alla resultat är samlat för sektorn samt 
en patientsäkerbetsberättelse. 

 

 

 

  



10 
 

Vision och mål 2018 
 

Vision 2025 
Leksands kommun sträcker sig fram till 2025. 

”Det är lätt att leva i Leksand, en kommun med 18 000 invånare. Här 

möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som 

präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke. Leksand är en 

kommun med 18 000 invånare där människor trivs och känner sig 

hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, 

ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra gemensamma 

verksamheter. Vi har ett mångkulturellt samhälle och ser det som en 

styrka 

Mål och indikatorer 2018 (gäller även 2019) 
Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om 12 mål som gäller för 2019.  

1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre. 

2. Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större inflytande och mer 
utvecklande vardag samt fortsätta utveckla stödet till anhöriga. 

3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan. 

4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor – med särskilt fokus på elever med låg 
måluppfyllelse. 

5. Vara en attraktiv arbetsgivare. 

6. Intensifiera kommunens hållbarhetsarbete inom klimat- och miljöområdet samt minska 
användningen av skadliga kemikalier i våra verksamheter. 

7. Aktivt stödja utvecklingen av besöksnäringen och handeln i hela kommunen. 

8. Medverka till att förkorta tiden för etablering på arbetsmarknaden för de som fått 
uppehållstillstånd. 

9. Stärka vår position som kulturkommun samt fortsätta vara en av landet s främsta sport- och 
friluftskommuner.  
10. Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla och förenkla 
medborgarnas och företagarnas kontakter med kommunen. 

11. Öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra fokus på de äldre – samt öka 
digitaliseringen i vår kommunala verksamhet. 

12. Öka medborgarnas välmående genom att främja hälsa och trygghet samt motverka missbruk av 
alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT).  

 

Vård-och omsorg kommer att främst fokusera kring de målen nr 2, 5, 10 och 11. 
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Resultat 2018 
Resultat utifrån politisk måluppfyllelse 2018 Vård och omsorg har varje månad under året haft 
systematisk uppföljning med enhetschefer gällande ekonomi och måluppfyllelse. Granskning och 
analys görs också på kundtid i hemtjänsten, beläggning i särskilt boende och på korttidsboende. 
Minskar kundtiden i hemtjänsten och beläggning i boendena försämras sektorns resultat och det är 
därför viktigt att följa upp detta. 

Varje kvartal har sektorn analys och dialogdagar med alla chefer för att skapa delaktighet och 
förståelse för verksamheterna. Under perioden januari-december har dessa dagar varit fler på grund 
av det ekonomiska läget i kommunen och kravet på att få budget i balans. 

Den ekonomiska prognosen för året har legat relativt stabilt och det pågår ständigt anpassningar och 
förbättringar för att inte försämra det ekonomiska läget. Trots systematiska uppföljningar och 
anpassningar av verksamheten hamnar sektorn på ett negativt resultat.  

Sektorn har enligt den beslutade internkontrollen redovisat till kommunstyrelsen tre gånger under 
året om måluppfyllelsen. 

Politisk måluppfyllelse  
Utifrån de tolv politiska målen fokuserar sektorn på fyra av dessa.  
Måluppfyllelsen redovisas enligt en tregradig färgskala. 

Hög måluppfyllelse   

Godkänd måluppfyllelse   

Låg måluppfyllelse   
 

För att nå hög måluppfyllelse och ”grön” nivå ska indikatorer vara i den övre kvartilen bland 
jämförande kommuner (de 25 % bästa) i riket. Godkänd måluppfyllelse ”gul” nivå är mellersta 
kvartilen (de 50 % mellersta) i riket och låg måluppfyllelse och ”röd” nivå är i den nedre kvartilen (de 
25% lägsta i riket) 

Finns ingen nationell jämförelse ska resultatet vara bättre än föregående år för att nå hög 
måluppfyllelse. 

Mål 2 Verka för att de äldre och de med funktionsnedsättning ges möjlighet till större 
inflytande och en mer utvecklade vardag samt fortsätta utveckla stödet till anhöriga 
 

Indikatorer Målnivå Källa Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Andelen brukare som upplever att de är nöjda med 
helhetsbedömning inom äldreomsorgen och personer 
med funktionsnedsättning hemtjänst/särskilt boende 

Övre kvartilen 
av deltagande 

kommuner 

Socialstyrelsens 
brukarunders-

ökning 

 
84% 

 
84 % 

Andelen brukare som upplever att de är nöjda med 
helhetsbedömning inom LSS 

Bättre än 
föregående år 

Egen mätning 
2016/2018 

73% 82% 

Andelen anhöriga som upplever att de är nöjda det 
stöd de erhåller 

Bättre än  
föregående år 

Egen mätning 85% 84% 

 

Resultat kundnöjdheten 
I Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2018 går det att utläsa vad brukarna tycker om sin 
hemtjänst. Överlag är resultaten mycket bra. Helhetsbedömningen för kundnöjdheten har dock 
sjunkit från 92 procent (%) till 84 % inklusive den externa LOV utföraren. Hemtjänstens resultat 
gällande kundnöjdheten har varit på en stabil nivå på 92–93 % de fem senaste åren. Inom 
äldreboende har helhetsbedömningen för kundnöjdheten ökat totalt från 77 % till 84 %. LSS har ökat 
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till 82 procent mot föregående mätning som var 73 procent. Nöjdheten för anhörigstödet ligger på 84 
procent jämfört med föregående år då den låg på 85 procent. 

Analys 
Analysen visar att kunderna får överlag ett bra bemötande, känner delaktighet men att nöjdheten 
har sjunkit. Detta tror vi beror på att kunderna träffar alldeles för många personal under en 14 dagars 
period. Verksamheten arbetar med att göra om scheman mm för att komma till rätta med 
personalkontinuiteten och höja nöjdheten hos kunderna.  

Hemtjänsten i fortsätter sitt arbetssätt med att sätta kunden i fokus, planera efter kundens behov, ha 
aktuella individuella genomförandeplaner, ge ökad delaktighet och att det prioriteras ett första 
kundbesök, där kunden hälsas välkommen och ges all den information som behövs. Ny rutin har 
upprättats där enhetschef gör första kundbesöket. Detta följs sedan månatligen upp av 
ledningsgrupp. När en ny kund får ett beslut planeras ett hembesök in inom två veckor.  
 
Boendena har samma nöjdhet som hemtjänsten med 84 procent men här ligger kommunen på 
medel i riket. De särskilda boendena har ökat nöjdheten genom att de arbetat mycket med 
bemötande, värdegrunden och gemensamt arbetssätt. Det har också varit fler brukare som svarat på 
enkäten. Enheterna behöver arbeta mera med att de boende ska kunna påverka sina tider samt att 
erbjuda utevistelse mer.  

Införandet av ny måltidsordning på Solhem resulterade i att verksamheten blev nominerad till White 
guide både som boende och årets boendechef. Detta resulterade även till ett högre kvalitetsresultat 
för både smaken på maten och måltidssituationen. 

Resultatet för nöjdheten inom LSS är 82 procent, en ökning mot tidigare mätning från 2016 då 
resultatet var 73 procent. Brukarna känner sig trygga med personalen. Utvecklingsområden är mer 
information om var brukarna ska lämna klagomål och synpunkter och brukarna vill kunna påverka 
sina individuella aktiviteter mer. 
 
Nöjdheten inom anhörigstöd ligger i stort sett i nivå med 2017 års resultat, 84 procent är nöjda.  
Hundra procenten är nöjd med anhörigkonsulenten och det är lätt att få kontakt med denne. 
Undersökningen visar också att fler anhöriga har svarat på enkäten mot föregående år. Fler anhöriga 
har även deltagit i kommunens aktiviteter som exempelvis föreläsningar, café och frukostar.  
 

Åtgärder 

• Hemtjänsten arbetar med att göra om scheman mm för att komma till rätta med 
personalkontinuiteten och höja nöjdheten hos kunderna. 

• Särskilt boende ska fortsätta det påbörjade arbetet med gemensamt arbetssätt, aktuella 
individuella genomförandeplaner och en bemötandeplan till de som behöver samt att arbeta 
efter värdegrunden.  

• LSS har gjort en plan för de insatser som ska utvecklas inom verksamheten under kommande år 
för att öka delaktighet, trygghet och självständigheten hos brukarna. 

• Anhörigstöd fortsätter med det arbete som pågår och utveckla det som framkommit i 
undersökningen att de anhöriga vill ha ännu mer information från kommunen samt råd och stöd. 
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Mål 5: Vara en attraktiv arbetsgivare 

 Indikatorer Målnivå Källa Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Medarbetarengagemang (HME) totalindex för 

motivation, ledarskap och styrning 
Övre kvartilen 
av deltagande 

kommuner 

Egen mätning 75 76 

Andel medarbetare som är nöjd med sin 
sysselsättningsgrad 

Bättre än 
föregående år 

Egen mätning 83% 83% 

Andel sjukskrivna Bättre än 
föregående år 

Egen mätning 9,0 % 10,34% 

Resultat 
Medarbetarnas upplevelse av motivation, ledarskap och styrning inom vård och omsorg ligger på 
genomsnittet mot jämförande kommuner. Resultat ligger lika som föregående år. Lägst ligger 
hemtjänsten med ett index på 73, särskilt boende 79 och LSS på 77. När det gäller medarbetarna så 
är det 83 procent som är nöjda med sin sysselsättningsgrad.  
Sjukfrånvaron är fortfarande hög: 10,34 procent en ökning från föregående år då det var 9,0 procent. 
Den korta sjukfrånvaron har ökat något från 3,68 till 3,86 procent.  
 
Sektorn avslutade året med att tacka alla medarbetare genom ett gemensamt julfirande med julbord 
och en inspirerande föreläsning kring motivation, om att nå satta mål i livet och ta tag i sig själv. 
 

Analys 
Sjukfrånvaron och övrig frånvaro inom vård och omsorg är hög och detta beror dels på att det inte 
finns tillräckligt med vikarier så ordinarie personal sätter sig tillgängliga för att arbeta mera. Detta 
kan medverka till att medarbetarna i sin tur blir sjukskrivna oftare. Medarbetarna känner också oro 
över om de inte får någon vikarie till nästkommande dag och de känner också oro över att de kanske 
måste gå själva till våldsbenägna kunder/brukare. 
 

Åtgärd 

• Sektorn har påbörjat arbetet med att träffa all personal inom hemtjänsten, där sektorn belyst 
frågor såsom trivsel, motivation, återhämtning mm och har haft bra diskussioner och 
grupparbeten om hur enheterna ska höja trivseln, motivationen och sänka sjukskrivningstalen. 
 

 

Mål 10. Öka vår omgivnings kunskap om kommunens uppgift och verksamhet samt utveckla 

och förenkla medborgarnas och företagarnas kontakter med kommunen  

Indikator Målnivå Källa Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Alla offentliga möten ska inledas med en gemensam 
PowerPoint som beskriver vision och mål 
 

Genomföra Egen mätning Ingen 
mätning 

Genom 
fört 

Resultat 
Vid de externa möten som varit har i stort sett alla enheter ändvänt sig av det informationsmaterial 
som framtagits för att öka kunskapen till våra medborgare. Vid alla nyrekryteringar visas information 
om kommunen och vård och omsorgsverksamheter. 

Analys 
För perioden april-december har bildspel om kommunen visats vid 43 tillfällen. 

Åtgärd 

• Sektorns verksamheter kommer att fortsätta informera om kommunens vision och mål mm. 
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Mål 11. Öka den digitala delaktigheten hos våra medborgare – med extra fokus på de äldre – 
samt öka digitalisering i vår verksamhet 
 

Indikator Målnivå Källa Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Uppnådd nivå enligt självskattning i e-Blomman 
avseende äldre och personer i behov av omsorg 
 

Övre kvartilen 
av deltagande 

kommuner 

SKL Ingen 
mätning 

 

 

Resultat 
Sektorn arbetar med målet genom att använda ny välfärdsteknik som höjer kvaliteten, ökar 
delaktigheten och effektiviserar verksamheten för både medborgarna och medarbetarna att göra det 
lättare att leva i Leksand. Utvecklingen har gått fort sedan tillgång till bredband och fiber på särskilt 
boende. Vård och omsorg var en av fem finalister i kampen om att bli Sveriges E-Hälsokommun 2018. 
Kommunen vann inte men sektorn är mycket nöjd med framgångarna ändå. 
 
Sektorn har både en verksamhetsutvecklare, e-hälsosamordnare och en processledare för dessa 
frågor. Mycket digitaliseringsinsatser och välfärdsteknik har gjorts inom vård och omsorg sedan 
installationen av bredband och fiber. Alla särskilda boenden har införskaffat läsplattor som har gjort 
att de boende kan låna för privata bruk med individuella nerladdade appar. 

Ett nytt verksamhetssystem har kommit igång som hjälper personalen med bättre planering för 
brukare och personal i det dagliga arbetet. 
 
Nyckelfria digitala lås har installerats hos nästan alla kunder inom hemtjänsten vilket underlättar för 
personalen då de får färre resor att hämta nycklar i grupplokalen och de får en bättre arbetsmiljö och 
det ger en ökad trygghet för både personal och kunder. 

Digitala signeringslistor har införts och detta ger en öka patientsäkerhet och minskad läkemedels 
avvikelser. 

 
Statsbidrag tilldelades kommunen sista halvåret 2018 och dessa har investeras i en hel del 
hjälpmedel såsom GPS klockor, Music Dolls, fallsensorer och lyftstolar vilket är en kvalitetshöjning för 
brukarna och ökar självständigheten och tryggheten för brukarna. Dessutom ökar det även 
tryggheten för anhöriga när de vet att deras närstående har tex en GP:s klocka på sig och kan hjälpas 
hem om de gått vilse. 

Under två år har vård och omsorg deltagit i ett Vinnova projekt tillsammans med LD hjälpmedel, 
Habiliteringen Dalarna, Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. Projektet har resulterat i en 
digital medicinpåminnare som gör att brukare kan klara sin medicinering själv och detta ökar 
självständigheten och livskvaliteten. De lärdomar sektorn har upplevt är att innovation tar tid och att 
samverkan är lärorikt och nödvändigt.  

I maj månad blev kommunen först i länet med att införa elektroniska journaluppgifter till den 
nationella plattformen (NPÖ) detta betyder att landstinget kan läsa delar av kommunens HSL journal. 
Detta bidrar till en högre patientsäkerhet. 

Inom LSS har en brukare gått en utbildning, DiGiJag det är en ny lär plattform för brukare inom LSS 
området. Detta ökar kunskapen och delaktigheten i samhället och ger en ökad självständighet för 
den enskilde. 

Sektorn har påbörjat vårdplanering och digitala möten via Skype och Teams vilket minskar resandet 
och flera kan delta i möten. 
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Analys 
De indikatorer som under 2018 mäter målet handlar om SKLs e-blomlådas mätetal och handlar om 
digitala tjänster så som ex e-blanketter. Målet är inte uppnått då den autentiserings plattform som 
behövs inte varit på plats för att verkställa dessa indikatorer. Sektorn har ändå arbetat med målet 
och har både digitaliserat och köpt in välfärdsteknik i verksamheterna för att höja kvaliteten för 
brukare och medarbetare. 
 

Under 2019 kommer sektorn att utveckla följande 
Då den autentiseringsplattform i kommunen nu finns på plats kommer kommunen att erbjuda E-
blanketter för att bland annat göra ansökningar. Enklare biståndshandläggning kommer att införas 
vilket gör att medborgarna kan söka insatser om de behöver utan besök av en biståndshandläggare. 
En ny webb är under upparbetning så det ska bli lättare att hitta information på webben.  
Verksamheterna ska få beslutstöd via Power BI som underlättar arbetet med uppföljning bland annat 
inom hemtjänsten. 

Delaktighet och inflytande hoppas sektorn att det kommer att öka då införande av Individens behov i 
centrum (IBIC) där gemensamma mål sätts med kund som kommer att följas upp regelbundet.  

Ett nytt trygghetslarm utan ljud och ljus är under upphandling och kommer att påverka att det blir en 
bättre arbetsmiljö för medarbetaren på de särskilda boendena och lugnare för de boende. 

LSS inför kortläsare och swich i dagligverksamhet ”Affärn” så att de slipper kontanthantering och fler 
kan handla. LSS dagligverksamhet kommer även att starta en datagrupp. 

Sektorn ska undersöka om det går att införa en delaktighets App som gör att anhöriga kan ta del av 
det som händer i verksamheterna digitalt på ett helt annat sätt än som sker idag. 
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Ordinärt boende 2018 
 

Hemtjänst 

Fakta om hemtjänsten 2018 
Antal brukare egen regi 286 

Antal utförda timmar 81 093 

Antal brukare i extern regi 50 

Antal utförda timmar 16 070 

 

 

Analys 
Antal kunder i den egna regin är lika som föregående år. Timmarna har däremot minskat med 5 715 

timmar. 

Den externa LOV utföraren har samma antal kunder som föregående år och timmarna har ökat med 

1718. Totalt har hemtjänsten i kommunen minskat med 3 997 timmar. De kunder som har behov av 

hemtjänst är lika många i antal som tidigare år men de har tillsammans färre timmar. 
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Nationella brukarundersökningar hemtjänst 

Ordinärt boende/hemtjänst resultat nationell brukarundersökning 2018 
SKL/Öppna jämförelser arbetar med relativa mått och graderar resultatet i brukarundersökningen i 
grönt, gul och rött. Grönt vilket är de kommuner som hör till de 25 % kommuner med bästa resultat, 
rött som hör till de 25 % med lägst resultat och gul som är där emellan. 

 

  

Hemtjänst 
egen och 
extern regi 

Hemtjänst 
egen och 
extern regi 

Hemtjänst 
egen regi 

Hemtjänst 2017 2018 2018 

Helhetsbedömning 92 84 86 

Bemötande mycket/ganska 96 95 95 

Trygghet mycket/ganska 92 85 90 

Möjlighet att påverka tid 60 53 55 

Hänsyn till åsikter/önskemål 90 85 89 

Information om tillfälliga förändringar 67 60 66 

Tillräckligt med tid 87 81 86 

Möjlighet att framföra klagomål 63 66 66 

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 88 83 86 

Känner förtroende för personalen 94 88 90 

Lätt att få kontakt med personalen 83 83 82 

Personalen kommer på avtalad tid 86 78 79 

 

Analys 
I resultatet i den nationella brukarundersökningen ligger också den externa LOV utförarens resultat 

med, vilket gjort att det totala resultatet är sämre än föregående år.  

Tar man bort den externa regins, (stapeln lägst till höger) så visar resultaten helhetsbedömningen för 

den egna hemtjänsten ett bra resultat men ändå lägre än föregående år. Alla resultat utom ett har 

försämrats mellan åren. En orsak till detta kan vara att hemtjänsten haft många vakanta rader under 

en stor del av året samt en hög sjukfrånvaro. Detta leder till att kunderna får besök av fler antal 

medarbetare under en 14 dagars period. Trots ett högt resultat på bemötande 95 procent ligger 

resultatet i den sämsta kvartilen i riket. Hemtjänsten i riket ligger totalt med ett högt resultat vilket 

gör att resultaten för kommunen kan vara höga i procent men ända visas med ett rött värde. 

Åtgärd  
Analysdagar har genomförts med all personal inom hemtjänsten, detta för att alla skall förstå 

helheten och allt från grunden där man har en stor samsyn och förståelse har skapats. Klagomål 

kommer in lättare nu i kommunens tyck till, men mer information om vår klagomålshantering behövs 

till kunderna. En hel del tillfälliga förändringar har gjorts hos kunderna under året, mycket beroende 

på personalbrist.   
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Helhetsbedömning jämfört med länet 
 

 

Analys 
I Socialstyrelsens nationella brukarundersökning 2018 går det att utläsa vad brukarna tycker om sin 

hemtjänst. Helhetsbedömningen för kundnöjdheten har dock sjunkit från 92 procent (%) till 84 % 

inklusive den externa LOV utföraren. Hemtjänstens resultat gällande kundnöjdheten har varit på en 

stabil nivå på 92–93 % de fem senaste åren. En troligt anledning till det sjunkande resultatet är den 

höga sjukfrånvaron som gjort att det är många nya vikarier som besöker våra kunder och detta 

försämrar personalkontinuiteten. 

 

Kund tid i hemtjänsten 

Planerad kund tid per månad och område 
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Analys  

Planerad kund tid i hemtjänsten 2018 
Budgeten i hemtjänsten baseras på att personalen ska planeras att vara 70 procent av sin arbetstid 
hos kund. Detta varierar beroende på område, restid mm det är. Det planerade utfallet ligger mellan 
61 och 77 procent i de olika månaderna och i genomsnitt 68 procent för alla områden. 

Utförd kund tid i hemtjänsten 2018 
Hemtjänsten erhåller pengar för utförd tid hos kund enligt LOV. Utfallet för hemtjänsten har varit 
lägre under året och hamnar på i genomsnitt runt 5 procent lägre. Detta beror på att kunderna bland 
annat säger ifrån sig besök samma dag, detta sker oftast vid helger. Andra orsaker är att personalen 
och vikarierna inte stannat den planerade tiden hos kund vilket gör att kundtiden sjunker. Dessutom 
tappar hemtjänsten kundtid på grund av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus, 
vilket innebär att kunderna planeras att komma hem från sjukhus men kommer inte vid fastställt 
datum utan det flyttas framåt. Detta innebär att det är personal inplanerat och kunden är inte 
hemma och ingen ersättning ges. Detta i sin tur har gjort att hemtjänsten går med ett underskott. 

Åtgärd 
Personalen har fått information om att det ska stanna den planerade tiden hos kund. Information 
sker också till kund och anhöriga att de måste meddela i tid när de inte behöver ett besök så att 
planeringen kan göras om.  

För att stödja hemtjänstens planerare och chefer håller ett analys- och beslutsstöd på att utvecklas 
Power BI för att få en ännu större överblick över beviljade, planerade, utförda timmar samt 
personalkostnaderna mm.   
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Särskilt boende 
 

Fakta om särskilt boende 2018 

Antal platser totalt 179 
Björkbacken  23 

Edshult  71 

Limsjögården  27 

Solhem  32 

Tibble  26 

 
Nationella brukarundersökningar särskilt boende 

Särskilt boende nationell brukarundersökning 2018 
SKL/Öppna jämförelser arbetar med relativa mått och graderar resultatet i brukarundersökningen i 
grönt, gul och rött. Grönt vilket är de kommuner som hör till de 25 % kommuner med bästa resultat, 
rött som hör till de 25 % med lägst resultat och gul som är där emellan. 

 
 

Analys 
Vid nationell jämförelse har särskilt boende ett resultat som ligger på ett genomsnitt i riket. 

Några resultat har förbättrats så man ligger bland de 25 bästa i riket. De resultat som fortfarande är 

låga handlar om brukarens delaktighet, klagomål och synpunkter samt tillgång till sjuksköterska. 
Tio av indikatorerna har förbättrats och åtta försämrats. 

De särskilda boendena har ökat nöjdheten genom att de arbetat mycket med bemötande, 

värdegrunden och gemensamt arbetssätt. 
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Införandet av ny måltidsordning på Solhem resulterade i att verksamheten blev nominerad till White 
guide både som boende och årets boendechef. Detta resulterade även till ett högre kvalitetsresultat 
för både smaken på maten och måltidssituationen. 

Åtgärd 
Särskilt boende ska fortsätta det påbörjade arbetet med gemensamt arbetssätt och arbeta utifrån 
värdegrunden. Enheterna behöver arbeta mera med att de boende ska kunna påverka sina tider 
samt att erbjuda utevistelse mer.  

Helhetsbedömning jämfört med länet 

 

Analys 
Särskilt boende ligger bland de kommuner i länet som ligger nationellt i den mellersta kvartilen. En 

stor förbättring mot föregående år. 

Beläggning 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analys 
Beläggningen för perioden januari-december är i genomsnitt 97 procent vilket är mycket bra och på 
målnivån.  
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Biståndshandläggning nationell brukarundersökning 2018 
 

Myndighetsutövning   2017 2018 

Om handläggarnas beslut är 
anpassat efter kundens 
behov 

Över medelvärdet 
av jämförande 

kommuner 
Riket 75 % 

Socialstyrel
sens 

brukarund
ers-ökning 

 
73 % 

 
73% 

Om brukaren fick välja 
utförare av hemtjänst 

Över medelvärdet 
av jämförande 

kommuner 
Riket 47 % 

Socialstyrel
sens 

brukarund
ers-ökning 

 
62 % 

 
71% 

     

 

Analys 
Resultatet visar att indikatorn, om handläggarnas beslut är anpassat efter kundens behov, håller 

samma nivå i år som förra året och även ligger kvar som medel i riket.  

Det man ska tänka på är att frågan är komplex eftersom det handlar om myndighetsutövning. För att 

kunna jobba vidare med frågeställningen behöver arbetsgruppen fortsätta jobba aktivt med 

uppföljning och delaktighet från kunden. 

Indikatorn om kunden fick välja utförare har ökat med 10 procent enheter. Därmed ligger vi kvar som 

de 25 procent bästa i riket. Arbetsgruppen har jobbat aktivt med att påminna redan befintliga kunder 

och nya kunder om att de har möjligheten att få välja utförare av sin hemtjänst, och att man även kan 

byta om de inte är nöjda.   
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Om handläggarnas beslut är anpassat efter kundens behov per enhet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analys 
Vid analys av varje enhet, om handläggarnas beslut är anpassat efter kundens behov per enhet, finns 

små skillnader. Det är tre enheter som sticker ut. Den externa utföraren, Annelis hemtjänsts kunder 

har ett ökat missnöje då de sjunkit från 92 till 71. Siljansnäs och Norra 1 området har en ökad nöjdhet 

bland sina kunder mellan 30-40 procentenheter.    

 

Om brukaren fick välja utförare av hemtjänst per enhet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys 
Om brukaren fått välja utförare finns det även små skillnader men där kunderna på det södra 

området sticker markant ut genom att de ökar från 33 procent till 74 procent.  
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Egna mätningar  

LSS  
Antal brukare med LSS insatser   95 

Antal insatser   162 

Antal brukare och insatser har ökat sedan föregående år. 

 

Kommunen deltar inte i den nationell brukarundersökning som finns så utan gör egen 

brukarundersökning. Färgsättningen är satt efter egen nivå där grönt är 75 % och mer, gult 61-74 % 

och rött är under 60 %. 

LSS 2016 2018 

Trivs du med ditt boende/verksamhet 77% 87% 

Får du den hjälp/stöd du vill ha? 88% 74% 

Får du bestämma hur du vill ha det i din lägenhet? 50% 82% 

Får du själv bestämma när du ska lägga dig 63% 66% 

Får du själv bestämma vilka aktiviteter du ska vara med på? 32% 52% 

Får du tid att genomföra egna aktiviteter?   78% 

Är aktiviteterna viktiga för dig    72% 

Törs du säga till om det är något du tycker är fel? 75% 46% 

Vet var man ska framföra synpunkter och klagomål 45% 38% 

Har inte blivit illa behandlad någon gång under senaste året? 71% 83% 

Känner du dig trygg med personalen? 82% 91% 

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 89% 89% 

Brukar personalen informerar personalen om tillfälliga 
förändringar? 64% 86% 

Lyssnar personalen till dina åsikter och önskemål? 79% 84% 

Har personalen har tillräckligt med tid för dig? 86% 70% 

Bryr sig personalen om dig?  95% 92% 

Nöjd med helheten 73% 82% 

 

Analys 2018 års resultat 
Ingen brukarundersökning gjordes under 2017. Det finns inte något resultat för personlig assistans 
och dagverksamhet psykiatrin då inga brukare har svarat. Frågorna har justerats något sedan 2017 i 
formuleringen samt några frågor har tillkommit för att kunna göra en jämförelse med den nationella 
brukarundersökningen. 

Brukarna trivs, de får tid att genomföra sina aktiviteter men de får inte själv bestämma vila 
aktiviteter de ska vara med på. De känner sig trygg med personalen, personalen har ett bra 
bemötande, de informerar mera om tillfälliga förändringar än tidigare och de bryr sig om brukarna. 

Brukarna törs inte säga till om något är fel och vet inte var man lämnar klagomål och synpunkter. 

Trivsel, om brukaren får bestämma hur man vill ha det i sin lägenhet, om de får bestämma vilka 
aktiviteter de ska vara med på, om personalen informerar om tillfälliga förändringar, om personalen 
lyssnar på åsikter och önskemål, och om de kommer på avtalad tid samt helhetsbedömningen har 
ökat sedan förra mätningen. 

Om personalen har tillräckligt med tid för brukare har minskat mellan åren. 
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Socialpsykiatrin 
Antal brukare boendestöd 61 

Antal utförda timmar 8770 
 

Kommunen deltar inte i den nationell brukarundersökning som finns så utan gör egen 

brukarundersökning. Färgsättningen är satt efter egen nivå där grönt är 75 % och mer, gult 61-74 % 

och rött är under 60 %. 

 

Analys 
Ingen brukarundersökning gjordes under 2017. Nöjdheten har minskat något men är ändå på grönt. 
Resultaten är bra och i nivå med 2016 års mätning dock något lägre på vissa frågor och framförallt 
om brukaren vet var den kan lämna klagomål och synpunkter. Lägre resultat på personalens 
arbetssätt gällande om brukaren törs säga till om något är fel, om de kan påverka när personalen 
kommer och om personalen har tillräckligt med tid för brukaren. 

Kundtid boendestöd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys 
Kundtiden i boendestöd har ökat och ligger på den budgeterade nivån på 60 procent. Antal brukare 

och timmar har ökat mellan åren. Enhetskostnaden har sänkts då insatsen gjorts till en lägre utökad 

kostnad. 

Boendestöd 2015 2016 2018

Får du den hjälp/stöd du vill ha? 81%

Bryr sig personalen om dig? 88%

Törs du säga till om det är något du tycker är fel? 69%

Vet du var du ska framföra synpunkter och klagomål? 46% 78% 56%

Har inte blivit illa behandlad någon gång under senaste året? 77% 74% 81%

Känner du dig trygg med din personal ? 77% 83% 81%

Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 92% 83% 75%

Brukar personalen informerar dig om tillfälliga förändringar? 85% 83% 81%

Lyssnar personalen till dina åsikter och önskemål? 62% 74% 81%

Har personalen tillräckligt med tid för dig? 62% 76% 69%

Kommer personalen på avtalad tid? 77% 68% 75%

Kan du påverka när personalen ska komma? 39% 61% 63%

Hur nöjd är du med med helheten med din hjälp? 85% 92% 88%
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Korttidsboende  
Resultat från korttidsboende finns inte nationellt utan kommunen gör egen brukarundersökning 

nivåsättning är grönt värde visar värden över 85 %, gult mellan 84-61 % och rött värde under 60 %. 

  2017 2018 

Helhetsbedömning 100 100 

Bemötande mycket/ganska 100 100 

Trygghet dagtid mycket/ganska 100 100 

Trygghet nattetid mycket/ganska 88 100 

Fick plats när behov fanns 100 100 

Trivs med rummet 56 82 

Är det trivsamt i gemensamma utrymmen 67 69 

Är det trivsamt i utomhus miljön 44 56 

Smaken på maten 89 94 

Måltidsmiljön 89 80 

Har personalen tillräckligt med tid 83 100 

Personalen meddelar tillfälliga förändringar 84 100 

Möjlighet att påverka tiden 82 100 

Hänsyn till åsikter/önskemål 94 100 

Känner förtroende för personalen 100 100 

Tillgång till sjuksköterska 72 93 

Tillgång till undersköterska 100 100 

Vet var man lämnar klagomål och synpunkter 39 75 

Möjlighet att komma ut  44 87 

Aktiviteter mycket/ganska 44  
Omfattning av aktiviteter 33  
Individuella tiden med personalen (träning, social samvaro)  100 

Planeringen för att främja hemgång efter korttidsvistelse?  100 

Analys 
Även 2018 har korttidsboendet ett bra resultat. De sämre resultaten 2017 bland annat klagomål och 

synpunkter visar att arbete gett resultat då 75% nu vet var man lämnar klagomål mot tidigare 35%. 

Dock är utomhusmiljön fortfarandande inte tillfredställande.  

Åtgärd 
Fokus kommer ligga på att bevara detta goda resultat framförallt vad gäller planeringar mot 

hemgång, individuell tid, delaktighet och bemötande. Fortsätta arbeta med kvaliteten i 

genomförandeplaner, Individens Behov i Centrum (IBIC) och finjustera arbetssätt. Tydligt och 

medvetet flöde från att kunden kommer till enheten, genom arbetssätt, uppföljning, planering och 

hemgång/ flytt. 

Under 2019 kommer enheten öppna en till avdelning vilket kommer få stort fokus och tidsutrymme 

under våren. Den nya avdelningen kommer att ha 9 platser och möjliggör därmed en mer 

sammanhållen korttidsenhet mot innan, då platser varit utspridda på andra boenden. Den nya 

avdelningen kommer ta emot kunder med mindre medicinska behov men större behov av en lugn 

och trygg miljö. Sociala aktiviteter erbjudas för att ge en meningsfull vardag till de som har sin 

korttidsplats här. 
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Nattpatrullen 
Under 2018 har egen brukarundersökning gjorts på kommunens nattpatrull. Sju frågor har ställts till 

31 kunder.  

Delaktighet i vilken tid, besöket ska ske på natten 59% 

Om nej varför: Ingen har frågat 56% 

Om nej varför: Spelar ingen roll när någon kommer 44% 

Om personalen kommer på avtalad tid 97% 

Trygg med insatsen på natten  100% 

Personalens bemötande 100% 

Nöjd med insatsen på natten 100% 

 

När larmar kunden:   

När kunden är orolig 18% 

När kunden vill gå på toaletten 41% 

När kunden är törstig 5% 

När kunden larmat 55% 

När personalen är sen 23% 

 

Analys 
Resultatet visar att och kunderna är nöjda, trygga och får ett bra bemötande. Personalen kommer 

oftast i tid. Om kunden varit delaktig för att bestämma när besöket ska ske under natten är det 

endast 59% som varit detta. 44 procent uppger att detta inte spelar någon roll när någon kommer 

och 56 procent uppger att ingen har frågat om de önskat någon speciell tid. 

Analysen visar också att kunden larmar i första hand när de behöver gå på toaletten eller när dehar 

ramlat. 
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Anhörigstöd 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Analys 
Nöjdheten inom anhörigstöd ligger i stort sett i nivå med 2017 års resultat, 84 procent är nöjda.  
Hundra procenten är nöjd med anhörigkonsulenten och det är lätt att få kontakt med denne. 
Undersökningen visar också att fler anhöriga har svarat på enkäten mot föregående år. Fler anhöriga 
har även deltagit i kommunens aktiviteter som exempelvis föreläsningar, café och frukostar. 
Resultaten visar också att anhöriga vill ha mera information, råd och stöd från kommunen. 
 

HSR 
Antal inskrivna hemsjukvårdspatienter 

 

 

Analys 
Antalet inskrivna patienter i hemsjukvården har minskat från 14 till fem stycken men hembesöken är 
fortfarande i stort sett i samma nivå. 
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Avvikelser i särskilt boende 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avvikelser i ordinärt boende 

 

Analys 
Antal fall- och läkemedelsavvikelser minskar både i särskilt boende som ordinärt boende. 

Avvikelsehantering presenteras mera utförligt i patientsäkerhetsberättelsen 2018. 

 

 

  

285

52

264

69

200

17

0

50

100

150

200

250

300

Fallavvikelse Läkemedelsavvikelse

Ordinärt boende

2016 2017 2018

667

345

812

314

809

265

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Fallavvikelse Läkemedelsavvikelse

Särskilt boende

2016 2017 2018



30 
 

Brukarnas upplevelse av tillgång till sjuksköterska 

Vänstra stapeln gäller 2017 och den högra 2018. Färgerna är satta utifrån nationell jämförelse. Grönt 
vilket är de kommuner som hör till de 25 % kommuner med bästa resultat, rött som hör till de 25 % 
med lägst resultat och gul som ligger i den mellersta kvartilen bland rikets kommuner. 

 

Analys 

Analysen visar att den upplevda tillgången till sjuksköterska på särskilt boende har sjunkit mellan 

åren. 

Limsjögården har den högsta upplevda tillgången och detta kan bero på att alla sjuksköterskor är 

stationerade där. Edshult som ligger lägst har haft vakanta tjänster under året. 

Vårdtyngdsmätning 

 

A Hjälp med All ADL och Mat varje dag   

B Hjälp med all ADL och viss hjälp med mat     

C Hjälp med all ADL men ej mat                          

D Hjälp med viss ADL                  

E Klarar all ADL själv                 

Analys 
Färre brukare som klarar allt själv, en halvering sedan första mätningen i november 2017 mot 

februari 2018, fler mer vårdintensiva brukare.  
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Medarbetarundersökning  
Kommunen och vård och omsorg gör varje år en medarbetarenkät för att få veta hur verksamheterna 

mår och vad som behöver vidtas för åtgärder för att förbättra och utveckla verksamheten både för 

medarbetare och brukar/kunder. Enkäten är indelad i 15 olika områden och färgsätts med grönt 

(85% eller mer), gult 61-84%) eller rött (under 60 %) beroende på måluppfyllelse. Nedan presenteras 

andelen nöjda medarbetare. 

Andel nöjda medarbetare 
 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Ordinärt boende100%   

Andelen nöjd medarbetare hemtjänst södra 1 77% 89% 

Andelen nöjd medarbetare hemtjänst södra 2 66% 22% 

Andelen nöjd medarbetare hemtjänst norra 1 83% 83% 

Andelen nöjd medarbetare hemtjänst norra 2 100% 67% 

Andelen nöjd medarbetare hemtjänst Siljansnäs 40% 75% 

Andelen nöjd medarbetare korttidsboende 88% 78% 

Andelen nöjda med helheten nattpatrullen 63% 88% 

Andelen nöjda medarbetare dagverksamhet 80% 75% 

Särskilt boende   

Andelen nöjda med helheten Tibble 92% 89% 

Andelen nöjda med helheten Solhem 94% 94% 

Andelen nöjda med helheten Limsjögården 95% 80% 

Andelen nöjda med helheten Edshult 82% 74% 

Andel nöjda med helheten Björkbacken 69% 83% 

LSS   

Andelen nöjd medarbetare gruppboende 92% 100% 

Andelen nöjd medarbetare daglig verksamhet 100% 92% 

Andelen nöjd medarbetare korttidsvistelse 0% 75% 

Andelen nöjd medarbetare korttidstillsyn 0% 75% 

Andelen nöjd medarbetare personlig assistans 100% 88% 

Social psykiatrin   

Andelen nöjda medarbetare Boendestöd 67% 93% 

Andelen nöjda medarbetare dagverk psyk 67% 100% 

HSR   

Andelen nöjda medarbetare HSR 69% 67% 

ADM   

Andelen nöjda enhetschefer 75% 58% 

Andelen nöjda övrig administration 
ledningsgrupp/ass/handläggare 

93% 100% 

Totalt genomsnitt Vård och omsorg 80% 81% 

 

Analys 
Analysen av medarbetarundersökningen visar att medarbetarna trivs med sina arbetsuppgifter, 
arbetsplatsen, arbetskamraterna och man känner meningsfullhet. Man vet vad som förväntas och är 
insatt i arbetsplatsens mål, kommunens vision, mål och värdegrund man bemöter varandra bra. Den 
totala nöjdheten ligger i stort sett lika som föregående år på totalt 81 procent. Det varierar mellan 
enheterna. De enheter som har lågt resultat har haft chefsbyten under året. 
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Resultat kommunens kvalitets i korthet (KKIK) 
 

Tillgänglighet 

 

2017 

 

2018 

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 

 
35 

 
32 

Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum 
till särskilt boende, andel som väntat längre än 90 dagar (%) 

 
10 

 
19 

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-
insats (alla insatser), medelvärde 

 
21 

 
14 

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-

insats (alla insatser), median 

 
14 

 
7 

Trygghet 
  

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar, medelvärde 

 
16 

 
19 

Personalkontinuitet, andel brukare som möter fler än 20 
personal under 14 dagar, (%) 

 
12 

 
34 

Effektivitet 
  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel 
(%) 

 
92 

 
84 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, 
andel (%) 

 
77 

 
84 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 
229885 aug 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg kr/brukare 
938240 aug 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende andel (%) av 
maxpoäng 

 
90 

 
90 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av 

maxpoäng 

 
76 

 
77 

 

Analys 
Resultaten i KKIK är både bättre och sämre. Hemtjänsten har försämrats i både 

personalkontinuiteten och helhetsbedömningen. Detta är ett prioriterat område under 2019. Särskilt 

boende har bibehållit eller förbättrat sina resultat. 
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Kostnad per brukare (KPB) 
2018 års genomlysning med KPB metoden visar att: 
 

Hemtjänst 

 

• Hemtjänsten i den egna regin har sänkt sin volym under 2018. Kr/timme för utfördtid är i nivå 

med året innan  

• Nattimmarna har ökat både i volym och kostnader. Fler timmar har gjorts inom ramen för den 

ökade kostnaden så enhetskostnaden är lägre än föregående år 

• Timmarna för hemtjänst, natten, extern utföraren är tillsammans totalt fler än det som 

prognostiserades inför 2018 

• I hemtjänsten har medelåldern stigit från 81, 40 till 82,40 år  

Särskilt boende 

 

• Särskilt boende har haft 1085 fler belagda dygn vilket är fler än året innan. Särskilda 

boendeplatserna tillsammans med korttidsplatser är i nivå med den lagda prognosen. HSL 

kostnaderna per dygn i särskilt boende har minskat något 

• I särskilt boende ligger medelåldern lika som föregående år 81,50 år 

 

2018
Insatser Kr/tim Total kostnad Volym Kr/tim Total kostnad Volym

Norra 1 (Täl lberg) 627 10 818 240 17 246 587 11 427 976 19 482

Norra  2 (N/T och Gläntan) 632 14 027 760 22 186 577 12 866 021 22 290

Södra 1 (Edshult/Djura) 651 13 954 212 21 437 661 9 187 890 13 898

Södra 2 (Ins jön) 615 9 162 373 14 898 648 9 825 257 15 167

A huset 684 3 645 577 5 326 601 7 752 397 12 909

Natten bevi l jade tim 1 111 6 376 018 5 741 1 352 4 452 583 3 293

Summa hemtjänsten inkl natten 668 57 984 180 86 834 638 55 512 124 87 039

Summa hemtjänsten exkl natten 636 51 608 162 81 093 610 51 059 541 83 746

Utförda timmar 2017

2018 2017

Insatser
Kr /dygn inkl 

HSR Kr /dygn

Total 

kostnad Volym
Kr /dygn 

inkl HSR

Kr 

/dygn

Total 

kostnad Volym

Björkbacken 2 194 1 975 16 378 012 8 294 2 029 1 825 14 290 667 7 829

Edshult 2 227 2 086 51 756 741 24 816 2 191 1 967 47 957 457 24 379

Limsjögården 2 218 2 057 18 599 589 9 043 2 259 2 044 19 974 474 9 773

Solhem 1 865 1 701 19 737 747 11 601 1 831 1 646 18 717 237 11 374

Tibble 1 889 1 716 16 392 844 9 551 2 167 1 964 17 411 198 8 865

Summa särskilt boende 1 941 1 941 122 864 933 63 305 2 113 1 902 118 351 033 62 220

Hälso- och sjukvård - SSK 153 10 343 340 159 9 837 248

Hälso- och sjukvård - REHAB 57 3 623 271 52 3 263 071

Summa HSL genomsnitt 210 13 966 611 63 305 211 13 100 319 62 220

SÄB totalt 2 151 136 831 544 2 113 131 451 352
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Korttidsboende 

 

• Korttidsboende har totalt haft färre belagda dygn under 2018 jämfört med 2017, men till en lika 

kostnad. Detta gör att enhetskostnaden är betydligt högre är föregående år, verksamheten har 

inte anpassats efter beläggningen 

• Trots detta har korttidsboende haft två platser fler än budgeterat då korttidsplatser integrerats 

på de övriga boendena. Jämfört med året då det var sex platser fler än budget 

 

LSS-gruppboende 

 

• Gruppboendena har haft bättre beläggning än föregående år men också till en högre kostnad. De 

har inte anpassat personalkostnaderna i enlighet med beläggningen därav en hög dygnskostnad  

 

 

 

 

 

 

2018 2017
Kr/dygn Kostnad Volym Kr/dygn Kostnad Volym

Korttidsboende/växelvård

Korttidsvård,  Lims jögården 2 448 14 700 846 6 005 1 892 13 514 278 7 144

Korttidsvård, Edshult 2 267 2 210 282 975 2 147 3 408 977 1 588

Korttidsvård Tibble 1 860 924 214 497 2 114 255 810 121

Korttidsvård Björkbacken 2 152 137 741 64 2 001 1 082 707 541

Korttidsvård extern 4 216 463 718 110

Totalt korttidsboende exkl HSL 2 410 18 436 801 7 651 1 944 18 261 772 9 394

Hälso- och s jukvård, Korttidsvård SSK 208 2 036 214 194 2 532 523

Hälso- och s jukvård, Korttidsvård REHAB 57 435 059 53 496 135
Total kostnad 2 737 20 908 074 2 191 21 290 430

2018 2017

Insatser

Enhets-

kostnad

Total 

kostnad Volym

Enhets-

kostnad

Total 

kostnad Volym

Hagagatans  gruppboende 4 409 6 098 021 1 383 4 228 5 572 874 1 318

Lycka gruppboende 3 572 7 880 746 2 206 3 066 7 688 654 2 508

Stormorsvägens  gruppboende 3 936 5 745 939 1 460 3 880 5 664 928 1 460

Bygatans  gruppboende 3 514 5 130 612 1 460 4 260 4 685 820 1 100

Totalt LSS gruppbostad 3 819 24 855 318 6 509 3 698 23 612 276 6 386

Servicebostad 2 283 2 499 760 1 095 2 272 2 488 358 1 095

Externt köp 2 186 730 047 334
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LSS insatser övrigt 

 

 

• Avlösarservice och ledsagarservice har ökat volymen och kostnader 

• Daglig verksamhet har ökat volymen och kostnaderna mellan åren  

• Kontaktpersoner har minskat och kostnaderna har ökat 

• Korttidsvistelsen sänkt kostnader och beläggningen men har fortfarande en hög enhetskostnad. 

Kostnad per brukare är däremot i rätt nivå, i enlighet med kostnadsutjämningen 

• Korttidstillsyn har ökat antal brukare, sänkt volymen och kostnaderna 

• Inom personlig assistans har den kommunala personliga assistansen minskat men ökat till 

externa utförare 

• Personlig assistans Sfb har ökat hos den egna kommunen och minskat för den externa 

• Allt fler brukare blir äldre inom LSS totalt är det 20 brukare som är över 60 år 

 

Socialpsykiatrin 

 

• Enhetskostnaden har sjunkit för boendestöd vilket beror på en volymökning till en minde ökad 

kostnad  

 

Åtgärder 
En ny prognos över antal timmar och dygn i särskilt boende och korttidsplatser kommer att göras så 

fort ny befolkningsprognos kommer. 

Analysera vidare de enheter som minskat sin volym och ökat sina kostnader.  

 

 

2018

Insatser

Enhets-

kostnad

Total 

kostnad Volym

Antal 

brukare Kr/bukare

Enhets-

kostnad

Total 

kostnad Volym

Antal 

brukare Kr/brukare

Avlösarservice 195 191 902 984 3 63 967 170 159 682 941 4 39 921

Daglig verksamhet, egen regi 620 8 968 001 14 471 44 203 818 604 8 495 776 14 069 41 207 214

Kontaktperson 58 605 556 10 466 37 16 366 45 516 499 11 509 40 12 912

Korttidstil lsyn 720 1 217 183 1 691 9 135 243 764 1 296 401 1 696 7 185 200

Korttidsvistelse, egen regi 7 325 3 259 817 445 14 232 844 7 533 3 909 751 519 14 279 268

Korttidsvistelse, kontaktfam 700 81 237 116 1 436 100 493 70

Korttidsvistelse, övrigt 0 0 0 657 3 286 5

Ledsagarservice 280 278 440 996 5 55 688 186 175 776 947 5 35 155

Pers assistans, kommunal LSS 304 536 202 1 766 2 268 101 190 643 667 3 383 3 214 556

Pers assistans, extern LSS 208 505 232 2 426 5 101 046 203 205 848 1 016 1 205 848

Pers assistans, kommunal SFB 147 8 126 861 55 131 9 902 985 176 7 204 682 40 944 7 1 029 240

Pers assistans, extern SFB 62 3 207 347 51 589 10 320 735 77 4 273 644 55 525 12 356 137

2017

2018 2017

Kr/dygn Kostnad Volym Kr/dygn Kostnad Volym

Boendestöd 506 4 439 738 8 770 550 4 064 714 7 390
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Synpunkter och klagomål ”tyck till ” från brukare och anhöriga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys 
Under 2018 har det inkommit 22 klagomål och synpunkter, en minskning mot föregående år. 11 

stycken rör hemtjänsten och det är bland annat att personalen inte utför sitt uppdrag, larm som inte 

fungerar och att det är ny personal som inte kan allt. Särskilt boende där rör det mesta att det är 

ostädat samt omgivningens miljö med oklippt gräsmatta och stökigt vid busshållplats i anslutning till 

boendet. Korttidsboendet får klagomål på att det är ostädat och att informationen till anhöriga kan 

bli bättre. Myndighet har fått klagomål kring avgifternas upplägg och HSR att det fanns riks för fall 

som man bör se över. LSS har som vanligt inga klagomål och synpunkter. 

 

Internkontroll resultat 
Sektorn har uppfyllt det som beslutats i kommunens internkontrollplan om att redovisa 

måluppfyllelse tre gånger till kommunstyrelsen under året. 

Utöver detta arbetar sektorn med egen internkontroll för att säkerställa att lagar och förordningar, 

egenkontroll, rutiner och processer mm sköts i enlighet med den kontrollplan som upprättats.  

Resultatet visar att inte alla kunder känner till att de finns en individuell genomförandeplan samt att 

genomförande planerna inte finns i verksamhetssystemen ännu vilket försvårar arbetet, detta har 

dragit ut på tiden men är på gång. 

Resultatet visar också att den tillsyn som ska göras på den externa LOV utföraren inom hemtjänsten 

har skjutits upp till 2019-03-20 på grund av att det inte funnits något reglemente att förhålla sig till. 

Däremot följs resultaten upp i den nationella brukarundersökningen upp över hur brukarna upplever 

sina insatser av den externa LOV utföraren. 

Lex Sarah 
Inga Lex Sarah anmälningar under 2018. 
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Särskilda satsningar resultat 2018  
Sektorn har under året prioriterat förvaltningens tre fokusområden, personal och 
kompetensförsörjning, delaktighet och inflytande samt digitalisering. Sektorn har arbetat 
systematiskt med regelbundna uppföljningar, analyser och gemensamma träffar med enhetschefer.  
 
Avdelningarna har arbetat med att alla brukare ska ha aktuella individuella genomförandeplaner. De 
har också arbetat med sjukrutinen och att få till ett gemensamt arbetssätt. Processer och rutiner har 
kvalitetssäkrats och huvudprocesserna har digitaliserats. 
 
Införandet av ny måltidsordning på Solhem resulterade i att verksamheten blev nominerad till White 
guide både som boende och årets boendechef. Detta resulterade även till ett högre kvalitetsresultat 
för både smaken på maten och måltidssituationen. 

Stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen har sökts och använts fullt ut med 4,2 
Mkr. Inför 2019 blir det inga mer statsbidrag för ökad bemanning. Statsbidragen har i stor 
utsträckning växlats in i ordinarie budgetram för att inte behöva göra en besparing eller säga upp 
personal vid årets slut. 
 
Statsbidragen har gett större möjligheter att möta de större omvårdnadsbehoven för de mest sjuka 
äldre som skrivs ut från sjukhusen. Flera insatser i rehabiliterande syfte som träning efter fraktur. 
Jämnare bemanning, bättre boendemiljö, mer tid till de boende att tillgodose de individuella 
önskemålen och öka deras inflytande och delaktighet. 
 
Statsbidrag för investeringar i välfärdsteknik har ansökts och medlen har använts till hjälpmedel och 
dessa har ökat den digitala delaktigheten hos de mest sjuka äldre. 
 
Under två år har sektorn deltagit i ett Vinnovaprojekt tillsammans med LD hjälpmedel, habiliteringen 
i Dalarna, Uppsala universitet och högskolan Dalarna. Projektet har resulterat i en digital 
medicinpåminnare som gör att brukare kan klara sin medicinering själv och detta ökar 
självständigheten och livskvaliteten. 
 
Införandet av digitala signeringslistor, Appva har ökat patientsäkerheten och minskat 
felmedicineringen. 
 

 

Särskilda prioriterade satsningar och projekt 2019 
Delaktighet och inflytande 
Brukarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhället har blivit en allt viktigare 
fråga för kommunen dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett 
hållbart samhälle. 
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Prioriterade områden 2019  

Hållbart medarbetarskap 

• Stärka ledarskapet genom att ge rätt stöd och verktyg, strukturerad information om tidplaner 
och ge den utbildning som behövs 

• Minskad sjukfrånvaron och god arbetsmiljö ska ske genom att öka trivsel och motivation på 
arbetsplatsen genom bra schema, dialog och analysdagar, teman på APT mm 

• Förbättra kommunikationen och informationen genom att sätta upp TV apparater med rullande 
information, chefsfrukostar, bli mer transparant och öka delaktigheten samt ge utbildning i nya 
webben 

 

Digitalisering 

• Göra en strategiplan för framtiden med effektmål, nyckeltal och kostnader 

• Fortsätta det påbörjade arbetet kring digitalisering och följa upp arbetet 

• Omvärldsbevaka och fortsätta utveckla 

• Pristävling inom innovation 
 

Övriga prioriteringar 

• Fortsatt uppföljning varje månad med enheterna 

• Uppföljningar regelbundet med dialog och analysdagar, se nedan 

• Arbeta vidare med ”heltid som norm” 

• Ökad och/eller bibehålla patientsäkerheten för multisjuka äldre 

• Personalkontinuiteten ska förbättras, genom att återupprätta hållbar hemtjänst 

• Måltidsordning ska införas på övriga särskilda boenden 

• Nyckeltal för samband mellan ekonomi och kvalitet för övergripande styrning 

 

Årshjul för uppföljning 2019 

 

Första kvartalet:  
Sektorn kommer att följa upp hur året som gick blev med den politiska måluppfyllelsen och det 

ekonomiska resultatet. Arbete med de förvaltningens prioriterade områdena kommer att påbörjas. 
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Andra kvartalet:  
Resultaten av den årliga medarbetarenkäten samt den årliga genomlysningen av sektorns 

verksamhet kommer att presenteras och förslag till åtgärder kommer att diskuteras. 

 

Tredje kvartalet: 
Under tredje kvartalet kommer delårsbokslutet att vara i fokus samt fortsättning av arbetet med 

förvaltningens prioriterade områden. 

 

Kvartal fyra: 
Resultat från den nationella brukarundersökningen samt egna undersökningar kommer att redovisas. 

Arbetet med nästa års planering påbörjas. 


