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Socialförvaltningen 
Ann-Gret Sillen 
Socialchef 

Tjänsteskrivelse 

2015-02-19 

Åtgärder mot arbetslösheten och utveckling av 
Arbetsmarknadsenheten 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår konununfullmäktige besluta 

från och med 2016 permanenta och tillskjuta medel till den tjänst som ar
betsmarknadssekreterare som är tillfälligt budgeterad 2014 och 2015, 
500 tkr. 

i budget 20 16 anslå medel för att avsluta pågående ungdomsanställningar 
som löper in på år 2016, 
331,3 tkr 

i budget för 2016 och 2017 anslå medel för att fortsätta och utveckla kon
ceptet med ungdomsanställningar, 
2 088,5 tkr per år. 

i budget 2016 och 2017 anslå medel för två offentliga skyddade anställ
mngar, 
352,3 tkr per år. 

i budget 2016 tillskjuta medel till arbetsmarknadsenheten för övriga kost
nader (lokalkostnader m m), 
200 tkr per år. 

Ärendebeskrivning 

För närvarande finns i budget medel får en tjänst på permailent basis samt en 
tjänst som är finansierad fram till31/12 2015. För att över huvud taget kum1a 
bedriva verksamhet behöver den senare permanentas. Det finns också ett väx
ande behov i gruppen utrikes födda som "ramlar ur" etableringen och det fitms 
egentligt behov av ytterligare en resurs för arbete med den målgruppen. Detta 
behov av utökning lyfts för att diskuteras i samband med frågan om en integ
rationsenhet 
A v de pågående ungdomsanställningarna är det ett antal av anställningar som 
inte avslutas får en bit in på 2016. Av den anledningen behöver medel tillskju
tas budget 2016. 
Ungdomsanställningarna som beslutats av konununfullmäktige har varit myck
et lyckat. Förslag är att fortsätta konceptet med ungdomsanställningar åren 
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Socialförvaltningen 
Ann-Gret Sillen 

Tjänsteskrivelse 

2015-02-19 

2016-17 och se över målgruppen for att inkludera samtliga utsatta grupper. 
Detta innebär anställning av l O personer/år i den kommunala verksamheten på 
tjänster utöver de som räknas som ordinarie. Exempel kan vara extraresurs 
inom vården, extraresurs på våra skolor och förskolor, extra hjälp till vaktmäs
tare, enklare administrativa arbeten mm. 3 månaders praktik följt av 12 måna
ders anställning med anställningsstöd. Vikten av medlemskap i A-kassa ska på
talas. 
Fortsatt arbeta med möjligheten att erbjuda ett litet antal f6rsötjningsstödsta
gare offentliga skyddade arbeten alternativt lönebidragsanställningar. Försörj
ningsstödstagare i kommunen vilka är berättigade till anställningsstöd kan med 
fördel anställas med subventioner till i princip samma kostnad som f6rsötj
ningsstödet. Genom att anställa under sådana former efter en inledande prak
tikperiod, ger vi individen en chans till egenforsötjning och får ett arbete utfört. 
Avtal är tecknat med Arbetsförmedlingen. 

Pennarrent tillägg i Arbetsmarknadsenhetens budget for övriga kostnader. Bak
grund är att när verksamheten fordes över från Kommunstyrelsen följde det 
inte med någon budget för övriga kostnader. 

Kostnadsberäkning och beskrivning se bilaga. 

Johanna Bälter 
Arbetsmarknadssekreterare 

Eivor Lind 
sektionschef 

Robett Andersson 
Arbetsmarknadssekreterare 

{ 
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Socialförvaltningen 
Robert Andersson 
Johanna Bälter 

Bilaga: Kostnadsspecifikationer 

2015-02-18 

Kostnad för permanenta tjänster som arbetsmarknadssekreterare 
Kostnadsberäkning for anställning av en arbetsmarknadssekreterare på permanent basis: 
Lönekostnad: 500 000 kr/år. 

Medel för "avslutning" av ungdomsanställningar 
Medel behöver tillskjutas for avslut av 2015 års ungdomsanställningar då det finns 
sådana som löper över årsskiftet 2015/16 och medel inte kan överforas från 2015 till 
2016. Kostnaderna avser löner for januari-februari 2016. 
Lönekostnad: 331 270:-

Kostnadsberälming för anpassade anställningar 
Kostnadsberäkningar for anställning av personer tillhörande utsatta grupper, 
subventionerade med nystartsjobb: 

Förslag l 
12 månaders anställning, l O personer: 2, 088 540 :- beräknat på: 

5 personer som varit arbetslösa mer än 12 månader: 868 020:-
5 personer som varit arbetslösa mer än 6 månader: l ,220 520:-

Förslag 2 
12 månaders anställning, 10 personer: 2, 441 040:- beräknat på: 

l O personer som varit arbetslösa mer än 6 månader: 2, 441 040:-

Offentligt skyddade anställningar 
Avtal med Arbetsformedlingen finns for 5 OSA- samt UV A-anställningar for perioden 
2014-01-0 l -2015-12-31, vilket kommer att behöva forlän gas. Nedanstående beräkning 
gäller endast 2 anställningar per år. 
Kostnadsberäkning (schablon) for OsA-anställningar: 176 160:- per person och år, total 
kostnad 352 320:-

Övriga kostnader 
Arbetsmarknadsenheten har ingen budget for övriga kostnader, trots att sådana belastar 
verksamheten. Sådana kostnader är till exempel städning, administrationssystem, bil
kostnader, lokalhyra, utbildningskostnader och möteskostnader. Därfor foreslås ett 
tillägg i budget för övriga kostnader på 200 000:- per år. 

Postadress Box 500,.577 26 Hultsfred l Besöksadress Stora Torget l Godsadress Torngatan 3 

Tfn 0495-24 bo 00 l Fax 0495-24 1ll.13l personal@huttsfred.se 1 www.hultsfred.se 

Bankgiro S734-0150 l BankgiroOCR 984-72861 Org.nr21200Q-0712 
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Socialförvaltningen 
Robert Andersson 
Johanna Bälter 

Feriearbete 2015 

Förslag till beslut 

2015-02-18 

Socialnämnden beslutar att timlönenivån för feriearbete för 2015 ligger kvar på 55 kro
nor samt att det även fortsättningsvis lämnas möjlighet att erbjuda ett antal elever, äldre 
än 16 år och där särskilda skäl föreligger, ett feriearbete enligt önskemål från social
tjänst och skola. 

Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten erbjuder vmje år feriearbete till ett antal ungdomar i kommu
nala verksamheter och föreningar. 

Socialnämnden beslutar om lönenivå, imiktning och eventuellt tillskjutande av extra 
medel. Erikortare historik över feriejobben och dess omfattning samt beslutsunderlag 
följer. 

Prioriterad grupp har historiskt sett varit de ungdomar som under året avslutar högsta
diet; för 2015 ilmebär detta alltså ungdomar födda 1999. Hänsyn har också tagits till 
faktorer som social problematik, funktionshinder eller andra svårigheter, vilka då främst 
aktualiserats av socialtjänst eller av kurator på skolan. Söktrycket är vanligtvis stort och 
2014 var totala antalet sökande cirka 220 stycken, då även ungdomar i högre ålder sö
ker. Det kan förväntas att det också f01tsättningsvis kommer at:t firu1as ett st01t intresse 
för feriearbete. 

Feriejobben anordnas huvudsakligen på kommunala arbetsplatser men även i ideella 
föreningar. Den procentuella fördelningen häremellan har historiskt sett varit cirka 
75/25. 

2014 var antalet feriearbetare 115, timlön 55 kr. 
2013 var antalet feriem·betare 117, timlön 55 kr. 
2012 var antalet feriearbetare 114, timlön 50 kr. 
2011 var antalet feriearbetare 120, timlön 50 kr. 
20 l O var antalet feriearbetm·e 11 O, timlön 50 kr. 

För 2015 är budgeten preliminfut tillräcklig för 115 ferieplatser vid oförändrad timer
sättning enligt beräkning nedan. En jämförelse med närliggande kommuner ser ut som 
följer (siffrorna gäller 2014): 

Postadress Box 500, STT 26 Hultsfred l Besöksadress Stora Torgell Godsadress Torngatan 3 

Tfn 049S-2~ 00 00 1 Fax 0495-24 19 131 personal@hultsfred.se 1 www.hultsfr~d.se 
Bankgiro 5734-0150 1 Bankgiro OCR 98!1-728610rg.nr 212000-0712 
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Socialförvaltningen 
Robert Andersson 
Johanna Bålter 

Kommun Antal platser 

Eksjö i.u. 
Hultsfred 115 
Högsby 52 
Vimmerby 150 
Vetlanda i.u. 
Västervik 4 5O 

Timlön 

45:-
55:-
55: -
62:50:-
36-65: -
57:-

Antal feriearbetare utifrån budget 2015 

Budget 2015 689 200 kr 

2015-02-18 

Antal feriearbetare i forhållande till timlön och 2015 års bud
getram 

Timlön 

55 kr 
60 kr 
65 kr 
70 kr 
75 kr 
80 kr 
85 kr 
90 kr 

Antal feriearbeten 
utifrån budget 

115 
105 
97 
90 
84 
79 
74 
70 

Kostnad for antal feriearbeten 

Timlön Antal feriearbeten 
55 kr 90 
55 kr 100 
55 kr 105 
55 kr 110 
55 kr 115 

Timlön Antal feriearbeten 
60 kr 90 
60 kr 100 
60 kr 105 
60 kr 110 
60 kr 115 

Kostnad 
540 346 kr 
600 385 kr 
630 404 kr 
660 424 kr 
690 443 kr 

Kostnad 
589 469 kr 
654 966 kr 
687 714 kr 
720 462 kr 
753 210 kr 

.·· Postadress Bo)( 500, 577 26 Hultsfred l BesöksadressStor~ Torget 1 <3ods~dress Torngatan 3 . 

Tfn 0495-24 0000 l Fax0495-24.1 9 13.1 parsonal@hultsfrad.saj WW\'{.hultsfred.se · 

Bankgiro5734:0150 1 Bankgiro OCR 984-7286J Org.nr 212000:0712 · 

2 (2) 



Ett samverkansprojekt inom Samordningsförbundet i Kalmar län. Samv~rkan bedrivs mellan; Arbets
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Ett samverkansprojekt inom Samordningsförbundet i Kalmar län. Samverkan bedrivs mellan; Arbets

förmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och Socialförvaltningen i Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

Bakgrund 

Hultsfred och Vimmerby kommun hade en hög arbetslöshet bland ungdomar. Det fanns 

många ungdomar med svårigheter och arbetshinder. Därför ville man i kommunerna göra 

något gemensamt för att bryta bidragsberoendet i denna målgrupp. En projektansökan för 

målgruppen unga vuxna mellan 18-29 år med fysisk, psykisk och social ohälsa gjordes under 

2010-2011. 

Mål och syfte med projektet 

Verksamhetsmål 

• Ca 30 personer/år deltar i projektet. Totalt ca 90 personer under projekttiden. 30% 
av dessa ska inom 90 dagar efter avslutad aktivitet ha fått ökad egenförsörjning 
genom arbete eller studier. 

• Insatstiden varierar utifrån den enskilde deltagarens behov, men överstiger inte 12 
månader. 

Individuella mål 

• Projektet ska resultera i ökad egen försörjning 
• Individuell genomförandeplan ska upprättas för alla deltagare 
• 90 dagar efter avslutad insats sker en individuell uppföljning 

Projektet syftar till att 

• Effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens 
• Stärka personer som står en bit från arbetsmarknaden, så att de kan närma sig den 

reguljära arbetsmarknaden eller påbörja studier för att öka möjligheterna till egen 
försörjning 

• Tidigt identifiera och kartlägga behov av insatser från andra samverkande 
myndigheter 

Samverkan och ledning 

Projektet Leva Livet startade 1 december 2011 och finansierades av Samordningsförbundet i 

samverkan mellan myndigheterna; Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i 

Kalmar län och Socialförvaltningarna i Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Projektet 

avslutades 30 november 2014. Leva Livet hade en budget på 1 400 000 kr/år samt en 

tilläggsansökan på 201 000 kr/år gjordes för inköp av kurser för deltagarna samt hyra av 

samlingslokal. Projektet har ägts av Hultsfreds kommun och det har styrts av en styrgrupp 
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Ett samverkansprojekt inom Samordningsförbundet i Kalmar län. Samverkan bedrivs mellan; Arbets

förmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Socialförvaltningen i Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

bestående av chefer från de olika myndigheterna samt Samordningsförbundets 

förbundschef. 

Personalresurser 

Personalresurserna som ingått i projektet har varit en heltidstjänst, som innebar hälften 
projektledare och hälften vägledare samt en heltidstjänst som vägledare. 

Från december 2011 till oktober 2013 var Petra Bjälefors projekt- och vägledare. Petra är 
utbildad socialpedagog. Vägledare var Johanna Bälter mellan december 2011 till september 
2012. Johanna är utbildad personalvetare. Från september 2012 vikarierade Malin 
Strömmert då Johanna blev föräldraledig. Mali n är utbildad grundskollärare. 

Under september 2013 bytte Johanna Bälter tjänst och Malin Strömmert blev permanent 
vägledare fram till oktober 2013 då Petra Bjälefors slutade och Malin tog över projekt- och 
vägledartjänsten. l november 2013 rekryterades Linda Thörn som vägledarte. Linda är 
utbildad till beteendevetare med inriktning hälsopromotion. 

Arbetsmetoder 

De metoder som var planerade till projektet var ELD (Experience Learning Description - en 

vägledande samtalsmetod för att erkänna kompetens och synliggöra lärande i verksamheten 

(www.eldkompetens.se) samt att vägledarna skulle använda sig av befintliga verksamheter 

för sysselsättning, vara flexibla och hålla fysiska möten med deltagaren utifrån dennes 

önskemål/behov. Projektet skulle erbjuda praktik och träning enligt individuell planering. l 

den individuella kartläggningen beslutades vilken form av verksamhet - grupp, individuell 

eller båda, som deltagaren skulle ha. 

l projektets början användes metoden ELD, men efter hand upptäckte personalen att det var 

en metod som inte passade majoriteten av deltagarna. En stor del i metoden handlar om att 

deltagaren själv dokumenterar sina erfarenheter. Det tyckte många var svårt och tråkigt. 

Vägledarna var inte heller helt nöjda med metoden så de valde att bara använda vissa delar 

ifrån ELD. 

Framgångsrika metoder som istället använts i projektet har varit regelbundna fysiska träffar, 

ungefär 2-6 gånger/månad. Upplägget har varit ett introduktionsmöte tillsammans med 

deltagaren, handläggaren och vägledaren. Därefter träffades vägledaren och deltagaren och 

började med ett uppstartande möte i intervjuform. l det mötet kunde vägledaren skapa 

insikt i deltagarens situation och därmed få möjlighet att höra vilka behov deltagaren tyckte 

sig ha. Det upprättades en handlingsplan med mål och delmåL De fortsatta samtalen har 

hållits enligt MI (motiverande samtal) och med hjälp av metodik från utbildningen 7-Tjugo 
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Ett samverkansprojekt inom Samordningsförbundet i Kalmar län. Samverkan bedrivs mellan; Arbets
förmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Socialförvaltningen i Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

(http:Uwww.arbetslinjen-klippan.se/7-tjugo-1391262). Vi har gått tillbaks till handlingsplan, 

mål och delmål under hela inskrivningstiden. Många av deltagarna var i behov av 

livsvägledning som kunde innebära att de behövde stöttning i en förändringsprocess. Det 

kan ha handlat om att skapa struktur och hållbara rutiner i sina liv, stärka sitt självförtroende 

och sin självkänsla, få förslag på var de kan söka ytterligare hjälp (t ex inom psykiatrin, hos 

läkare eller sjukgymnast), matchning mot praktikplatser eller studier, studiebesök, samt 

uppföljningar med handläggare och praktikplatser. 

Vi har erbjudit gruppaktiviteter. Till exempel har vi har köpt in en mycket uppskattad tre

veckorskurs som heter "Att växa som människa" från företaget Lövhöjden (för info om 

kursen maila lovhojden@telia.com). Vi har också haft en mycket givande två-dagars 

"Ekonomisma rt -utbildning" från Folkuniversitetet (http :/ /www.ekonom i-smart.se/). Vi 

vägledare har också hållit i egna gruppaktiviteter, mycket utifrån ?-tjugo-materialet. l alla 

gruppaktiviteter har stort fokus legat på självkänsla, självförtroende, kommunikation och 

kreativitet, hälsa, arbetsmarknadens förväntningar och vardagsekonomi samt studiebesök 

på företag. 

Verksamhetsförändringar 

Under projektets gång har Leva Livet bytt personal vid två tillfällen (se rubriken 

Personalresurser). 

l remissgruppen har det varit viss personalomsättning. På grund av omorganisation samt 

personalbrist hade Arbetsförmedlingen inte någon representant i remissgruppen under hela 

2014. Det har varit ett stort problem eftersom remissgruppen inte fått tillgång till all samlad 

information om deltagarna och inte heller kunnat samverka på ett tillfredsställande sätt. Det 

har dock inkommit fyra remisser från Arbetsförmedlingen under 2014 trots avsaknad av 

representant. Socialförvaltningarna och Försäkringskassan har bytt handläggare i 

remissgruppen vid ett tillfälle vardera. 

l styrgruppen har det upplevts frustrerande att Arbetsförmedlingen endast varit 

representerade vid fyra av nio tillfällen under 2013-2014. l ett samverkansprojekt behövs 

alla samverkande myndigheter lika mycket för bästa resultat. l styrgruppen är det endast 

Arbetsförmedlingen som bytt representant under projekttiden. 

l och med att Arbetsförmedlingen inte var representerade i remissgruppen och att flera 

andra myndigheter dessutom hade hög arbetsbelastning och omorganisationer på gång 

under slutet av 2013 och början av 2014, ledde det till att inflödet av remisser sjönk. Då 

bestämdes det i styrgruppen att de deltagare som var inne i projektet och hade behov av 

längre tids stöttning, skulle få delta längre tid än ett år, som det från början var tänkt. 
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Ett samverkansprojekt inom Samordningsförbundet i Kalmar län. Samverkan bedrivs mellan; Arbets

förmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Socialförvaltningen i Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

Resultat 

Under treårsperioden har 74 personer varit inskrivna i Leva Livet. 44 personer var skrivna i 
Vimmerby kommun och 30 stycken i Hultsfred kommun. Fördelningen på kön har varit 39 
män och 35 kvinnor. Fördelningen var helt slupmässig. Arbetsförmedlingen har remitterat 23 
personer, Försäkringskassan 17, socialförvaltningen i Hultsfred 14 och socialförvaltningen i 
Vimmerby 12, psykiatriska öppenvården 7 personer och Hälsocentralen i Vimmerby har 
remitterat 1. 

Utav de 74 deltagare i Leva Livet har 12 personer gått till jobb och 14 till studier (varav en 
gör hälften av varje} vid avslut eller 90 dagar efter avslutat projekt. Det ger ett resultat på 
33,8% till arbete eller studier. 

Av de deltagare som inte gått till jobb eller studier har sju flyttat, ett par har fått barn, några 

har fått daglig sysselsättning enligt lagen om särskilt stöd, ett par har fått sysselsättning 

enligt socialtjänstlagen, någon har fallit tillbaks i missbruk, någon har ansökt om 

aktivitetsersättning och någon har sjukskrivits, någon har gått till Gemensam kartläggning 

mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, någon har fått vidare hjälp på 

arbetsmarknadsenheten och några jobbar Arbetsförmedlingen vidare med. Hade projektet 

förlängts hade vi valt att arbeta vidare med de flesta av det knappa tjugotal som var 

inskrivna vid projektets slutdatum. 

Ekonomi 

Projektbudget var på 1 400 000 kr/år och en tilläggsansökan på 201 000 kr/år gjordes för 

inköp av kurser till deltagarna, samt hyra av samlingslokal. 

2012, utfall1173 979 kr 

2013, utfall1 275 201 kr 

2014, utfall l 099 594 kr 

l projektansökan var finansieringen och kostnaderna enligt följande för treårsperioden: 

Ekonomiposter 

Lönekostnader (2,0 vägledare och 
projektledare, in kl. PO och 
semestertillägg, exkl vikariekostnad) 

Tilläggsansökan för inköp av 
Lövhöjdens kurs. 

Beräknad kostnad 

3 058 800 kr 

603 000 kr 

6 

Utfall 

2 609 251 kr 

564 000 kr 



Ett samverkansprojekt inom Samordningsförbundet i Kalmar !än. Samverkan bedrivs mellan; Arbets~ 

förmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och Socialförvaltningen i Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

Handledning och utbildning 195 400 kr 202 898 kr 

Hyror och lokalvård 117 000 kr 119 245 kr 

Transporter 240 000 kr 93 731 kr 

Utvärdering 90 000 kr O kr 

Övrigt (tex uppstarts-, deltagar-och 498 800 kr 98 504 kr 
samverkanskostnader, IT mm) 

Totalt: 4 803 000 kr 3 548 774 kr 

Analys av resultat 

Vi har haft 74 personer som gått igenom projektet och målet var 90 personer under 

projekttiden. Det har egentligen inte varit personerna som saknats utan remittenternas 

möjlighet att prioritera remitteringar. Förbättringar skulle kunna vara att remitteringar får 

en högre prioritering bland handläggarna samt att projektpersonalen får fler möjligheter att 

marknadsföra projektet. 

Att ha en fast insatstid på ett år har i vissa fall känts begränsande, då många av deltagarna 

har längre tid än så framför sig innan de är redo för studier eller arbetsliv. Då deltagarantalet 

inte var fullt gavs möjligheter att förlägna insatstid en, vilket var bra. 

De deltagare som varit med i våra gruppaktiviteter har utvärderat dem mycket positivt. Vi 

har sett att möjligheten att skapa rutiner, få en meningsfullhet och att träffa andra i liknade 

situation som en själv ger otroligt mycket för självkänslan. När vi haft kurser har vi börjat 

med att bjuda deltagarna på frukost, med ett syfte att få en bra start och försök till att skapa 

goda rutiner. Vi har märkt att många deltagare inte är särskilt måna om sin hälsa och till 

nästa projekt skulle man kunna utveckla gruppaktiviteterna mycket genom att satsa mer på 

kost och matlagning, träning och hälsa. 

De individuella målen har uppnåtts då resultatet varit 33,8 %av deltagarna som gått vidare 

till arbete eller studier. l projektet har det funnits mycket kompetens för och tid till att stärka 

personer som står en bit från arbetsmarknaden. Genom tester som KASAM, Min självbild 

och Samordningsförbundets utvärdering har vi tydligt kunnat se att de flesta deltagare, 

nästan alla, känner att de kommit närmare den reguljära arbetsmarknaden och att de fått 

förhöjd självkänsla/självförtroende och en tydligare meningsfullhet i sina liv. Det har genom 

kartläggning, motiverande samtal och tid till att lära känna varje individ, lett till att vi relativt 

tidigt har kunnat kartlägga behov av insatser från samverkande myndigheter och haft 

möjligheter att vara behjälpliga och lotsa vidare. Många gånger har vi önskat att vägen till 
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Ett samverkansprojekt inom Samordningsförbundet i Kalmar län. Samverkan bedrivs mellan; Arbets

förmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Socialförvaltningen i Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

annan hjälp varit kortare. Det har upplevts som att processer har dragit ut på tiden, då 

deltagare fått vänta länge på att få tid till exempelvis läkare, psykolog och liknande. 

Ett av projektets syften var att effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser 

och kompetens. Det har skett i remissgruppen där all personal från alla myndigheter haft ett 

forum att samverka och dela med sig av kompetens. Det har skapats en tydligare 

medvetenhet och ett synliggörande av att behovet av vägledning finns och att det ger 

resultat. Att effektiversera samverkan är något vi tror går att utveckla mycket mer och 

kommer arbeta vidare med i det efterföljande projektet, Plattform Hultsfred-Vimmerby. 

Framgångsfaktorer 

Det har visat sig att tiden och engagemanget vi gett till varje individ har varit oerhört viktig. 

Att vi visat ett empatiskt bemötande och lyssnat in vad deltagaren har att berätta och sedan 

utgått ifrån ett helhetsperspektiv har skapat förtroende och har gett trygga och tillitsfulla 

relationer. Det har varit viktigt att förmedla och respektera att deltagaren själv har 

huvudrollen i sitt eget liv. 

Möjligheten för deltagarna att var med i gruppaktiviteter har varit en stor framgångsfaktor. 

Där har de fått känna sig betydelsefulla, skapat nya kontakter, sett att det finns fler än de 

själva som har vissa svårigheter. De har fått kliva ur sin bekvämlighetszon och kanske åka 

buss och sedan delta i en grupp med människor de inte känner. Det har varit tufft för många, 

men oerhört givande. Att köpa in kursen "Att växa som människa" har gjort att vägledarna 

har kunnat sitta med i grupperna både för att observera men också för att delta i 

gruppverksamheterna. Det har gett en enormt bred bild av de deltagarna vi arbetat med och 

en god förutsättning för att kunna se till var och ens behov. Att vägledarna dessutom varit 

pedagogiska och haft kunskap om många metoder har gjort att varje individ kunnat få det 

bästa individuella stödet. 

En annan framgångsfaktor har varit att det gått att få praktikplatser på företag. För en del 

har det varit ett sätt för personen att komma in på en arbetsplats och praktisera sig till en 

lönebidragsanställning. Det har skapats arbetstillfällen som troligtvis inte hade kommit ut på 

platsbanken. Vi är också glada över att ha haft stegen, en arbetsträningsplats i Hultsfreds 

kommun, där vi kunnat pröva vissa deltagares arbetsförmåga innan de gått ut i praktik på 

den reguljära arbetsmarknaden. l Vimmerby kommun har vi haft några deltagare placerade 

på Erikshjälpen för att se deras arbetsförmåga, men det har inte varit lika lätt att få en plats 

där. 

För personalen i projektet har det varit en styrka att vara två som arbetar nära tillsammans, 

särskilt i gruppverksamheten men även då vissa individärenden har varit mycket svåra och 
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Ett samverkansprojekt inom Samordningsförbundet i Kalmar !än. Samverkan bedrivs mellan; Arbets

förmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Socialförvaltningen i Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

vägledarna har behövt ta hjälp av varandra. Det har också varit bra deltagarna skrivit på ett 

samtycke mellan myndigheterna så sekretess inte har behövt bli ett problem. För deltagarna 

har det varit en fördel att känna igen båda vägledarna för om den ordinarie vägledaren fått 

förhinder så har det ändå funnits ett känt ansikte som är väl insatt i ärendet. 

Det vi hade kunnat önska är en etablerad praktikbank som finns tillgänglig för deltagarna. 

Vidare tror vi att en "handledarutbildning" för praktikhandledaren hade varit bra att få. Det 

har ibland upplevts som att vissa handledare inte tagit sitt ansvar fullt ut, eller varit riktigt 

ärliga i praktikuppföljningarna med deltagarna. 

Framtid 

Innan Leva Livet tog slut gjorde lokala samverkansgruppen i Vimmerby/Hultsfred en ansökan 

hos Samordningsförbundet om permanent verksamhet. Ansökan gick igenom, men inte som 

permanent verksamhet utan som ett nytt treårigt projekt där både Hultsfred och Vimmerby 

är projektägare och där det anställs en koordinator i vardera kommunen. Det nya projektet 

kommer att kallas Plattformen och åldersgruppen är 16-64 år. Syftet med Plattformen 

kommer vara att: 

• Effektivisera samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens. 

• Stärka personer som står en bit ifrån arbetsmarknaden, så att de kan närma sig den 

reguljära arbetsmarknaden eller påbörja studier för att öka möjligheterna till egen 

försörjning. 

• Tidigt identifiera och kartlägga behov av insatser från andra samverkande 

myndigheter. 

Målet är också att plattformen ska påverka organisationernas arbetssätt på ett strukturellt 

plan. Ett ökat lärande kring behovsgruppen ska på sikt leda till att personer med behov av 

samverkan inom plattformen identifieras tidigare. Samverkan ska också leda till ett 

positivare arbetsklimat mellan organisationerna till gagn för andra grupper som inte ingår i 

behovsgruppen. 

Projekt och vägledare:---------------

Mali n Strömmert 
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Ett samverkansprojekt inom Samordningsförbundet i Kalmar län. Samverkan bedrivs mellan; Arbets
förmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Socialförvaltningen i Hultsfreds och Vimmerby kommun. 

Sammanfattning 

Syfte och mål: Projektet ska tidigt identifiera och kartlägga behov av insatser, effektivisera 

samverkansmyndigheternas tillgängliga resurser och kompetens samt stärka personer som står en bit från 

arbetsmarknaden. Målet är att 30 personer/år deltar i projektet. 30 % av dessa ska inom 90 dagar efter 

avslutad aktivitet ha fått ökad egenförsörjning genom arbete eller studier. 

Målgrupp: Projektet vänder sig till unga vuxna 18-29 år med fysisk, psykisk eller social ohälsa och är i behov av 

gemensamma insatser för att närma sig arbetsmarknaden och/eller studier. 

Tid för insats: Projektet påbörjades 111201 och avslutades 141130 

Personalresurser: Två heltidstjänster, varav en projekt- och vägledare samt en vägledare. 

Metod: Leva Livet har väglett deltagarna individuellt med utgångspunkt från en kartläggning där deltagarens 

behov står i fokus. En handlingsplan med mål har upprättats. Målen har brutits ner i delmål där fokus 

exempelvis har varit att skapa en förändringsprocess, hitta strukturer, finna vägar ut mot praktik, arbete eller 

studier. Handlingsplanen har kontinuerligt följts upp. Leva Livet har genomfört gruppaktiviteter med max 10 

deltagare åt gången. l gruppaktiviteterna har det ingått en tre-veckors kurs i kreativitet och kommunikation 

med inriktning på personlig utveckling. Dessutom har studiebesök ingått, föreläsningar av vägledarna, som 

använder sig av Arbetslinjen Klippans 7-Tjugo-metod, ekonomi-smart utbildning från Folkuniversitetet, 

temainriktade föreläsningar med inbjudna föreläsare, filmvisning mm. När gruppaktiviteterna har tagit slut har 

deltagarna oftast fått en passande praktikplats. Vägledarna har för det mesta tagit första kontakten med 

arbetsgivaren för att göra en bedömning om det är en lämplig plats som överensstämmer med deltagarens 

behov, intresse och önskemål. 

Framgångsfaktorer: Gruppaktiviteterna har varit en framgångsfaktor då de hjälpt deltagarna att skapa mening, 

social träning, rutin och struktur. Att vägledarna haft gott om tid och visat empatiskt bemötande till varje 

deltagare har varit mycket uppskattat. Vi har hela tiden utgått från individens möjligheter och intressen och 

tanken om att var och en har huvudrollen i sitt eget liv. Vidare har vägledarnas helhetssyn och pedagogiska 

kompetens med tillgång till olika metoder, skapat bästa individuella förutsättningarna för deltagarna. 

Deltagarresultat: Budgeterat antal deltagare per år har varit 30. Under treårsperioden har 74 personer varit 

inskrivna i Leva Livet. 44 personer var skrivna i Vimmerby kommun och 30 stycken i Hultsfreds kommun. 
Fördelningen på kön har slumpmässigt varit 39 män och 35 kvinnor. Arbetsförmedlingen har remitterat 23 

personer, Försäkringskassan 17, socialförvaltningen i Hultsfred 14 _och socialförvaltningen i Vimmerby 12, 

psykiatriska öppenvården 7 personer och Hälsocentralen i Vimmerby har remitterat l. 

12 deltagare har gått till jobb och 14 deltagare har börjat studera (varav en gör hälften av varje) vid avslut eller 

90 dagar efter avslutat projekt. Det ger ett resultat på 33,8% till arbete eller studier. Av de deltagare som inte 

gått till jobb eller studier har sju flyttat från kommunerna, två har fått barn, några har fått daglig sysselsättning 

enligt lagen om särskilt stöd, ett par har fått sysselsättning enligt socialtjänstlagen, någon har fallit tillbaks i 

missbruk, någon har ansökt om aktivitetsersättning och någon har sjukskrivits, någon har gått till Gemensam 

kartläggning mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, någon har fått vidare hjälp på 

arbetsmarknadsenheten och några jobbar Arbetsförmedlingen vidare med. Hade projektet förlängts hade vi 

valt att arbeta vidare med en majoritet av det knappa tjugotal som var inskrivna vid slutdatum, då vi inte ansåg 

att de var klara i projektet. 
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~ H ULTSFREDS 
y KOM MUN 

SocialföNaltningen 
Ola Gustafsson 
Controller 

2015-02-25 

Ekonomiska ärenden 2015 
Plan över om vid vilka sammanträden i arbetsutskott och nämnd som olika 
ekonomiska frågor avhandlas under 20 15. 

Socialnämndens p residium 
22 .april Budgetdialog 

Socialnämndens arbetsutskott 
25mars Budget 2016 
22 april Prognos per 31 mars 
27 maj ·. Ev prognos per 30 april 
24 juni Prognos per 31 maj 
23 september Delårsbokslut per 31 augusti 
28 oktober Prognos per 30 september 
25 november Prognos per 31 oktober 
16 december Prognos per 30 november 

Socialnämnd 
Allteftersom förslag till åtgärder utifrån Lars Brickzens genomlysning av 
äldreomsorgen arbetas fram kommer dessa också att presenteras för nämnden. 

11mars 
15 april 
13 maj 
7 oktober 

Hultsfred 2015-02-25 

Ola Gustafsson 
Controller 

Bokslut 2014 
Budget 2016 
Delårsrapport per 30 april (prel) 
Delårsbokslut per 31 augusti 

Postadress Box 508, 577 26 Hultsfred l Besöksadress Stora Torget l Godsadress Torngatan 3 

Tfn 0495-24 00 00 1 Fax 0495-24 19 15 1 social@hultsfred.se 1 www.hultsfred.se 

Bankgiro 5734-01 50 1 Bankgiro OCR 984-7286 1 Org.nr 212000-0712 
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~ HULTSFREDS 
W' KOMMUN Tjänsteskrivelse 

2015-02-18 Socialförvaltningen 
Ann-Gret Sillen 
Socialchef 

Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsav
talet 

Förslag till beslut. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

godkänna "Rapport Fördjupad utredning av forbättringsområden inom 
hemsjukvårdsavtalet" daterad 2013-10-24 samt "Rapport Analys avvikel
ser inom hemsjukvården i Kalmar län" daterad 2014-12-09. 
godkänna och underteckna upprättat förslag till "Förtydligande tillägg till 
Avtal om öve1iagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende 
mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län" daterat 2015-01-19, att 
börja tillämpas fr.o.m. 2015-07-01. 

godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramavtalläkarmedver
kan, daterat 2015-01-19, att bötja tillämpas fr.o .m. 2015-07-01. 

ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angrän
sande hälso- och sjukvård i uppdrag att 

ansvara får att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsat
ser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individu
ell plan. 

ansvara får att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska 
anvisningar kopplat till fåttydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt 
för framtida revideringar av praktiska anvisningar. 

ansvara för informationsinsatser kring "Förtydligande tillägg till Avtal om 
övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinä1i boende mellan 
landstinget och kommunerna i Kalmar län" och reviderat "Ramavtal Lä
kannedverkan" samt "Praktiska anvisningar". 
leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet 

att utse Primärkommunala nämndens presidium och Landstingsstyrelsens 
presidium till att utgöra den regionala politiska Samverkansgrupp som har 
att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt. 
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~ HULTSFREDS 
W' KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Ann-Gret Sillen 

Ärendebeskrivning 

Tjänsteskrivelse 

2015-02-18 

Den l januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende 
från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet utvärdera
des 20 l O och den utvärderingen resulterade i en rapport 2011. I utvärderings
rapporten finns ett antal identifierade forbättringsområden och fOrslag till for
bättringar. Primärkommunala Nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i Kal
mar län gav Regionforbundet och Landstingsdirektörens stab i uppdrag att 
starta ett gemensamt och fordjupat utredningsarbete inom identifierade områ
den 
Detta resulterade i "Rapport Fördjupad utredning av forbättringsonn·åden inom 
hemsjukvårdsavtalet" som blev klar 2013-10-24. Efter detta bildades "Läns
gemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso
och sjukvård" och nya överläggningar foljde samt ett uppdrag for Länsgemen
sam ledning i samverkan att under hösten 2014 samla in, analysera och folja 
upp avvikelser kopplade till Hemsjukvårdsavtalet 
I uppdraget ingick även att vid årsskiftet 2014/2015 redovisa uppfoljningen av 
avvikelserna mellan huvudmännen. Resultatet redovisades i "Rapport Analys 
avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län" daterad 2014-12-09. 
Förslaget till "Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinätt boende mellan landstinget och kommunerna i Kal
mar län" som var klatt 2013-10-24, har kompletterats med punkter från över
läggningarna som patterna kom överens om i Länsgemensam ledning i sam
verkan och utgör ett nytt forslag till "Föttydligande tillägg till Avtal om över
tagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget 
och kommunerna i Kalmar län", daterat 2015-01-19. Detsamma gäller for ram
avtalläkarmedverkan som har kompletterats och utgör ett nytt fOrslag till "Ra
mavtalläkarmedverkan" daterat 2015-01-19. 

Ann-Gret Sillen 

Socialchef 

2 (2) 



~ HULTSFREDS 
W' KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Ann-Gret Sillen 
Socialchef 

Tjänsteskrivelse 

2015-02-18 

Yttrande angående Åtgärdsplan till policy för 
ökad tillgänglighet i Hultsfreds kommun 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 

Ärendebeskrivning 

Konununstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget vad det gäller kon
kreta mål att följa upp vad det gäller tillgängligheten i Hultsfreds kommun. So
cialnämnden har fått uppdrag att yttra sig om det mål som handlar om boende 
samt lämna synpunkter på hur uppföljning kan ske. 
Kommunstyrelsen har på uppdrag av kommunfullmäktige att fastställa en 
handlingsplan som kontinuerligt ska följas upp och vi behov revideras. 
Åtgärdsförslag gällande Boende: 
Hultsfreds konunun ska tillförsäkra alla personer med funktionsnedsättning bo
ende med stöd och service som leder till socialtrygghet 

Förvaltningens synpunkter 

Vad det gäller målet om boende så anser förvaltningen att det är viktigt att utgå 
ifrån varje enskild person önskemål och behov. Målet skulle därför kunna för
tydligas med ett tillägg Hultsfreds kommun ska tillförsäkra alla personer med 
funktionsnedsättning som så önskar ett boende med stöd och service som le
der till socialtrygghet 
Uppföljning skulle kmma ske genom att följa antalet ansökningar inom social
förvaltningen vad del gäller bostad med stöd och service samt hur många beslut 
som verkställs. 

Ann-Gret Sillen 
Socialchef 

1 (1) 



~ HULTSFREDS 
W' KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2014-12-09 

11 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Barn- och \ttbildningsnämnden 
Socialnämnden 
AB Hultsfreds Bostäder 
Östra Smålands Kommunalteknikforbund 
Kultur- och fritidschefen 

Justerandes signatur 

_L/- 1 •• -t?_; 
f1/ 

KSAU § 328/2014 Dnr 2014/126 009 

Åtgärdsplan till "Policy för ökad tillgänglighet i 
Hultsfreds kommun" 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet beslutar att remittera forslaget till berörda om konkreta mål 
att folja upp vad gäller tillgänglighet i Hultsfreds kommun. Detta illllebär att 
bam- och utbildningsnämnden lämnar yttrande om mål gällande \ttbildning. 
Mål om boende skickas till AB Hultsfreds Bostäder och socialnämnden for 
yttrande, fysiska tillgängligheten till Östra Smålands 
Kommunalteknikfårhund och kultur- och fritidschefen Peter Adolfsson fl\r 
lämna yttrande om pmjekt och integration inom kultur och fritid. 

Yttrande om synpunkt på målet och hur uppföljning kan ske ska lämnas till 
arbetsutskottet senast 31 mars 2015. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige § 26/2014 att 
fastställa en handlingsplan som kontinuerligt ska foljas upp och vid behov 
revideras. 

Tillgänglighetsrådet har haft möjlighet att lämna förslag på vad som skulle 
kunna foljas upp utifrån tillgänglighet i Hultsfreds kommun. 

Följande åtgärdförslag har lämnats: 

Utbildning (tidigare punkt 6.5) 
Alla elever ska ha möjlighet, efter sina egna förutsättningar att delta i de 
aktiviteter som anordnas i samband med utbildning, exempelvis 
idrottsdagar, studiebesök, resor etc. 

Boende (tidigat·e punkt 8.1) 
Hultsfreds kommun ska tillförsäkra alla personer med funktionsnedsättning 
boende med stöd och service som leder till social trygghet. 

Utdragsbestyrkande 



~ HULTSFREDS 
'W KOMMUN 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2014-12-09 

12 (20) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Justerandes signatur 

Fysisk tillgänglighet (tidigare punkt 5.16) 
Snöröjning bör ske på ett sådant sätt att snövallar inte hindrar 
framkomligheten för rörelsehindrade och personer med synnedsättning. 

Kultur- och fritid (tidigare punkt 11.7) 
Hultsfreds kommun ska stödja projekt som syftar till att integrera mätmiskor 
med funktionsnedsättning i kommunens ftireningsliv. 

Beredning 
Tillgänglighetsrådet §§ 41/2011, 19/2013 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§§ 18/2012,289/2013, 349/2013 
Kommunstyrelsen § 6/2014 
Kommunfullmäktige § 26/2014 

Utdragsbestyrkande 



~ HULTSFREDS w KOMMUN 

Kommunkansliet 

Bilaga l 
Konkreta mål per område 

Förslag 

2014-11-24 

Utbildning (tidigare punkt 6.5) 
Alla elever ska ha möjlighet, efter sina egna förutsättningar att delta i de aktivi
teter som anordnas i samband med utbildning, exempelvis idrottsdagar, studie· 
besök, resor etc. 

Boende (tidigare punkt 8. l) 
Hultsfreds kommun ska tillforsäkra alla personer med funktionsnedsättning bo
ende med stöd och service som leder till social trygghet, 

Fysisk tillgänglighet (tidigare punkt 5, 16) 
Snöröjning bör ske på ett sådant sätt att snövallar inte hindrar framkomligheten 
för rörelsehindrade och personer med synnedsättning. 

Kultur- och fritid (tidigare punkt Il, 7) 
Hultsfreds kommun ska stödja projekt som syftar till att integrera människor 
med funktionsnedsättning i kommunens fcireningsliv. 

2 (2) 
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Socialförvaltningen 
Ann-Gret Sillen 
Socialchef 

Tvättservice Samhall 

Förslag till beslut 

Tjänsteskrivelse 

2015-02-18 

Socialnämnden föreslås besluta att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka om 
Vimmerby kommun avser att genomfora en ny upphandling av tvättservice un
der forutsättning att Vimmerby kommun deltar påbötja en ny upphandling av 
tvättservice 

Ärendebeskrivning 

Socialnänmden har tillsamman med Vimmerby ett avtal gällande tvättservice 
med SamhalL Avtalet löper ut vid kommande årsskifte och det är inte möjligt 
att forlänga ytterligare. 
Frågan har diskuterats med socialnänmdens presiclie i Vimmerby, det bestäm
des vid det tillfället att en enkät skulle genomfåras hos de brukare som använ
der tjänsten tvättservice i respektive konmmn. 
Därefter måste beslut fattas om en ny gemensam upphandling ska genomföras. 
Enkätssvaren i Hultsfred visar att 91 procent är mycket nöjda med tvättser
vicen. Nästan 98 procent upplever att servicen utfors på avtalad tid. A v de som 
svarat har 65 procent haft tvättservice längre än ett år. 
Förvaltningen skickade ut 167 enkäter och fick in 90 svar, ca 54 procent. 
Förvaltningen anser att en fmisättning med tvättservice bör ske dels får bruka
ren är nöjd och dels för att det underlättar verksamhetens arbete. 
Budgeten för tvättservice 2014 var l 342 tkr, omvandlat till årsarbetare itmebär 
det ca 3 årsarbetare. 
Om hemtjänsten skulle utföra tvättservice till aktuella hemtjänsttagare skulle 
det itmebära 167 brukare x 2 timmar per månad= 334 timmar, vilket innebär 
drygt två årsarbetare. Har då endast räknat de biståndsbedömda timmarna och 
inte tagit med eventuella restider och annan planering. 
Socialförvaltningen gör bedömningen att det kostnadsmässigt inte skulle inne
bära så stora skillnader. 
Eftersom en ny upphandling måste genomforas kan inga garantier på sarruna 
prisnivå som idag ges. 

Ann-Oret Sillen 
Socialchef 
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Socialförvaltningen 
Ann-Gret Sillen 
Socialchef 

Tjänsteskrivelse 

2015-02-18 

Svar angående revisonens granskning av sociaiM 
tjänstens verksamhet för barn och unga. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom förvaltningens svar till re
visionen vad det gäller planerade åtgärder 

Ärendebeskrivning 

PWC genomförde på uppdrag av de fchtroendevalda revisorerna en granskning 
om socialnämnden säkerställer kvalitet i handläggningen av insatser för barn 
och unga. 
Det som framkom vid granskningen var att socialnämnden behöver utveckla 
kvalitetssäkringsarbetet gällande handläggningen. Revisionen ansåg inte att so
cialnämndens ledningssystem levde upp till socialstyrelsens krav. Det framkom 
inte tydligt vem som fastställer rutiner och att det inte finns tillräckliga riktlin
jer och mål för verksamheten för barn och unga. Vidare ansåg revisionen att ef
ter levnaden av de rutiner som finns inte följdes upp och kvalitetssäkrades i till
räcklig omfattning. 

Förvaltningens svar 
Socialnämnden fattade 2014-04-09 ett beslut om kvalitetsledningssystem som 
ersatte de dokument som tidigare funnits . Det nya beslutet anser förvaltningen 
uppfyller socialstyrelsens krav och är i enlighet med gällande föreskrifter. Det 
nya beslutet om kvalitetsledningssystemet bifogas detta svar. 
Inom förvaltning pågår ett arbete med att säkerställa kvaliteten och efter levna
den av rutiner och riktlinjer. Förvaltningens intranät används som en digital 
bokhylla för beslutade rutiner och riktlinjer, nyligen har ansvaret fördelats för 
samtliga rutiner som finns. Den ansvarige har till uppgift att under 2015 gå 
igenom och uppdatera de mtiner och riktlinjer som tillhör respektive verksam
hetsområde. Det finns även riktlinjer som saknas som den som tilldelats ansva
ret måste upprätta under 2015. 
I kvalitetsledningssystemet beskrivs det ansvar som åligger ledningsgruppen 
vad det gäller årlig kvalitetsplan. Förvaltningen anser att det finns tydligt be
skrivna rutiner för hantering av avvikelser och klagomål som inkommer till 
förvaltningen. 
Vad det gäller målarbetet kollllner det att utvecklas under 2015, då mål, nyck
eltal och målnivåer kommer arbetas fram för verksamhetsonuådet Barn och 
familj. Dessa mål kommer därefter att följas upp årligen i de balanserade styr
kmt som förvaltningen arbetar utifrån. 

Förvaltningens arbete med att kvalitetssäkra efter levnaden av rutiner och rikt
linjer behöver utvecklas och ett arbete för förbättra detta pågår under 2015. 

Ann-Gret Sillen 
Socialchef 
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Socialförvaltningen 
Marie Pihl 
Verksamhetschef 

Önskad sysselsättningsgrad 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att: 

Tjänsteskrivelse 

2015-02-20 

verkställigheten tar fram hållbara riktlinjer för önskad sysselsättningsgrad 
sk.Iiva lokal överenskommelse med kommunal hing önskad sysselsättningsgrad 
verkställa önskad sysselsättningsgrad utifrån en igångsättningsplan under 2015 

Bakgrund 
Socialnämnden har fattat beslut om att genomföra önskad syselsättningsgrad inom vård 
och omsorg i Hultsfreds kommun 2015-03 01. En arbetsgrupp har bildats for att jobba 
med genomförandet. Arbetsgruppen består av representanter från verkställigheten samt 
kommunal. Arbetsgmppen konstaterar att det inte finns möjlighet att genomfora detta 
den l mars 2015. Det krävs en gmndlig genomgång i verksamheterna, tydliga riktlinjer 
samt en lokal överenskommelse med kommunal för att få ett hållbart genomforande av 
önskad sysselsättningsgr·ad. 

/ 
..L-. ~---

Marie Pihl 
Verksamhetschef . 

Postadress Box 508, 577 26 Hultsfred l Besöksadress Stora Torgell Godsadress Torngatan 3 

Tfn 0495-24 00 00 1 Fax 0495-24 19 15 1 social@hullsfred.se l www.hultsfred.se 

Bankgiro 5734-0150 1 Bankgiro OCR 984-7286 1 Org.nr 212000-0712 
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Socialförvaltningen 

Verksamhetsdialoger 

Verksam hetsom råd e 

HSR 

Äldreomsorg no1T 

Äldreomsorg söder 

Framsteget 

OF-psyk 

OF-boenden 

Bemanningsenheten 

Individ- och familjeomsorgen 

Myndighet vård och omsorg • 

Frivilligorganisationerna 

2015-01-14 

Datum Kontaktpolitiker 

P-I Pettersson; ger-inge.gettersson@hultsfred.se 

Eva Svedberg; eva-svedberg@hultsfred.se 

Conny Daag; conny daag@hotmail.com 

Britt Sm·pola; britt.sorgola@telia.com 

Karl-Johan Pettersson; carljohangettersson@yahoo.se 

Antje Rohde; bjorkhaga570@googlemail.com 

Jonny Bengtsson; jonny.beng!sson@hultsfred.se 

Monica Bergh; monica.bergh@kristdemokraterna.se 

Jmmy Bengtsson; jonny.bengtsson@hultsfred.se 

Monica Bergh; monica.bergh@kristdemokraterna.se 

Lizette Wästerlund; lizettew@hotmail.com 

P-I Pettersson; ger-inge. gettersson@hul tsfred. se 

Eva Svedberg; eva-svedberg@hultfred.se 

Conny Daag; cmmy daag@hotmail.com 

Lizette Wästerlund; lizettew@hotmail.com 

P-I Pettersson; ger-inge.Qettersson@hultsfred.se 

Lizette Wästerlund; lizettew@hotmail.com 

Postadress Box 508, 577 26 Hullsfred l Besöksadress Stora Torget l Godsadress Tomgatan 3 

Tfn 0495·24 00 00 1 Fax 0495·24 19 151 social@hultsfred.se 1 www.hullsfred.se 

Bankgiro 5734-0150 1 Bankgiro OCR 984-7286 1 Org.nr 212000-0712 
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Verksamhetsråd 

Verksamhetsområde 

Äldreomsorg norr 
Klockargärden, V ena hem-
tjänst, Lindgärden, Knektagår-
den, Hjorten, Slättgården, 
Hemtjänst Hultsfred 
Äldreomsorg söder 
Lundagården, Hemtjänst 
Mörlunda, Hemgården, Målilla 
hemtjänst, Ekliden, Virserums 
hemtjänst 
OF-psyk 

OF-boenden 

2 (2) 

Datum Kontaktpolitiker 

Conny Daag; conny daag@hotmail.com 

Britt Sm·pola; britt.sorpola@telia.com 

Karl-Johan Pettersson; carljohanpettersson@yahoo.se 

Antje Rohde; bjorkhaga570@googlemail.com 

Jonny Bengtsson; jonny. bengtsson@hultsfred.se 

Monica Bergh; monica.bergh@kristdemokraterna.se 

Lizette Wästerlund; lizettew@hotmail.com 
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Socialn~mnden 

Justerandes signatur 

Sn § 3/201 5 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2015-01-14 

H 25/2015 

4(15/j 

Val av ledamöter till Lokala Hälsorådet 2015-2018 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att avvakta med beslut, om vilka ledamöter som ska 
ingå i Lokala Hälsorådet. Beslut tas efter Mål- och resultatdagarna 24-25 
februari. 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanställning av 
brukarundersökning inom 
dagverksamheten Skedala 
2014 

Socialnämnden 2015-
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Socialförvaltningen 2014-11-20 

Sammanställning av brukarundersökning 
inom dagverksamheten Skedala 2014 

November 2014. 

Postadress Box 508, 577 26 Hultsfred l Besöksadress Stora Torget l Godsadress Torngatan 3 

Tfn 0495-24 00 001 Fax 0495-2419151 social@hultsfred.se 1 www.hultsfred.se 

Bankgiro 5734-0150 1 Bankgiro OCR 984-72861 Org.nr 212000-0712 
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Socialförvaltningen 

Inledning 

Fell Hittar inte referenskälla.14-11-20 

Personer med psykisk funktionsnedsättning riktad mot sysselsättningen har haft brukar
undersökning fyra år tillbaka. Där har intervjuer utförts till samtliga brukare som har 
insatsen dagverksamhet SOL. Frågeställningarna där riktar sig till att kunna förbättra 
och påverka dagverksamheten och även en mätning över nöjdheten. 

Undersökningen är kvalitativ och genomförs av samtalmellan brukaren och dennes kon
taktperson. Frågeställningarna är framtagna av verksamhetschef Katarina Dunhage Ja
kobsson. 

Denna rapport beskriver resultatet av en enkätundersökning som genomfördes under 
november månad 20 14 till brukare som har insatsen dagverksamhet Skedala. 

Denna rapport görs som ett led i nämndens kvalitetsarbete . 

Enkäten kommer att användas som mätning av brukarens delaktighet och nöjdhet under 
hösten vmje år. 

Att svara på intervjufrågorna är helt frivilligt och konfidentiellt. Det finns ingen spår
barhet i vem som svarat på vilken enkät vid sammanställningen. 

2 (4) 
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Socialförvaltningen 

Dagverksamheten Skedala 

Fel! Hittar inte referenskälla.14-11-20 

Verksamheten är kommunövergripande sedan 2006, vilket itmebär ett totalansvar får 
sysselsättningen för psykiskt funktionsnedsatta i hela kommunen. På Skedala försöker 
personalen tillsammans med brukarna att hitta rätt stöd och hjälp att hitta en bra var
dagssysselsättning. Sedan 2008 har Skedala dagverksamhet befunnit sig på just Skedala. 
Tidigare var dagverksamheten förlagd i en lägenhet på andra våningen i Stålhagen. 

På Skedala krävs delaktighet och där skapas kontakter får att motverka isolering. Där 
finns det tillgång till ett syrum, målarrum, datarum, träningsrum (gym) olika spel samt 
ett gemensamt ansvar för skötseln och planering av huset och dess innehåll. Även uteak
tiviteter såsom vedklyvning, trädgårdsarbete, gräsklippning, snöskottning, odling mm 
förekommer. Det förekommer även djur som ska skötas. Det finns fina promenadstråk i 
omgivningen och tillgång till ett gym som ansvaras av personal och brukare. 

Verksamheten är inriktad på sysselsättning och förutsättningar finns att prova sig fram 
till olika aktiviteter. 

Skedala är öppen efter behov och det arbetas med olika teman och ansvar samt är öppen 
under samtliga storhelger om det finns tillräckliga önskemål från brukarna att delta. 

Ett brukarråd har bildats under 2012 som har möten en gång per månad. Ingen personal 
är med på mötena om ingen inbjudan skickats ut innan mötet. Frågeställningar från bru
karrådet (om behov finns) skickas med till personalens APT ( arbetsplatsträft) för senare 
återkoppling. 

3 (4) 
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Socialförvaltningen 

Bakgrund 

Metod 

Fel! Hittar inte referenskälla.14-11-20 

Metoden som används är kvalitativ och genomfårs tillsammans av kontaktpersonen och 
brukaren. En intervjumall delas ut till brukaren innan samtalet för att ge en förberedelse
tid och veta vad det är för frågeställningar som ska tas upp. 

Svarsfrekvens 
Svarsfrekvensen uppgår till l 00%. 

Undersökningsgrupp 
Undersökningen riktar sig till alla personer som har insatsen dagverksamhet Skedala 
under november månad 2014. 
Undersökningen är helt frivillig och återkommande under hösten vmje år. 

4 (4) 



Svar på frågorna brukarundersökningen 2014 

Vad upplever du som positivt med Skcdala? 

o Något att göra på dagarna, prata, mat och jobba i 
trädgården. 

o Att man får träffa folk som också har problem. 
Personalen är för det mesta trevlig. 

o Tt·äffa folk, få god mat och frukost. 
o Kommet· hemift·ån ut och träffa folk. 
o Trevliga människor, sysselsättning, bra mat och härlig personal. 
o Att träffa foll<, att ha ett jobb som uppslmttas. 
o Träffa människot·, aktiviteterna är bra i Skedala, att man lär sig 

saker och maten är utmärkt. 
o Mat, tillgång till människor. 
o Man blir inte isolerad, bra mat. 
o Sysselsättning och gemenskap. 
o Träffa folk, bra mat. 
o Känner sig delaktig och får träffa andra. Bra att få jobba lite. 
o Inget. 
o Prata med varandra. 
o B m allt ihop. 

Vad skulle du vilja ändra på? 
o Att man skät· ner på vardagssysslorna, tex lövkmttning vänta 

till alla löv hat· fallit ner. 
o Nej det är bra som det är. ( 2 
o Nej( 4 
o Tycker det fungerar bra. 
o Inget vad jag kan komma på. 
o Inget (2 
o Vet inte. 

Är det någonting som du framföra utöver vad vi redan pratat om? 

o Nej ( 5 
o Ha en bra dag 
o Inget ( 4 



Skedala 2014 

l. Hur upplever du Skedalas tillgänglighet vad gäller öppettider? 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 
Mycket bra Bra Dåligt Kan ej bedöma 

Personalen 

l. Kätmer du förtroende för personalen? 

16 ~----------------------------------------------

14 +----

12 +----

10 +----

8 +----

6 +----

4 +----

2 +----

0 +----
Ja Delvis Nej 



2. Kätmer du att det finns tillräckligt med tid avsatt för att diskutera det du vill med 
personalen? 

10 

9 

8 

7 

6 

s 
4 

3 

2 

1 

o 
Ja Delvis Nej 

3. Om du känner oro eller ängslan över din situation har du möjlighet att prata med personalen 
om detta? 

8 .--------------------------------------------------

7 

6 

s 

4 

3 

2 

1 

o 
Ja Delvis Nej Jag känner Jag vill inte 

ingen oro eller prata om det 
ängslan 



4. Upplever du att du har inflytande i de insatser du erhåller? 

Ja,i hög 
utsträckning 

l viss utsträckning Nej,rnen jag hade Nej,jag vill inte det 
önskat det 



Genomförandeplan 

l. Kände du dig delaktig i utvecklingen av din genomförandeplan? 

16 

14 r-

12 

10 

8 r-

6 

4 

2 

o 
1 2 3 

Helhetsintrycl< 

l. Hur värderar du som helhet Skedala? 

1. Hur 
värderar du 
som helhet 
Skedala7 

Utmärkt Mycket bra 

• 
4 

Bra 

• Delvis 

• Jag känner inte till n~gon 
genomförandeplan 

N~gorlunda D~ligt 
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Sammanställning av 
brukarundersökning inom 
individ- och 
familjeomsorgen, IFO 

Socialnämnden 2015-
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Inledning 
Socialförvaltningen inom individ och familjeomsorgen har under april månad 
2014 genomfört en enkätundersökning för att få reda på hur deltagare/klienter 
känner delaktighet och kan påverka sin vardag samt om man blir bemött på ett 
respektfullt sätt. 
Undersökningen är kvantitativ och har genomförts under en period av 14 dagar 
genom att deltagarna/klienterna som har hjälp och stöd inom arbetsmarknads
enheten, Stegen, IFO Vuxen och Barn och familj har fått fylla i en enkät om l O 
frågor. Frågeställningarna är framtagna av personalrepresentanter från de olika 
verksamheterna inom individ och familjeomsorgen (IFO) på socialförvaltning
en. 

Rapporten beskriver resultatet av enkätundersökningen och görs som ett led i 
nämndens kvalitetsuppföljning. 
Enkäten kommer att användas som mätning av den enskildes delaktighet och 
nöjdhet under vmje år. 

Att svara på enkäten är helt frivilligt och konfidentiellt. Det finns ingen spår
barhet i vem som svarat på vilken enkät vid sammanställningen. 

Metod 

Metoden som används är kvantitativ och genomförs genom enkäter som delas 
ut i samband med besök eller via brev till deltagare/klienter som har kontakt 
med individ och familjeomsorgen. 

Alla har fått enkätfrågor som gäller alla enheter även om de inte är aktuella på 
mer än ett ställe. Detta har visat sig förvirrande. Vi förstår att många tyckt till 
om delar av verksamheten som de inte har erfarenhet av. Därför har vi valt att 
endast redovisa de svar som lämnats avseende den enhet som den enskilde er
hållit enkät från. Vid nästa enkätundersökning kommer denna felkälla att rättas 
till. 

Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen uppgår till 79%. 126 enkäter har lämnats ut och 99 svar har 
inkommit. Tre enkäter är ogiltiga. 

Undersökningsgrupp 

Undersökningen riktar sig till personer som har insatser genom individ och fa
miljeomsorgen. 

1 ( 1) 
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IFO Vuxen 

Kön 

Namn 
A. Kvinna 
B. Man 

ISvarsfrekvens 
100% ( 40/40) 

Ålder 

Namn 
A. 15-29 år 
B. 30-45 år 
c. 46-

Is varsfrekvens 
100% ( 40/40) 

1 (5) 

Antal OJ o 
24 60 
16 40 

Total 40 100 

Antal OJ o 

8 20 
14 35 
18 45 

Total 40 100 
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2015-02-25 

Hur lätt tycker du att det är att komma i kontakt med IFO vuxen 

IFO vuxen 
Namn Antal 
A. Mycket svårt 4 
B. 2 1 
c. 3 4 
D. 4 6 
E. 5 8 
F. Mycket lätt 17 

Total 40 

Is varsfrekvens 
100% ( 40/40) 

Kommentar: 
Jag såg inte något lätt på något möte 
Finns ju aldrig någon som svarar 
Blir alltid trevligt och respektfull bemött 

20 

18 
0/o 

lO 16 

2,5 14 

10 12 

15 10 
20 

42,5 
8 

100 6 

4 

2 

o 
A B 

J ag har haft försötjningsstöd för att mina pengar inte har räckt till (ej något j oh b) 
Mycket lätt men tog ett par månader, för lång tid (kan ha berott på jultider) 

Kan du påverka tiden för besök hos IFO vuxen 

14 
IFO vuxen 
Namn Antal 0/o 12 

A. Inte alls 5 12,5 
B. 2 l 2,5 10 

c. 3 7 17,5 
8 

D. 4 8 20 
E. 5 7 17,5 6 

F. Helt och hållet 12 30 
Tota l 40 100 4 

lsvarsfrekvens 
100% ( 40/40) 

2 

o 
A B 

Kommentar: 

c D 

c D 

Vet ej. Skulle tro det, för har alltid blivit vänligt bemött. Har aldrig hat anledning att "påverka" 

2 (5) 

E F 

E F 

Får ej komma dit fortare utan det räknas nog ut efter telefonsamtal då får jag kopia, känner mig obekväm. 
Har bara varit på möten med tider som redan passat, har inte behövt påverka. 
Svårigheter i intervjuer 
Här lär man sig vänta som barn. 
Jag tycker att det får jag inte bestämma 
Aldrig behövt påverka tiden 
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2015-02-25 

Tycket du att du är delaktig i din utredning på IFO vuxen 

IFO vuxen 
Namn Antal 0/o 

A. Inte al ls 2 5,0 
B. 2 2 5,0 
c. 3 s 12,5 
0 . 4 4 1QLQ 
E. 5 7 17L5 
F. Helt och hållet 20 50 

Total 40 100 

ISvarsfrekvens 
100% ( 40/40) 

Kommentar: 
Då det var aktuellt. 
Själklart. Första gångenjag var i kontakt med soc nov 201 2 
fickjag gå hem en 10:- Utmattningsmedtod .. ? 
De vill inte dela något 
Jag vet inte, jag vill vara neutral. 

Kan du påverka insatsen/stödet du får på IFO vuxen 

16 
IFO vuxen 
Namn Antal 0/o 14 

A. Inte alls s 12,5 12 

B. 2 3 7 s 
c. 3 3 7,5 10 

0.4 7 17,5 8 
E. 5 8 20 
F. Helt och hållet 14 35 6 

Total 40 100 4 

ISvarsfrekvens 
100% (40/ 40) 

2 

o 
A 

Kommentar: 
Enda "plikten" är ju f n att hålla ordning på kvitton 

B 

3 (5) 
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Är du nöjd med hjälpen/stödet du får på IFO vuxen 

IFO vuxen 
Namn Antal 
A. Inte alls 4 
B. 2 l 
C.3 3 
0.4 6 
E. 5 7 
F. Helt och hållet 19 

Total 40 

Is varsfrekvens 
100% ( 40/40) 
Kommentar: 

Jag kan inte hitta någon effekt på bistånd 
Det beror på vem man talar med. 

OJ o 

lO 
2,5 
7,5 
15 

17,5 
47,5 
100 

Mycket bra förståelse och bemötande, det ska ha extra stjär
nor. 
Svårt med ekonomisk bistånd, fått mycket stor hjälp med 
behandlingshemskostnad 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 
A 

Är du nöjd med personalens bemötande på IFO vuxen 

20 

IFO vuxen 18 

Namn Antal OJ o 16 

A. Inte alls l 2,5 
14 

B. 2 3 7,5 
c. 3 5 12,5 12 

0.4 4 lO 10 

E. 5 8 20 8 

F. Helt och hållet 19 47,5 6 

Total 40 100 
4 

ISvarsfrekvens 
100% ( 40/40) 

2 

o 
A 

Kommentar: 

4 (5) 

B c D E 

B c D E 

Man förväntar sig att bli trevligt bemött då man klär av sig själv och visar sina in- och utgifter och må
nadsutlägg mm. 
Mycket bra. 
Socialsekreterare ej proffsig i sitt bemötande 

f 

f 
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Tycker du att personalen lyssnar på dig 

IFO vuxen 
Namn Antal 0/o 
A. Inte alls 1 2,5 
B. 2 3 7,5 
c. 3 1 2 5 
0.4 4 10 
E. 5 10 25 
F. Helt och hållet 21 52,5 

Total 40 100 

lsvarsfrekvens 
100% ( 40/40) 
Kommentar: 

Dom lyssnar väl men har syrliga kommentarer ibland. Eller 
är dom styrda uppifrån? 
De lyssnar inte. 
Mycket bra, jag fick äntligen den hjälp jag behövde men inte 
fått genom landstinget. 
Socialsekreterare forserar fram beslut, dålig uppfattningsför
måga 

Blir du mottagen på överenskommen tid 

IFO vuxen 
Namn Antal 0/o 
A. Inte alls 1 2,4 
B. 2 o o 
c. 3 4 10,0 
0 . 4 4 10,0 
E. 5 6 15,0 
F. Helt och hållet 25 62,6 

Total 40 100 

Is varsfrekvens 
100% (40/40) 

Kommentar: 
Över huvud taget väldigt rara personer på dessa platser. 
Jag är inte säker på löften 
Jättebra, I rätt tid. 
Jag blir mottagen för hjälp 

5 (5} 



Brukarenkät IFO Vuxen 

Utifrån att IFO Vuxens huvudsakliga arbetsuppgifter består av myndighetsutövning där 
individen inte alltid kan bestämma själv över insatser och bistånd så är resultatet av enkäten 
bra då större delen av svaren ligger inom områdena C-F. För att få ett säkrare utfall är det 
dock av stor vikt att fler besvarar enkäten vid nästa undersökningstillfälle då det denna gång 
var 42 besvarade enkäten trots 263 aktuella ärenden under mätperioden. 73 ärenden var dock 
flyktingärenden och då enkäten endast fanns på svenska är språket ett stort hinder får att öka 
svarsfrekvensen. 

Resultatet har tolkats som så att de som svarat inom områdena A-B är missnöjda med 
kontakten och med möjligheten att påverka beslut. De som har svarat inom områdena C-F är 
mer eller mindre nöjda. Sammanlagt så ligger 89 % av svaren inom områdena C-F och större 
delen av klienterna är nöjda med bemötandet de får och möjligheten att påverka beslut och 

bistånd. 20 %tycker inte att de kan påverka insatser eller bistånd från IFO Vuxen vilket 
också i vissa fall är korrekt då det ibland handlar om t ex tvångsvård för missbrukare, L VM. 
En del personer kanske anser att de inte kan påverka besluten av ekonomiskt bistånd och där 
kan tydlighet och information bli bättre kring att besluten grundar sig på vad personen gör 

eller prioriterar. Att alltid får klienten fatta positiva beslut är ej möjligt då det är lagar och 
riktlinjer som styr varför det kan bli svårt att endast få positiva svar. 

Infår 2015 är målet med brukarenkäten att höja svarsfrekvensen för ett säkrare resultat samt 
att minska antalet svar inom områdena A-B genom att vara mer tillgängliga och tydliga i vad 
klienterna själva kan påverka kring sina beslut. Ett mål är även att ingen oavsett beslut eller 
insats ska behöva känna att bemötandet inte varit bra. 

Marie Stjernström 
sektionschef 
IFO Vuxen 
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Inledning 
Socialförvaltningen inom individ och familjeomsorgen har under april månad 
20 14 genomfört en enkätundersökning för att få reda på hur deltagare/klienter 
känner delaktighet och kan påverka sin vardag samt om man blir bemött på ett 
respektfullt sätt. 
Undersökningen är kvantitativ och har genomförts under en period av 14 dagar 
genom att deltagarna/klienterna som har hjälp och stöd inom arbetsmarknads
enheten, Stegen, IFO Vuxen och Barn och familj har fått fylla i en enkät om l O 
frågor. Frågeställningarna är framtagna av personalrepresentanter från de olika 
verksamheterna inom individ och familjeomsorgen (IFO) på socialförvaltning
en. 

Rapporten beskriver resultatet av enkätundersökningen och görs som ett led i 
nämndens kvalitetsuppföljning. 
Enkäten kommer att användas som mätning av den enskildes delaktighet och 
nöjdhet under vmje år. 

Att svara på enkäten är helt frivilligt och konfidentiellt. Det finns ingen spår
barhet i vem som svarat på vilken enkät vid sammanställningen. 

Metod 

Metoden som används är kvantitativ och genomförs genom enkäter som delas 
ut i samband med besök eller via brev till deltagare/klienter som har kontakt 
med individ och familjeomsorgen. 

Alla har fått enkätfrågor som gäller alla enheter även om de inte är aktuella på 
mer än ett ställe. Detta har visat sig förvirrande. Vi förstår att många tyckt till 
om delar av verksamheten som de inte har erfarenhet av. Därför har vi valt att 
endast redovisa de svar som lämnats avseende den enhet som den enskilde er
hållit enkät från. Vid nästa enkätundersökning konuner denna felkälla att rättas 
till. 

Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen uppgår till 79%. 126 enkäter har lämnats ut och 99 svar har 
inkommit. Tre enkäter är ogiltiga. 

Undersökningsgrupp 

Undersökningen riktar sig till personer som har insatser genom individ och fa
milj eomsorgen. 

1 ( 1) 
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Arbetsmarknadsen h eten 

Kön 

Namn Antal 
A. Kvinna 8 
B. Man 5 

Total 13 

Is varsfrekvens 
100% (13/13) 

Ålder 

Namn Antal 
A. 15-29 år 12 
B. 30-45 år o 
c. 46- l 

Total 13 

ISva rsfrekvens 
100% (13/13) 

201 5-02-25 

0/o 
61,5 
38,5 
100 

0/o 

92,3 
o 

7,7 
100 
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Hur lätt tycker du att det är att komma i kontakt med Arbetsmarknadsen
heten 

Arbetsrna rknadsen h eten 
Namn Antal 0/o 

A. Mycket svårt o o 
B. 2 o o 
c. 3 o o 
0.4 2 15,4 
E. 5 4 30,8 
F. Mycket lätt 7 53,8 

Total 13 100 

ISvarsfrekvens 
100% (13/13) 

Kan du påverka tiden för besök hos Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenheten 
Namn Antal 0/o 
A. Inte alls 1 7J 
B. 2 o o 
c. 3 o o 
D. 4 3 23,0 
E. 5 4 30,8 
F. Helt och hållet 5 38,5 

Total 13 100 

ISvarsfrekvens 
100% (13/13) 
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Tycket du att du är delaktig i din utredning på Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenheten 
Namn Antal 0/o 
A. Inte alls o o 
B. 2 o o 
c. 3 o o 
D.4 3 23,0 
E. 5 6 46,2 
F. Helt och hållet 4 30,8 

Total 13 100 

Is varsfrekvens 
100% (13/13) 

Kan du påverka insatsen/stödet du får på Arbetsmarknadsenheten 

s~------------------------~ 

Arbetsmarknadsen h eten 
Namn Antal 0/o 
A. Inte alls o o 

5 l 

B. 2 o o 4 
C.3 2 15,4 
D. 4 2 15,4 3 
E. 5 5 38,5 
F. Helt och hållet 4 30,7 2 

Total 13 100 

lsva rsfrekvens 
100% (13/13) o..__-"""T'"'""""_ .............. _ .......... 

A B C D E F 
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Är du nöjd med hjälpen/stödet du får på Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsrna rknadsen h eten 
Namn Antal 0/o 

A. Inte alls o o 
B. 2 o o 
c. 3 o o 
D.4 l 7,7 
E. 5 l 7,7 
F. Helt och hå llet 11 84,6 

Tota l 13 100 

Is varsfrekvens 
100% (13/13) 

Är du nöjd med personalens bemötande på Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenheten 
Namn Antal 0/o 

A. Inte alls o o 
B. 2 o o 
c. 3 o o 
D.4 2 15 4 
E. 5 l 7,7 
F. Helt och hå llet lO 76,9 

Tota l 13 100 

ISvarsfrekvens 
81,3% (13/16) 

4 (5) 
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Tycker du att personalen lyssnar på dig 

Arbetsmarknadsen h eten 
Namn Antal 0/o 

A. Inte al ls o o 
B. 2 o o 
c. 3 o o 
D.4 o o 
E. 5 2 15,4 
F. Helt och hå llet 11 84,6 

Total 13 100 

Is varsfrekvens 
100% (13/13) 

Blir du mottagen pä överenskommen t id 

Arbetsrna rknadsen h eten 
Namn Antal 0/o 

A. Inte alls o o 
B. 2 o o 
c. 3 o o 
D.4 l 7,7 
E. 5 4 30,8 
F. Helt och hållet 8 61,5 

Total 13 100 

Is varsfrekvens 
100% (13/13) 

5 (5) 
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stegen 2014 

Kön 

Namn 
A. Kvinna 
B. Man 

ISvarsfrekvens 
100% (20/20) 

Ålder 

Namn 
A. 15-29 år 
B. 30-45 år 
c. 46-

ISvarsfrekvens 
100% (20/20) 

2015-02-25 

Antal 0/o 
11 55 
9 45 

Total 20 100 

Antal 0/o 

4 20 
s 25 

11 55 
Total 20 100 
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Hur lätt tycker du att det är att komma i kontakt med stegen 

9.--------------------------, 
s tegen 
Namn Antal 0/o 

A. Mycket svårt o o 
B. 2 o o 
c. 3 3 15 
0 . 4 3 15 
E. 5 8 40 
F. Mycket lätt 6 30 

Total 20 100 

Is varsfrekvens 
100% (20/20) 

Kommentar: 
Det går att höra av sig lätt. 
Överenskomna möten hålls alltid efter överenskommen tid 

Kan du påverka tiden för besök hos Stegen 

s tegen 
Namn Antal 0/o 
A. I nte alls 3 15 
B. 2 3 15 
c. 3 2 10 
0 . 4 2 10 
E. 5 6 30 
F. Helt och hållet 4 20 

Total 20 100 

ISvarsfrekvens 
100% (20/20) 
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Tycket du att du är delaktig i din utredning på Stegen 

st egen 
Namn Antal 0/o 
A. Inte al ls o o 
B. 2 2 10 
c. 3 3 15 
D.4 5 25 
E. 5 6 30 
F. Helt och hållet 4 20 

Total 20 100 

ISvarsfrekvens 
100% (20/20) 

Kan du påverka insatsen/stödet du får på Stegen 

s tegen 
Namn Antal 0/o 
A. Inte alls 2 10 
B. 2 4 20 
c. 3 4 20 
D.4 2 10 
E. 5 4 20 
F. Helt och hållet 4 20 

Total 20 100 

ISvarsfrekvens 
100% (20/20) 

3 (5) 
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Är du nöjd med hjälpen/stödet du får på stegen 

St egen 
Namn Antal 0/o 
A. Inte alls o o 
B. 2 2 lO 
c. 3 2 lO 
0.4 2 lO 
E. 5 7 35 
F. Helt och hållet 7 35 

Total 20 100 

Is varsfrekvens 
100% (20/20) 

Är du nöjd med personalens bemötande på stegen 

4 (5) 

9~------------------------~ 

St egen 
Namn Antal 0/o 

8 

A. Inte alls o o 7 

B. 2 o o 6 

c. 3 3 15 
0.4 l 5 5 

E. 5 8 40 
F. Helt och hållet 8 40 

4 

I 3 
Total 20 100 

2 

ISvarsfrekvens 
100% (20/20) o J....__--r-----.-1---..L,-

A B C D E F 
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Tycker du att personalen lyssnar på dig 

St egen 
Namn Antal 0/o 

A. Inte alls o o 
B. 2 o o 
c. 3 4 20 
0.4 o o 
E. 5 6 30 
F. Helt och hållet 10 50 

Total 20 100 

ISvarsfrekvens 
100% (20/20) 

Blir du mottagen på överenskommen tid 

St egen 
Namn Antal 0/o 
A. Inte alls o o 
B. 2 o o 
c. 3 1 5 
D. 4 2 10 
E. 5 7 35 
F. Helt och hållet 10 50 

Total 20 100 

ISva rsfrekvens 
100% (20/20) 

5 (5) 

12..----~-------------. 
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Analys 

Arbetsmarknadsenheten 
Antal enkäter är endast 13 st. Deltagarna är till största delen unga personer. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att brukarna i stort sett är nöjda med den !~ä! p 
man får vid Arbetsmarknadsenheten. 

Tillgängligenheten och möjligheten att påverim besökstiderna upplevs i huvudsak som 
goda men det finns utrymme för förbättring. Samma resultat visas även på Delaktighet 
och möjlighet att påverka insatser och stöd. 

Brukarna är nöjda med hjälpen och stödet de får samt personalens bemötande. 
Man blir lyssnad på. I stort blir man mottagen på överenskommen tid men det kan tro
ligtvis förbättras något. 

stegen 
Stegens enkätsvar uppgår till 20 st och är en mera blandad åldersgrupp. 

Stegens arbete styrs av beställare och de krav och den plan som görs tillsamman med 
brukaren och beställande myndighet. Friheten finns därför inte fullt ut att styra över 
upplägg av arbetsträningen. Detta gör att många brukare till en bötjan är motvilliga till 
arbetsträning på Stegen, men det brukar ändra sig efter en tid på Stegen. Många vill 
sedan inte avsluta sin arbetsträning. 

Där är spridningen större både gällande tillgänglighet och möjligheten att påverim be
sökstiderna även om det finns kommentaret som "det går att höra av sig lätt" och över
enskomna möten hålls alltid .. ". Stegen styr inte helt över besökstider eftersom det finns 
en uppdragsgivare. Svårigheter att komma i kontakt med Stegen behöver utredas vad 
som avses.Delaktighet i utredning och möjlighet att påverim insats och stöd är blandat 
i enkätsvaren. 
Det är även ett blandat resultat på hur nöjd med hjälpen och stödet man är. 
Bemötandet är något mer positivt. En anledning till det blandade resultatet är att alla 
inte kommer till stegen på egen begäran utan det finns krav från andra myndigheter. 
Till stor del tycker brukarna att personalen lyssnar på dem, men fyra personer är inte 
nöjda. Mottagen på överenskommen tid är också lite blandat. Riktigt vad det står för är 
oklart. 

Eivor Lind 
sektionschef 
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Inledning 
Socialförvaltningen inom individ och familjeomsorgen har under april månad 
2014 genomfört en enkätundersökning för att få reda på hur deltagare/klienter 
känner delaktighet och kan påverka sin vardag samt om man blir bemött på ett 
respektfullt sätt. 
Undersökningen är kvantitativ och har genomförts under en period av 14 dagar 
genom att deltagarna/klienterna som har hjälp och stöd inom arbetsmarknads
enheten, Stegen, IFO Vuxen och Barn och familj har fått fylla i en enkät om l O 
frågor. Frågeställningarna är framtagna av personalrepresentanter från de olika 
verksamheterna inom individ och familjeomsorgen (IFO) på socialförvaltning
en. 

Rapporten beskriver resultatet av enkätundersökningen och görs som ett led i 
nämndens kvalitetsuppföljning. 
Enkäten konuner att användas som mätning av den enskildes delaktighet och 
nöjdhet under vmje år. 

Att svara på enkäten är helt fl'ivilligt och konfidentiellt. Det finns ingen spår
barhet i vem som svarat på vilken enkät vid sammanställningen. 

Metod 

Metoden som används är kvantitativ och genomförs genom enkäter som delas 
ut i samband med besök eller via brev till deltagare/klienter som har kontakt 
med individ och familjeomsorgen. 

Alla har fått enkätfrågor som gäller alla enheter även om de inte är aktuella på 
mer än ett ställe. Detta har visat sig förvirrande. Vi förstår att många tyckt till 
om delar av verksamheten som de inte har erfarenhet av. Därför har vi valt att 
endast redovisa de svar som lämnats avseende den enhet som den enskilde er
hållit enkät från. Vid nästa enkätundersökning kommer denna felkälla att rättas 
till. 

Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen uppgår till 79%. 126 enkäter har lämnats ut och 99 svar har 
inkommit. Tre enkäter är ogiltiga. 

Undersökningsgrupp 

Undersökningen riktar sig till personer som har insatser genom individ och fa
milj eomsorgen. 

1 ( 1) 
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Personalkontoret 

Barn och familj 

Kön 

Namn 
A. Kvinna 
B. Man 

Total 

Is varsfrekvens 
100% (26/26) 

Al der 

Namn 
A. 15-29 är 
B. 30-45 är 
c. 46-

Tot al 

lsva rsfrekvens 
100% (26/26) 

2015-02-25 

Antal 0/o 
19 73, 1 
7 26,9 

26 100 

Antal 0/o 

12 46,2 
10 38,4 
4 15,4 
26 100 
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Hur lätt tycker du att det är att komma i kontakt med Barn och familj 

1a 
B hf T arn oc am111 
Namn Antal 0/o 

16 

A. Mycket svårt l 3,8 14 

B. 2 o o 12 
c. 3 2 7,7 
D.4 l 3,8 10 

E. 5 6 23,1 a 

F. Mycket lätt 16 61,5 6 
Total 26 100 

4 

Is varsfrekvens 
100% (26/26) 

2 

l o 
A B c D E 

Kan du påverka tiden för besök hos Barn och familj 

1a 
B h f ·r arn oc a milJ 
Namn Antal 0/o 

16 

A. Inte alls l 3,8 14 

B. 2 o o 12 
C.3 l 3,8 
D.4 2 7,7 10 

E. 5 6 23,1 a 

F. Helt och hallet 16 61,5 6 
Total 26 100 

4 

ISva rsfrekvens 
100% (26/26) 
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o 
A B c D E 
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F 



~ HULTSFREDS 
V KOMMUN 

2015-02-25 

Tycket du att du är delaktig i din utredning på Barn och familj 

20 
B hf T arn oc am111 

18 
Namn Antal 0/o 

A. Inte alls l 3,7 16 

B. 2 o o 14 

c. 3 3 11,5 12 

0.4 2 7,8 10 
E. 5 2 7,8 
F. Helt och hållet 18 69,2 

8 

Total 26 100 6 

4 

ISvarsfrekvens 
100% (26/26) 

2 

o 
A B c 

Kan du påverka insatsen/stödet du får på Barn och familj 

B h f ·r arn oc am111 
Namn Antal 0/o 

A. Inte alls l 3,8 
B. 2 o o 
c. 3 2 7,7 
0.4 5 19,2 
E. 5 lO 38,5 
F. Helt och hållet 8 30,8 

Total 26 100 

Is varsfrekvens 
100% (26/26) 
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Är du nöjd med hjälpen/stödet du får på Barn och familj 

20 
B hf T arn oc am111 
Namn Antal 0/o 

18 

A. Inte alls l 3,8 16 

B. 2 o o 14 

c. 3 l 3,8 12 

0.4 l 3,8 10 
E. S s 19,2 
F. Helt och hållet 18 69,2 

8 

Total 26 100 6 

4 

ISvarsfrekvens 
100% (26/26) 

2 

o 
B 

Är du nöjd med personalens bemötande på Barn och familj 

B hf T arn oc am111 
Namn Antal 0/o 

A. Inte alls o o 
B. 2 l 3,8 
c. 3 o o 
0 . 4 l 3,8 
E. S o o 
F. Helt och hållet 24 92,3 

Total 26 100 

ISvarsfrekvens 
100% (26/26) 
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Tycker du att personalen lyssnar på dig 

B hf T arn oc am111 
Namn Antal 0/o 

A. Inte alls 1 3,8 
B. 2 o o 
c. 3 o o 
D. 4 1 3,8 
E. 5 1 3,8 
F. Helt och hållet 23 88,5 

Total 26 100 

ISvarsfrekvens 
100% (26/26) 

Blir du mottagen på överenskommen tid 

B h f ·r arn oc am111 
Namn Antal 0/o 
A. Inte alls o o 
B. 2 o o 
c. 3 o o 
D.4 1 3,8 
E. 5 2 7,7 
F. Helt och hållet 23 88,5 

Total 26 100 

lsvarsfrekvens 
100% (26/26) 
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Analys 
På Barn och familj delades 26 enkäter ut och l 00 % svarsfrekvens uppnåddes. 

Enkäterna delades ut under en period av fyra veckor (v. 16-19 2014) vilket innebär att det 

totala antal enkäter som delades ut kan uppfattas som väldigt lågt. Anledningar vi kan se till 

detta är att det under dessa fyra veckor var påsklov och lov brukar innebära att vår 

besöksfrekvens minskar. Vi tror vidare att det beror på att vi valt att dela ut enkäten till de 

över 15 år och vi därför "tappar" en stor del av våra besökare. Likaså bidrar det att enkäten 

endast finns på svenska då många av besökarna till Barn och familj är av utländsk härkomst. 
Ytterligare anledning till det låga antal enkäter som delades ut uppges vara att man glömt bort 

det i vissa fall och att antal nyligen anställda under perioden var hög. 

Vad gäller utfallet på frågorna i enkäten som utgår från de nyckeltal som är satta för IFO, når 

Barn och familj en hög måluppfyllelse inom perspektivet Invånare och brukare. I 

brukarenkäten utgår vi från att de som har svarat A och B inte är nöjda, de som har svarat C 

och D tycker att det är acceptabelt eller helt okej och de som svarat E och F tycker att det är 

bra eller mycket bra. 

Utifrån denna gradering är det i genomsnitt endast 3 % (l person) av de som svarat som inte 

anser sig nöjda med det bemötande de fått och inte tycker att de kan påverka det stöd de får 

från oss. Det innebär att 97% av de som svarat tycker att deras möjligheter att påverka och 

det sättet som de blivit bemötta på, är allt från acceptabelt till mycket bra. Om vi utgår från de 

svar som anser sig nöjda eller mycket nöjda (svarat E och F) är utfallet i genomsnittet 86% 

vilket vi får anse som ett mycket bra betyg. 

Det nyckeltal med mest spridning i svaren är Kan du påverka insatsenistödet du får på Barn 

och familj vilket man kan förvänta sig då vårt arbete i stora delar utgörs av 

myndighetsutövning. 

Till nästa år är vår målsättning att öka antal utdelade enkäter samtidigt som vi bibehåller en 

hög svarsfrekvens. Vidare vill vi också att alla ska ha svarat högre än den lägsta nivån, d.v.s. 

högre än F. 

Sammantaget är vi väldigt nöjda med resultatet av brukarenkäten 2014. Vad gäller 

utformingen och genomförandet finns det saker att förbättra. V år ambition för 2015 är att 

mäta måluppfyllelsen även bland barnen vilka vi främst verkar för. 

Anna Edvardsson 

sektionschef Barn och familj 
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l Sida 1 

Sammanställning social beredskap 

Antal ärenden 

2011 2012 2013 2014 
Politiker 18 4 8 14 
Tjänsteman 16 24 28 42 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
2011 2012 2013 2014 

Typ av ärende 

2011 2012 2013 2014 
Misstanke att barn far illa 6 10 7 10 
Missbruk 1 5 3 8 
Våld i nära relation 2 3 1 2 
Familjerätt 2 2 4 2 
Boende 3 3 3 8 
Övrigt ek bistånd 3 o o o 
Annat 17 9 20 26 

Misstanke Missbruk Väld l nära Familjerätt Boende övrigt ek Annat 
att barn far relation biständ 

illa 

• Politiker 

• Tjänsteman 

• 2011 

• 2012 

• 2013 

• 2014 



l Sida 2 

Åtgärd 
2011 2012 2013 2014 

Samtal 22 20 24 28 
Polishandräckning 2 o 5 o 
Omedelbart omhändert 1 1 3 o 
Bistånd enl Sol o 1 o o 
Annat 9 7 7 28 

Samtal Polishandräckning Omedelbart Bistånd en l Sol Annat 
omhändert 

Tjänsteman 
2011 2012 2013 2014 

Endast telefonsamtal 18 16 20 6 
Ringt kollega/varit på förv 6 7 6 2 
Hembesök 4 6 4 2 
Polishandräckning 1 o 
Omedelbart omhändert 3 o 
Annat 2 32 

Endast Ringt kollega/varit Hembesök Polishandräckning Omedelbart 
telefonsamtal på förv omh~ndert 

• 2011 

• 2012 

D2013 

• 2014 

• 2011 

• 2012 

• 2013 

• 2014 



Sida 3 

Politiker 
2011 2012 2013 2014 

Har löst frågan själv 18 3 7 8 
Rådgjort med tjänsteman 6 o 1 4 
Tjänsteman övertagit ärenc 4 1 2 

20 .--------------------------------------------------

15 +-----------··--------------------------------------

10 +-----------··--------------------------------------

0 +----~ • -..------, 
Har löst frågan Rådgjort med Tjänsteman 

själv tjänsteman övertagit ärende 

Antal ärenden under året har varit 56. 

• 2011 

• 2012 

• 2013 

• 2014 

• 

Typ av ärenden under året har varit 26. l vissa ärenden ingår fler ärendetyper. 
Åtgärder har under året varit 28. l vissa ärenden ingår flera åtgärder. 
Ärende handlagt av tjänsteman har under året varit 42. l vissa ärenden ingår fler alternativ 
Ärende handlagt av politiker har under året varit 14. 1 vissa ärenden 
handlagda av tjänsteman har även politiker varit inblandad. 
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Patientsäkerhetsberättelse, 2014 

1. Bakgrund 
Patientsäkerhetslagen (SFS 20 l 0:659) ger vårdgivaren ett tydligare ansvar att bedriva 
ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra 
vårdskador. Med vårdskada avses lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom 
samt dödsfall. 

Vårdgivaren ska årligen sammanställa en så kallad patientsäkerhets berättelse, en 
beskrivning av hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående år. 

I patientsäkerhetsberättelse ska följande framgå: 
• Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 
• Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
• Vilka resultat som har uppnåtts 

Införandet av patientsäkerhetsberättelse förväntas leda till att ett aktivt och systematiskt 
patientsäkerhetsarbete. 

Patientsäkerhetsberättelsen för år 2014 gäller för Hultsfreds kommun, där kommunen 
har ett hälso- och sjukvårdsansvar. 

2. Ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

2.1 Socialnämndens ansvar 
Inom kommunen är det den nämnd som svarar för äldreomsorg inklusive hälso- och 
sjukvård som är vård givare. I Hultsfred är det Socialnämnden. 

Socialnämnden ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till 
att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. Nämnden 
ska fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuerligt 
följa upp och utvärdera målen, 

2.2 Verksamhetschef enligt HSL:s ansvar 
Verksamhetschef enligt HSL ska enligt hälso- och sjukvårdslagen svara för att 
verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar 
kostnadseffektivitet. Inom ramen för ledningssystemet ska verksamhetschefen ta fram, 
fastställa och dokumentera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt 
skall bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. 

2.3 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar 
Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har tillsammans med verksamhetschefen att 
upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och säkerhet inom ramen för det 
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som finns för den kommunala hälso
och sjukvården. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan utövar sitt ansvar genom att 
planera, styra, kontrollera, dokumentera och redovisa arbetet med verksamhetens 
kvalitet och säkerhet. 

I den medicinskt ansvariga sjuksköterskans ansvar ingår bl. a. att tillse att 
författningsbestämmelser och andra regler är kända och efterlevs, att det finns 
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behövliga direktiv och instruktioner för verksamheten samt att personalen inom 
kommunens hälso- och sjukvård har den kompetens som behövs med hänsyn till de 
krav som ställs på verksamheten. 

2.4 Enhetschefens ansvar 
Enhetschefen ansvarar for att de rutiner och riktlinjer som verksamhetschef och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska fastställt är väl kända i verksamheten samt att ny 
hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs for att utföra sina hälso
och sjukvårdsuppgifter. 

2.5 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar 
Hälso- och sjukvårdspersonalen ansvarar for att hälso- och sjukvårdsarbetet foljer 
vetenskap och beprövad erfarenhet samt att inom ramen for verksamhetens 
ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. 

3. Verksamhetens omfattning 
I Hultsfreds kommun Socialförvaltning fanns under år 2014 119lägenheter i särskilt 
boende (SÄBO), 37lägenheter i gruppboenden, 13 kolitidsplatser samt 9 platser i 
dagverksamhet får personer med demenssjukdom. Det finns också daglig verksamhet 
for personer med funktionsnedsättning. 

2014-12-31 hade 446 personer ett vårdåtagande (Hemsjukvård, särskilda boenden och 
gruppboenden) av sjuksköterskorna, 293 personer ett vårdåtagande av 
arbetsterapeuterna och 127 personer ett vårdåtagande av sjukgymnasterna. 

Hembesök skall erbjudas endast de brukare som inte själva eller med hjälp av andra kan 
ta sig till en primärvårdsmottagning, enligt s.k. Tröskelprincipen. Utifrån det som är 
registrerat utförde kommunens sjuksköterskor, på uppdrag från landstinget, 179 st 
hembesöksuppdrag. 

Hälso-, sjukvård- och rehabiliteringssenheten, HSR, ansvarar får all vård upp till och 
med sjuksköterskenivå som utfOrs i särskilt boende (SÄBO), gruppboenden, 
kmttidsboende, ordinärt boende och dagverksamhet HSR ansvarar även för 
rehabiliterings- och hjälpmedelsinsatser till patienter oavsett ålder. 

Huvudelen av sjuksköterskornas arbete riktas mot personer i särskilt boende, inskrivna i 
hemsjukvården, dagverksamhet och till samtliga som är i behov av sjukvård inom 
gruppboende, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans. 
För arbetsterapeuten och sjukgymnasten är insatserna i ordinä1i boende i högre grad än 
sjuksköterskorna riktade till personer som inte är inskrivna i hemsjukvården 

4. Kvalitetsledningssystem 

Syfte 
Kvalitetsledningssystemets syfte är att den enskildes behov av omsorg, vård och service 
ska tillgodoses på ett kvalitetssäke1i sätt. 
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Mål 
Kvalitetsledningssystemets mål är: 

• Att kommunens medborgare har en hög tilltro att arbetet bedrivs med hög 
rättsäkerhet 

• Att allt arbete utgår från den enskildes situation och behov 
• Att arbetet utfors med kompetent och stolt personal. 

Ett annat mål är att verksamheten är en lärande och utvecklande organisation med hög 
delaktighet och en kostnads- och kvalitetseffektiv verksamhet. 

Med utgångspunkt från kommunens varumärke som handlar om handlingskraft, stolthet 
och nyskapande, har socialnämnden arbetat fram den värdegrund som ska prägla 
forvaltningens verksamheter: "Vi möts i känslan av värdighet" 

Resultat 
Förvaltningens kvalitetsledningssystem finns tillgänglig på kommunensintranät vilket 
är navet for kvalitetsarbetet 
Den mest centrala uppgiften for ett intranät är att fungera som ett bokhylla där viktiga 
dokument for arbetet eller for anställningen - till exempel blanketter, 
arbetsbeskrivningar, riktlinjer, policys och protokoll - alltid finns tillgängliga i sin 
senaste och korrekta version. 
En annan uppgift som intranätet har är att vara en intern nyhetskanal till medarbetare i 
organisationen 

Förbättringsförslag: 
Att de riktlinjer och rutiner som finns på intranätet uppdateras 

5. Mål 
Utifrån en styrmodell styrs kommunens resurser så effektivt som möjligt får att ge 
mesta mö j liga nytta for brukare och invånare. Alla kommunens verksamheter ska 
tillämpa denna styrmodell tillsammans med de nationella styrdokument, lagar och 
regler som gäller for verksamheten. 

Kommunens övergripande mål är: 
• Ekonomi i balans 
• God kommunal service i en trygg och säker kommun 
• Attraktiv arbetsgivare, samt 
• Lite bättre vmje dag 

Socialförvaltningen har brutit ner de kommunövergripande målen till: 
• Ekonomi 

o Verksamheten bedrivs inom budget 

• Invånare och brukare 
o Den enskilde påverkar sin vardag 
o Den enskilde bemöts på ett respektfullt sätt 
o Den enskilde känner trygghet i boendet (Nationell mätning görs bara inom 

äldreomsorgen) 
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• Verksamhet och medarbetare 
o Medarbetaren känner stolthet för sitt arbete 
o Medarbetaren känner sig delaktig 
o Medarbetaren anser att arbetsmiljön är god 

• Utveckling 
o Kontinuerlig kompetensutveckling 

Utöver dessa mål finns också olika nyckeltaL 

6. Utvecklingsarbete 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen har tecknat tre 
överenskommelser inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård. 
Detta för att förbättra vård och omsorg för den enskilde. Dessa tre överenskommelser 
är: 

• Stöd till evidensbaserad praktik 
• Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 
• Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa. 

Inom respektive område utbetalas prestationsersättning om angivna mål uppnås inom 
mätperioden. 

Inom hälso- och sjukvårdens område har förvaltningen arbetat med Överenskommelsen 
"Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka iildre". I denna överenskommelse 
finns fem olika delområden: 

l. God vård i livets slut 
2. God vård vid demenssjukdom 
3. Preventivt arbetssätt 
4. God läkemedelsanvändning 
5. Sammanbållen vård och omsorg 

6.1 God vård i livets slut 

6.1.1 Palliativa registret 

Svenska palliativregistret är ett verktyg för att förbättra vården i livets slutskede. 
Utifrån olika parametrar registrerar vårdpersonalen vad som skett under sista tiden i 
patientens liv. På så sätt kan man följa upp och förbättra vården. Samtidigt kan man 
säkerställa att alla får samma möjligheter i livets slut. Förvaltningen har varit med i 
Svenska palliativa registret sedan flera år tillbaka. 
Mätperioden är oktober 2013- september 2014. 

Enligt överenskommelsen ska följande indikatorer förbättras/bibehållas: 
• Brytpunktssamtal 
• Smärtskattning 
• Munhälsa, och 
• Ordination av injektionsmedel mot ångest vid behov 
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Resultat under mätperiod oktober 2013- september 2014 

Resultat palliativ vtlrd l livets slut 
under perloden 2013:4 • 2014:3 l Hultsfred 

ftl•tU MU I Ut.fwHI 

Källa: wv..w.palliativ.se 

Röd markering visar nationellt målvärde och grön markering visar hur långt Hultsfred 
nått. Ju mer grönt desto bättre. 

Nedan visas resultatet frän ovanstående indikatorer i förhållande till fc:iregående 
mätperiod. 

• Brytpunktssamtal: + 2,3 % 
• Smättskattning: + 24,3% 
• Munhälsa: - 16,6 % 
• Ordination av injektionsmedel mot ångest vid behov: - 6,6 % 

Ett område som också ökat är att den enskilde blivit lindrad från sitt illamående. 

De områden som minskat är bl.a. erbjudande om eftersamtal, uppfYllt önskemål om dödsplats, 

avliden utan trycksår och lindrad från rosslig andning. 

Förbättringsförslag: 
Lindra den enskilde från ångest och rosslig andning 
Läkm·information till den enskilde och dess närstående 
Munhälsobedömning 
Önskemål om dödsplats 
Att riktlinjer runt den palliativa vården i kommunen revideras 

6.2 God vård vid demenssjukdom 

6.2.1 Nationella riktlinjer och Länsövergripande demensprogram 

Arbetet med att utveckla demensvården utifrån de nationella riktlinjerna har fortskridit 
under 2014. 

Vård- och omsorgspersonalen arbetar utifrån personcentrerad omvårdnad. Målet är att 
skapa en personalkontinuitet med hög kompetens i det egna boendet för personer med 
demenssjukdom 
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6.2.2 Demens-ABC 

Svenskt demenscentrum har en webbutbildning, Demens-ABC. Utbildningen är baserad 
på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Den 
riktar sig till vårdpersonal, anhöriga eller till dig som bara är allmänt intresserad av att 
lära dig mer om demens. Utbildningen kräver inga forkunskaper och den är avgiftsfri 
och öppen för alla. Utbildningen finns på: 

http://kurs.demensabc.se/LuvitPortal/default.aspx?ReturnUrl=%2fLUVITPortal%2f 

Syftet är att kompetensutveckla samtlig personal inom förvaltningen med hjälp av 
denna utbildning. 

Resultat 
Inom Socialförvaltningen har hittills 463 personer genomgått dennå utbildning vilket är 
en ökning med l O personer från föregående år. 

6.2.3 Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD 

BPSD, är ett svenskt kvalitetsregister där verksamheten kan registrera personbundna 
uppgifter om problem/diagnos, behandling och resultat. Detta gör att vmje enhet kan 
följa sin verksamhet. Registreringen ska leda till ett lärande och förbättringsarbete. 

För BPSD finns ingen generell behandlingsmetod. Som vid all atman behandling måste 
symtomen identifieras, tolkas och ses i sitt sammanhang innan olika åtgärder sätts in. 
Behandlingen kan omfatta bemötande och omvårdnadsstrategier och i vissa fall 
läkemedel. 

Enligt överenskommelsen är mätperioden fOr Beteendemässiga och psykiska symtom 
vid demenssjukdom, BPSD, oktober 2013- september 2014. 

Resultat 

Antal kompletta bedömningar " BPSD 
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Förbättringsförslag: 
Att fattsätta utbilda personal i Demens-ABC och BPSD-registret 

Att fortsätta arbeta systematiskt runt personer med BPSD-problematik och utföra 

registreringar i BPSD-registret 

6.3 Preventivt arbetssätt 

6.3.1 Senior Alert 

Senior alert är ett kvalitetsregister som personalen kommer åt via we b ben. V mje 
vårdtagare som är 65 år och äldre registreras i Senior alert utifrån de risker som finns 
för att personen i fråga kan komma att falla, få trycksår, bli undernärd eller drabbas av 
ohälsa i munnen. Med hjälp av Senior alert vill vi följa vårt arbete med att förebygga 
dessa vårdskador som tyvärr ibland inträffar. 

Mätperioden är oktober 2013 - september 2014. 

Resultat 
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Förbättringsförslag: 
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Att utveckla ett systematiskt arbetssätt i tvärprofessionellt team, med att utföra 
riskbedömningar av fall, undernäring, trycksår samt munhälsa och att arbeta förebyggande 
för att förhindra att skada uppstår. 
Att åtgärder sätts in utifrån riskbedömning och att dessa kontinuerligt följs upp. 
Att registrera riskbedömningar, åtgärder och uppföljning i Senior Ale1t 

6.4 God läkemedelsanvändning och sammanhållen vård och omsorg 

Inom områdena god läkemedelshantering samt sammanhållen vård och omsorg arbetar 
kommun och landsting tillsammans men de uppgifter som ska inrapporteras ansvarar 
landstinget i Kalmar Län får. 

6.4.1 Läkemedelsanvändning 

Den omfattande läkemedelsanvändningen bland äldre innebär en påtaglig risk för 
biverkningar och negativa läkemedelsinteraktioner. Det krävs fortsatt förbättrad 
läkemedelsanvändning för äldre och ytterligare minskad och adekvat användning inom 
följande tre områden för att prestationsersättning ska utgå: 

• Olämpliga läkemedel 
• Läkemedel mot psykos, samt 
• Antiinflammatoriska läkemedel 

Resultat 
Kalmar län lyckades klara målet som innebar att visa ett lägre resultat 4 av 6 månader 
under tiden mars- augusti 2014 av ovanstående indikatorer i jämförelse med samma tid 
2013. 

6.4.2 Sammanhållen vård och omsorg 

Sjuka äldre har ett särskilt behov av en individanpassad och samordnad vård och 
omsorg. Det ställer stora krav på samarbete och kontinuitet över yrkes- och 
organisationsgränser. Den dagliga vården och omsorgen om äldre ska säkerställa och 
förebygga att den enskilde känner sig trygg och inte drabbas av onödiga sjukhus
vistelser. 
Enligt överenskommelsen ska indikatorn Undvikbar slutenvård och Återinskrivningar 
inom 30 dagar minskas för att prestationsersättning ska utbetalas. 

Mätperioden är april - september. 

Målet är att återinskrivningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård ska minska 
under 4 av 6 månader mars- augusti 2014 jämfört med 2013. 

Resultat 
Kalmar län klarade målet på undvikbar slutenvård men inte då det handlade om 
återinskrivningar 
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7. Samarbete, samverkan 

7.1. Inom förvaltningen 

7.1.1. Ledningsgrupp 

Förvaltningens ledningsgrupp leder utvecklingen av socialförvaltningens verksamheter 
framåt mot uppsatta mål på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt samt vara en 
förebild för den egna organisationen. I ledningsgruppen deltar förvaltningschef och 
verksamhetschefer. Medicinskt ansvarig sjuksköterska är adjungerad. 

Verksamhetscheferna har sedan träffar med enhetscheferna inom respektive 
verksamhetsområde 

7.1.2. Samarbetsforum mellan verksamhetschefför HSL och MAS 

Verksamhetschef enligt HSL och medicinskt ansvarig sjuksköterska träffas regelbundet 
för informationsutbyte och planering. 

7.1.3. Samverkan mellan förvaltningens verksamhetschefer för verkställighet och MAS 

Verksamhetschefer i verkställighet och medicinskt ansvarig sjuksköterska träffas också 
regelbundet får informationsutbyte, samverkan och planering. Verksamhetscheferna 
träffas även utan medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

7.1.4. Teamsamverkan tvärprofessionellt 

Teammöten där olika professioner deltar förekommer i de olika verksamheterna. Syftet 
med teammöten är att alla ska arbeta mot samma mål runt den enskilde. 
Samverkan sker även i olika projekt som förvaltningen driver. 

7.2. Med andra huvudmän 

7.2.1. Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område 
hälso- och sjukvård i Kalmar Län 

En "Länsgemensamma ledningsgrupp" har bildats med social- och omsorgschefer, 
representant fi·ån Regionförbundets ledning, landstingets förvaltningschefer inom hälso
och sjukvård, primärvård och psykiatri samt från landstingets ledningsstab. Denna 
grupp ska bereda och omsätta politiska intentioner i praktisk verksamhet inom vård
och omsorgsarbetet i länet. Ambitionen är att samverkan ska fungera så bra att den 
enskidle vårdtagaren inte ska behöva fundera över vem som är huvudman. 

Under den "Länsgemensamma ledningsgruppen" finns flera olika samordnade grupper 
som är sammansatta utifrån olika professioner och huvudmän. Grupperna har också 
olika uppdrag att arbeta utifrån. Nedan presenteras två av de samordnade grupperna. 

7.2.1.1 Samordnade gruppen om äldre 

Under 2012 och 2013 har samordningen utifrån överenskommelsen "Sammanhållen 
vård och omsorg för mest sjuka äldre" skett i Ledningskraftgruppen och 
Äldreprocessgruppen. Förutom chefer och medarbetare från kommuner och landstinget 
har utvecklingsledarna från regionförbundet deltagit i dessa grupper. Under 2014 kom 
dessa två grupper att avvecklas och ersättas av en länsgemensam äldregrupp får att 
säkerställa det långsiktiga arbetet. 

Gruppens uppdrag är att samordna utvecklings- och förbättringsarbete och följa upp 
länets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. I gruppen ingår representanter från länets 
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kommuner och landsting och Hultsfreds kommun representeras av medicinskt ansvariga 
sjuksköterska. 

7.2.1.2 Samordnade gruppen om informationsöverföring 

Gruppens övergripande uppdrag är att säkerställa och utveckla 
informationsöverföringen mellan huvudmännen med brukaren/patientens bästa i fokus 
utifrån följ ande områden: 

• Betalningsansvarslagen 
• Samordnad individuell plan, SIP 
• LISA- Avvikelsesystem mellan de två huvudmännen, se 7.2.6. 
• Hemsjukvårdsavtalet 

I gruppen ingår representanter från länets kommuner och landsting och Hultsfreds 
kommun representeras av medicinskt ansvariga sjuksköterska. 

7 .2.2. Länssjukhuset i Västervik 

Representanter för Västerviks sjukhus, primärvården och konununema i nona länsdelen 
träffas regelbundet 4ggr/år för att diskutera samverkans- och utvecklingsfrågor. 
sjukhusdirektören är sammankallande till dessa möten. Här deltar verksamhetschef 
enligt HSL samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Representanter från förvaltningen deltar i en arbetsgrupp tillsammans med personal från 
Västerviks sjukhus 4 ggr/år för diskussion och förbättringar vid informations
överföringen, för den enskilde mellan två huvudmän. Informationsöverföringen sker via 
det IT -baserade systemet Cosmic L ink, se 7.2. 7. 

7.2.3 Hälsocentraler/Privata vårdgivare 

Sporadiskt informationsutbyte om verksamhetsförändringar och utvecklingsfrågor har 
skett. Här deltar verksamhetschef enligt HSL samt medicinskt ansvarig sjuksköterska. 
Överenskommelse omläkat·medverkan finns. 

Förbättringsförslag: 
Efter att beslut tas i våren 2015 om förtydligande tillägg till det grundläggande 
avtalet om hemsjukvård bör samverkansavtalet om läkarmedverkan revideras. 

Uppdatera de riktlinjer som finns tillsammans med hälsocentralen 

Regelbundna träffar med hälsocentralerna och privata vårdgivare 

7.2.4 SAMREHAB 

Kommunens sjukgymnaster och arbetsterapeuter samverkar kring den enskilde då 
insatser kan ges från båda huvudmännen i samma process 

7 .2.5 Länsgrupp re h ab 

Inom rehabilitering och hjälpmedel sker regelbunden samverkan både lokalt och 
regionalt med landstinget och länets kommuner. 
Verksamhetschef enligt HSL deltar på dessa möten. 

7.2.6 Läkemedelskommitten 

Alla 12 kommuner i länet representeras av en medicinskt ansvarig sjuksköterska i 
Läkemedelskommitten. Läkemedelskonunitten är utsedd av landstingsstyrelsen och är 
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landstingets expettorgan i alla frågor som rör läkemedel. Kommittens arbete består i att 
verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv farmakoterapi. 

Läkemedelskommittens ordforande informerar kommunens sjuksköterskor om nyheter 
angående läkemedel och läkemedelshantering fottlöpande. 

7.2.7 Cosmic Link 

För de brukare som är inlagda på sjukhus och kommer att behöva vård och omsorg i sitt 
hem efter utskrivningen, ska det ske en vårdplanering och en bra informations
överforing mellan de olika huvudmännen, kommun/landsting. Till hjälp for detta 
använder huvudmännen ett digitalt informationsöverforingssystem, Cosmic Link. 

För att kontinuerligt forbättra kvalilen i informationsöverföringen mellan kommun och 
landsting krävs en fungerande avvikelserapportering. Se resultat under rubriken 
Avvikelsehantering. 

7.2.8 Cosmic Messenger 

Cosmic Messenger är ett system for patientsäker hantering av meddelanden som 
skickas inom och mellan olika enheter/huvudmän. Cosmic Messenger har använts som 
pilot i bland annat Mönsterås mellan kommun och Mönsterås Hälsocentral sedan 
sommaren2013. Under vintern 2013/2014 infdrs Cosmic Messenger i hela landstinget i 
Kalmar län och samtliga kommunerna har fått erbjudande att bötja nyttja systemet. 

Förbättringsförslag: 
Att forvallningen deltar i Cosmic Messenger om det är tekniskt möjligt samt 
kostnadseffektivt genomförhatt 

7.3. Inom länet 

7 .3.1. Länsövergripande MAS-träff 

Länets medicinskt ansvariga sjuksköterskor träffas ett par gånger per termin for att 
diskutera utvecklingsfrågor inom hälso- och sjukvården. Under 2014 skedde detta bara 
under vårterminen. Många frågor som kom upp berörde även verksamhetschefer varfor 
träffarna med verksamhetscheferna istället prioriterades. 

7.3.2. Länsövergripande träff för verksamhetschefer och MAS:ar 

Träffar sker regelbundet 4ggr/år for att diskutera samverkans- och utvecklingsfrågor. 

7.3.3. KHS -Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län 

Inom rehabilitering och hjälpmedel sker regelbunden länsövergripande samverkan. 
Verksamhetschef enligt HSL deltar på dessa möten. 

8. Personal- och kompetensförsörjning 

8.1 Delegering 

Delegering innebär att hälso- och sjukvårdspersonal med formell kompetens får 
överlåta en arbetsuppgift till annan person endast då det är forenligt med en god och 
säker vård. 
Den som delegerar en uppgift skall försäkra sig om att den som mottar uppgiften 
verkligen har forutsättningar för att fullgöra uppgiften. Detta skall ske med kontroll av 

13 
(19) 



~ HULTSFREDS 
V' KOMMUN 

praktiska och teoretiska färdigheter. Den som mottar en delegering ansvarar själv för 
sitt sätt att utf6ra arbetsuppgiften. 

Kommunens riktlinjer för delegering är från 20 Il. 

Inom socialförvaltningen finns 532 st. delegeringar vilket är en ökning med l O st. 

Förbättringsförslag: 
Att riktlinjerna uppdateras. Likaså utbildningsmaterialet 

8.2 Munvårdsutbildning 

Utbildning för personalen i munvård och dess betydelse för mun och allmänhälsa 
anordnats kontinuerligt av tandhygienist. 

8.3 Övriga utbildningar 

Olika utbildningsinsatser har för olika yrkesgrupper genomförts både internt och externt 
under året. 

9. Avvikelsehantering 
Avvikelsehanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att 
förebygga vårdskador. Hela avvikelsesystemet är till för att hitta systemfel i 
organisationen och utgör ett viktigt underlag för kvalitetsförbättringar i verksamheten. 
Det är viktigt att inte fokusera på vem som gjort fel utan grundorsaken till händelsen 
skall identifieras. 

Att dokumentera alla avvikelser i verksamhetssystemets avvikelsemodul skulle 
innebära att man kan se alla händelser en brukare har råkat ut för. Utifrån detta få en 
samlad bild för att kunna diskutera fram effektiva åtgärder för att om möjligt förhindra 
att liknande händelser uppstår igen. 

9.1. Läkemedel, hjälpmedel samt övrigt 
Totalt är det 238 avvikelser som har rapporterats och registrerats under år 2014. 
Det är 26 avvikelser fler än år 2013. De flesta avvikelser handlar om utebliven 
läkemedelsdos, ofullständig läkemedelsdos och att iordningsställandet av läkemedel 
inte varit tillfredsställande. 

En avvikelse ska alltid analyseras och följas upp och erfarenheterna av det inträffade 
ska återföras till verksamheten vilket enhetschefens ansvarar för. 

Ingen av de inkomna avvikelsema har bedömts vara av allvarlig karaktär, att det krävts 
anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 
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Resultat 
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9.2. Fallolyckor 

• 2012 

2013 

2014 

Totalt är det 1192 fallolyckor som har rapporterats och registrerats under år 2014. Det 
är 388 fallolyckor fler än föregående år. 
I det förebyggande arbetet används Senior Alert för registrering av risker, insatta 
åtgärder och uppföljningar, se 6.3.1 Senior Alert 

Resultat 
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9.3 Avvikelser mellan kommun - Kalmar Läns Landsting 

För de brukare som är inlagda på sjukhus och som kommer att behöva vård och omsorg 
i sitt hem efter utskrivningen, ska det ske en vårdplanering och en bra 
informationsöverföring mellan de olika huvudmännen, kommun/landsting. 

För att kontinuerligt fårbättra kvaliten i informationsöverföringen mellan kommun och 
landsting krävs en fungerande avvikelserapportering. 
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Resultat 
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I informationsöverföringssystemet Cosmic Link finns en avvikelsemodul som heter 
LISA. LISA har använts som pilotprojekt i Högsby, Nybro och Kalmar kommun 
tillsammans med landstinget. 

I slutet av 2014 informerades ansvariga chefer inom myndighet samt hälso- och 
sjukvården om att registrering av dessa avvikerser numer ska ske i systemet LISA. 

Förbättringsförslag: 
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Att samtlig personal registerar kommunala avvikelser i Treservas avvikelsemodul 
Att arbeta systematiskt med inkomna avvikelser genom att analysera och följa upp 
avvikelsen för att förhindra att avvikelsen upprepas, inte att peka ut syndabockar. 
Att erfarenheterna av det inträffade återföras till verksamheten. Arbetet ska även 
användas förebyggande i riskhanteringsarbetet 

1 O. Dokumentation 

1 0.1. Dokumentationssystemet Treserva 
Förvaltningen arbetar fortlöpande med att dokumentera och använda vård- och 
rehabplaner samt att förbättra dessa då de är till för att säkerställa den enskildes vård
och omsorgsinsatser. 

10.2 Säker inloggning 

I externa och interna system där känsliga personuppgifter förekommer, sker idag 
inloggning med användarnamn och lösenord. För en ännu säkrare inloggning krävs 
tillgång till SITHS-km1 eller trefaktorsinloggning. Inom området eHälsa finns 
länsövergripande mål uppsatta att en säker inloggning ska ske till årsskiftet 2015/2016. 

Arbetet med detta fm1skrider. 

10.3 NPÖ 

Nationell Patientöversik t, NPÖ, är ett IT -stöd inom vården som gör att legitimerad 
personal snabbt får en översikt av din vårdhistoria och ditt vårdbehov. Detta oavsett 
landsting, kommun eller privat vårdgivare. 
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Länsövergripande finns ett mål till 2015 att Hultsfreds kommuns hälso- och sjukvård 
ska öka användandet med 90 %j ämfö11 med användandet 2013. 

Under 2014 var målet att användandet ska öka med 50 % järnfort med användandet 
2013. 

Resultat 
Kommer att presenteras här 150302 

Förbättringsförslag: 
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Använda NPÖ som stöd i särskilt komplicerade patientärenden där patienten har kontakter 
med flera vårdgivare. 

10.4 Mobilitet 

För att snabbt komma åt relevant information om den enskilde i en vårdsituation kan 
detta underlätta om personal arbetar mobilt. Med detta menas att ha tillgång till 
omvårdnadsdokumentation och planer via bärbar dator, lpad eller mobil. 

Det länsövergripande målet för 2015 är att mobil åtkomst kan ske på ett enkelt och 
säkert sätt för personal inom hemtjänst (nattpatrull) och hemsjukvård. 

Under 2014 var målet att tekniken ska fårdigställas för mobil användning vilket är 
uppnått. 

11. Försörjning av varor, tjänster, produkter och teknik 

11.1 KHS -Kommunal hjälpmedelssamverkan i Kalmar län 

Länets tolv kommuner samverkar genom en gemensam nämnd för att tillhandahålla 
hjälpmedelsservice. Länsövergripande handbok och forskrivningsanvisningar finns. 

11.2 Medicintekniska produkter 

Medicintekniska produkter, MTP, används inom förvaltningen. Dessa skall användas på 
rätt sätt, på rätt indikation och av kunnig personal. Produkterna provas ut individuellt 
och förskrivs av arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller sjuksköterska. 
Produkterna ska också underhållas och kontrolleras kontinuerligt. Funktionskontroll 
skall göras före vmje användning och utföras av personal som använder hjälpmedlet. 

All omvårdnadspersonal har ett ansvar för att veta hur ett hjälpmedel fungerar, och 
riskerna som finns kring användandet, innan man använder det. I ansvaret ingår också 
att rapportera om ett hjälpmedel inte fungerar optimalt, är trasigt eller slitet. 

En bra arbetsteknik är en forutsättning inom vård- och omsorgsarbete, där det ofta 
förekommer tunga arbetsmoment. Arbetsmiljön blir bättre och patientsäkerheten stärks 
med en personal med god kunskap om arbetsteknik 

Kontinuerlig utbildning rörande hjälpmedel och forflyttningsteknik sker till 
tillsvidareanställd personal. Introduktion ges också till de vikarier som finns i 
verksamheten samt till sommarvikarierna. 
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Förbättringsförslag: 
Att revidera lokala hjälpmedelsrutiner 
Att skapa rutin för avvikelsehantering när det gäller A- och B-hjälpmedel 

12. Läkemedel 

12.1 Läkemedelsgenomgångar 

Läkemedelsgenomgång är en systematisk genomgång av en patients läkemedel. Denna 
genomgång skall genomföras minst en gång årligen för patienter inskrivna i den 
kommunala hälso- och sjukvården och där läkemedelsansvaret är övertaget. 

I de avtal som tecknats med hälsocentraler och privata vårdgivare ska 
läkemedelsgenomgång genomföras minst en gång om året. För patienter med eget 
ansvar för sin läkemedelshantering görs läkemedelsgenomgången av den enskilde och 
läkare tillsammans. 

Resultat 
Läkemedelsgenomgång har tillsammans med sjuksköterska gjorts utifrån den enskildes 
behov. 

12.2 Apoteket granskar läkemedelshanteringen 

Socialförvaltningen har sedan flera år tillbaka inga avtal gällande kvalitetsgranskning 
av läkemedel. K valiletsgranskningen betyder att hela läkemedelskedjan granskas. Detta 
omfattar bl. a. rådgivning, kontroll av förvaring i läkemedelsförråd och depå, rutiner för 
ordination, beställning, leverans, iordningställande och överlämnande av läkemedel 
samt rutiner för delegering. 

Förbättringsförslag: 
Att avtal tecknas för kvalitetsgranskning av läkemedel 

12.3 Kommunala förråd- Läkemedel 

I de kommunala läkemedelsförråden finns vissa läkemedel för akuta situationer. Dessa 
läkemedel kan ges av sjuksköterska i kommunen till patient enligt s.k. generellt 
direktiv. Vilka läkemedel och i vilka situationer sjuksköterskan kan administrera 
läkemedel bestäms av Medicinsk Ansvarig Läkare (MAL) för varje Hälsocentral och 
anges enligt ordination för generellt direktiv. Dessa revideras och signeras årligen av 
Medicinsk ansvarig Läkare (MAL). 

13. Övrigt 

13.1 Tandvårdsstöd 

Den enskilde erbjuds en kostnadsfri munhälsobedömning utifrån givna kriterier. Om 
den enskilde tackar nej kan man på nytt erbjudas. Resultatet av munhälsobedömningen 
kan leda till behov av nödvändig tandvård. 
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De biståndshandläggare och sjuksköterskor som ska utfärda kort får nödvändig 
tandvård, ska ha kunskap om vilka bedömningskriterier som gäller, måste först 
genomgå en webbaserad utbildning med tillhörande kunskapsprov. 

13.2 Vårdhygien 

Vårdrelaterade infektioner (VRI) och smittspridning är ett växande riskområde inom all 
vård och omsorg. Inom vården är vårdrelaterade infektioner en av de vanligaste 
orsakerna till vårdskador. 
Trots att det saknas statistik på hur vanligt vårdrelaterade infektioner och smittspridning 
är inom den kommunala vården och omsorgen så är det väl känt att det sker. VRI kan 
även drabba personal som i sin tur kan sprida dem vidare. 

Förbättringsförslag: 
Att revidera hygienriktlinjerna och implementera dem 

13. Egenkontroll 
För att få till en systematisk kvalitetsuppföljning i den egna verksamheten behöver en 
plan för detta upprättas. 

Förbättringsförslag: 
Att utarbeta en kvalitetsuppföljningsplan och implementera den 
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