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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-28 § 41 2016/007 6 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2016 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Förvaltningens upprättade Verksamhetsberättelse/årsredovisning godkänns 

efter vissa redaktionella ändringar och överlämnas till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med kommunens riktlinjer ska socialnämnden upprätta 

verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2016. 

Förvaltningschefen redovisar verksamhetens måluppfyllelse. Ekonomen 

redovisade det ekonomiska utfallet vid arbetautskottets sammanträde 2017-02-

09. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens förslag till verksamhetsberättelse 2016. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Verksamhetsberättelse Socialnämnd 
(gemensam) 

  Ordförande: Ann-Katrin Löfstedt (m) 
Förvaltningschef: Lotta Damberg 

Antal årsarbetare: 474 
Nettokostnad totalt: 219 043 tkr 

SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 

Socialnämndens övergripande mål är att på demokratins 
och solidaritetens grund främja människors ekonomiska 
och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet. Varje kommun svarar för 
socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta an-
svaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och 
den hjälp de behöver. Socialnämnden svarar för individ- 
och familjeomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg.  

Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtro-
gen med levnadsförhållanden i kommunen, att medverka 
i samhällsplaneringen och att i samarbete med andra 
samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda 
främja goda miljöer i kommunen. Vidare ska socialtjäns-
ten svara för uppsökande verksamhet, service, upplys-
ningar, råd, stöd och vård till de som behöver detta. 

Måluppfyllelse 2016 

Fyll i om målet är genomfört eller ej med ett kryss. 

I sin helhet (Eller utifrån summan av genomförda underliggande delmål/aktiviteter) 

Nr Nämnd Nämndens mål 2016 
Genom-
fört 

Över 
50% 
genom-
fört 

På-börjat 
Ej på-
börjat 

1 SOC Öka brukarnas/klienternas delaktighet och inflytande 

2 SOC Antalet dygn på institutionsvård ska minska i förhållande till 2015 

3 SOC Verksamheten ska bedrivas med högre kvalitet genom tillämpning av evi-
densbaserade metoder 

Kort Kommentar 

Genomfört: Beskriv måluppfyllelse genom ev. indikator/mått 

Mer än 50 % genomfört: Beskriv kort när målet förväntas vara genomfört 

Påbörjat: Beskriv kort status och förväntad måluppfyllelse 

Ej påbörjat: Beskriv kort om målet skall genomföras nästa år eller ej, samt eventuella förutsättningar 

Nr Kort kommentar 

Ev indikator/mått 
(Visualiseras av pilar i 
redovisningen) 
Uppåt/Neråt/Neutralt 

1 
 Medarbetare har under året arbetat på olika sätt för måluppfyllselse. Enligt medborgarundersökning-
en ”vad tycker de äldre om äldreomsorgen” har delaktigheten och inflytande ökat. 

2 

 Det totala antalet dygn för individer på institution har minskat mot föregående år. Framförallt är det 
placeringar av vuxna individer som minskat med 43 %. Placerade barn och ungdomar har däremot 
ökat. 

3 
 Under året har kompetensutbildningar för personalen genomförts i evidensbaserade metoder inom 
barn och unga samt vuxna för att förbättra utredningar och insatser.  



Verksamhetsberättelse Socialnämnd 
 

  

 
Måluppfyllelse 2016, mål för miljö, personal ohälsa och intern kontroll 

Fyll i om målet är genomfört eller ej med ett kryss. 

I sin helhet (Eller utifrån summan av genomförda underliggande delmål/aktiviteter) 

Nr Nämnd Nämndens mål 2016 
Genom-
fört 

Över 
50% 
genom-
fört 

På-börjat Ej på-börjat 

    MÅL FÖR MILJÖARBETET 2016         

4 SOC 

Socialnämnden ansvarar för hur verksamheten påverkar miljön. Kommu-
nens miljöprogram, som ersätter tidigare miljöinriktade styrdokument, 
ligger till grund för socialnämndens prioriterade miljöinsatser. Utifrån 
miljöprogrammets riktlinjer eftersträvar socialnämnden att genom utbyte 
öka andelen miljöanpassade fordon. Genom god planering effektivisera 
resandet, välja miljömärkta produkter vid inköp samt att öka och vid-
makthålla kunskap om miljö, energi och klimat så det blir en naturlig del i 
verksamheterna.  

- Miljöfrågan ska införlivas i det dagliga arbetet         
    PERSONAL – ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA OHÄLSOTALEN 2016         

5 SOC 

Personalarbetet ska präglas av dialog och god arbetsmiljö. Verksamheten 
ska utgöra en bas för en lärande organisation där personalens kompetens 
tas tillvara. All verksamhet ska bedrivas utifrån ett hälsofrämjande synsätt. 
Meningsfullhet i det dagliga arbetet ska ge förutsättningar och förmåga 
att hantera utmaningar. Verksamheten ska bedrivas på ett systematiskt 
sätt där samtliga medarbetare har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. 
Medarbetarskapet inom socialtjänstens verksamhetsområde innebär att 
vara en god ambassadör för kommunen, vara bärare av kommunens vis-
ion och ha fokus på uppdraget. Organisatoriska strukturer ska underlätta 
personalrörlighet. Genom årlig medarbetarenkät kan förbättringsområden 
identifieras inom området för hälsorelaterade frågor på arbetsplatsen. 

- Frisknärvaro ska öka         

6 SOC Medarbetarnas delaktighet och möjlighet att påverka beslut och proces-
ser som berör deras arbete ska öka         

7 SOC Personal och kompetensförsörjning ska säkerställas         
    INTERN KONTROLL 2016         

8 SOC 

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
nämndens verksamhetsområde. Det ska finnas en tydlig organisation med 
regler och anvisningar för den interna kontrollen. Under år 2016 kommer 
socialnämnden prioritera intern kontroll av riktlinjer för kvalitetsarbete. 

        

 
  



Verksamhetsberättelse Socialnämnd 
 

  

Kort Kommentar 

Genomfört: Beskriv måluppfyllelse genom ev. indikator/mått 

Mer än 50 % genomfört: Beskriv kort när målet förväntas vara genomfört 

Påbörjat: Beskriv kort status och förväntad måluppfyllelse 

Ej påbörjat: Beskriv kort om målet skall genomföras nästa år eller ej, samt eventuella förutsättningar 

Nr Kort kommentar 

Ev indikator/mått 
(Visualiseras av pilar i 
redovisningen) 
Uppåt/Neråt/Neutralt 

4 Verksamheter har under året fört in att diskutera miljöfrågan regelbundet på arbetsplatsträffar   

5 
 Den genomsnittsliga frisknärvaron har ökat vid långtidsjukdom men minskat vid korttidsjukfrånvaro 
vilket innebär en total försämring av frisknärvaro 

  

6 
 Arbetet med att implementera kvalitet och värdegrundsarbete i samtliga verksamheter fortgår där 
resultatet i förvaltningens egen medarbetarenkät visar att målet är uppfyllt  

  

7  Året har präglats av omorganisation och målet är påbörjat men ej uppfyllt   

8 
 Avvikelsehanteringen har förbättrats vilket skapat nya riktlinjer som säkrar organisationens kvalitets-
arbete  

  

 
 
 
 
 
EKONOMISKT RESULTAT 

Socialförvaltnings års resultat på driftbudgeten uppvisar 
för 2016 ett överskott med 15,6 miljoner kronor.  
 
Årets resultat fördelas enligt följande: 
 
Socialnämnd +28 tkr 
Vård- och omsorg +1 998 tkr 

  
  
 
 
 
 
 

Individ-och familjeomsorg -1 786 tkr 
Ensamkommande barn +15 370 tkr 
 

 
 
 

RESULTATRÄKNING, TKR                                                       
Bokslut 

2016 
Budget 

2016 
Bokslut 

2015 
Bokslut 

2014 

Verksamhetens intäkter 122 896 108 899 +83 789 +74 710 
Verksamhetens kostnader -341 545 -343 226 -311 558 -307 837 
Verksamhetens nettokostnader -218 649 -234 327 -227 769 -233 127 

Finansiella kostnader -46 -37 -23 -18 
Avskrivningar -348 -289 -124 -104 
Resultat efter avskrivningar -219 043 -234 653 -227 916 -233 249 

Kommunbidrag 234 653 234 653 +222 715 +213 526 

ÅRETS RESULTAT, TKR +15 610 0 -5 201 -19 723 

 
 
  



Verksamhetsberättelse Socialnämnd 
 

  

 
 
DRIFTREDOVISNING, TKR Bokslut 2016 Budget 2016 Avvikelse Bokslut 2015 Bokslut 2014 

Socialnämnd 1 072 
 

1 100 28 
 

1 334 964 

700 Socialnämnd 1 072 1 100 28 1 334 964 

Individ och familjeomsorg 19 803 
 

33 387 13 584 32 224 33 722 

750 Administration 5 345 6 587 1 242 6 034 4 769 

751 Familjerådgivning 100 123 23 76 174 

753 Ensamkommande barn -15 370 0 15 370 -444 444 

754 Insatser barn och ungdom 19 559 18 182 -1 377 16 082 19 644 

755 Insatser vuxna 10 169             8 495 -1 674            10 476              8 691 

Äldreomsorg 142 285         147 215 4 930 138 134 142 985 

285 Bostadsanpassningsbidrag 1 473 1 100 -373 1 308 1 100 

770 Vård och omsorg administration 12 539 15 895 3 356 9 803 10 067 

771 Särskilt boende 49 556 52 113 2 557 49 154 55 963 

773 Demensvård 12 655 13 319 664 12 204 11 130 

774 Sjukvårdsinsatser 23 146 22 082 -1 064 22 684 22 157 

776 Hemtjänst och övrig service 42 917 42 706 -211 42 980 42 592 

777 Färdtjänst -1 0 1 1 -24 

Funktionshinderomsorg 55 883 52 951 -2 932 56 224 55 577 

756 Socialpsykiatrin 7 062 5 447 -1 615 7 596 7 877 

781 Personlig assistans 13 923 12 821 -1 102 13 733 11 664 

782 Övriga insatser 13 434 13 106 -328 14 276 14 353 

785 Bostad med särskild service 21 464 21 577 113 20 620 21 683 
 
TOTALT 219 043 

 
234 653 15 610 

 
227 887 233 249 

 
 
EKONOMISK ANALYS 
 
Vård- och omsorg  
 

Vård-och omsorg uppvisar för 2016 en budgetavvikelse 
på +1 998 tkr. 
 
Delprogram Vård och omsorg administration har en avvi-
kelse i förhållande till budget vilken redovisar överskott på 
3 356 tkr. Avvikelsen har en förbättring mot föregående 
år, vilket beror huvudsakligen på stor omorganisation och 
vakanta tjänster inom ledning. Avseende verksamhetssy-
stemet uppvisar det ett överskott på 818 tkr, vilket beror 
på att alla budgetmedel inte tagits i anspråk.  
 
Regeringen har fattat beslut om en tillfällig satsning i form 
av stimulansmedel för ökad bemanning inom äldre-
omsorgen 2015-2018. Stimulansmedel är avsedda för att 
öka bemanningen inom vården och omsorgen om äldre. 
Syftet är att skapa ökad trygghet och kvalitet för den 
enskilde. Fördelningen utgår från standardkostnaden för 
äldreomsorg i det kommunala utjämningssystemet. Vag-
geryds kommun har tilldelats 2 783 635 kr i form av sti-
mulansmedel under 2016 för ökad bemanning som har 
fördelats inom äldreomsorgens utvalda verksamheter 
Furugården, Demensvård och Hälso-och sjukvård.  
 
Delprogram Särskilt boende har fortsatt med positiv trend 
och redovisat överskott på 2,5 miljon kronor. Tillfälliga 
minskade platser och vakanta tjänster har inneburit att 
verksamhet upparbetat ett överskott. 
 
En stör avvikelse finns inom delprogramet Sjukvårdinsat-
ser och främst är det personalkostnader och tekniska 

hjälpmedel som överskridit budget. Efter kommunali-
seringen av hemsjukvården har antalet inskrivningar ökat 
kraftig vilket har krävt ökade resurser. Personalbudgetens 
överskridande är huvudsaklig orsak till att delprogram  

 
 
 
 
redovisar ett underskott på över en miljon kronor. Detta 
beror på stor brist på sjuksköterskor under vintern och 
våren där bemanningsföretag anlitats. Underskottet upp-
vägs delvis utav överskottet för den pott som avsatts för 
de tillfällen då sjuksköterskor delegerar hälso-och sjuk-
vårdsuppgifter till undersköterskor inom hemtjänsten. 
 
För delprogram Demensvård har budgeten i balans även 
om avvikelser finns inom delprogrammen. Dessa har då 
balanserats av andra verksamheter inom samma delpro-
gram.  
 
Delprogram Hemtjänst och övrig service uppvisar ett 
underskott på 211 tkr. Inom delprogrammen uppvisar 
hemtjänstenheten Skillingaryd och Vaggeryd underskott 
på 1,7 miljon kronor, vilket beror på ökad hyra för lokalen 
i Skillingaryd samt personalkostnader. Verksamheten är 
påverkad av hög sjukfrånvaro.  
 
Många personer får sina behov av vård och omsorg till-
godsedda i hemmet genom hemtjänst och hemsjukvård 
istället för på sjukhus, korttidsplats eller i äldreboende. 
Hemtjänsten utför ca 1 200 timmar av delegerade uppgif-
ter från hälso-och sjukvårdsorganisationen per år. Dessa 
timmar har varit svårt att redovisa var vid de ej har fått 
ersättning från potten följt ut. 
 
I början av året berodde Granens underskott i huvudsak-
ligen på kostnader för medicinskt färdigbehandlade men 
underskottet har minskat under 2016 och per sista de-
cember redovisar ett positiv resultat 82 tkr. Inom delpro-
grammet uppvisar aktivitetshus äldre överskott på 146 tkr 
vilket beror på att alla budgetmedel inte har nyttjats.  
Anhörigvården redovisar överskott på ca 260 tkr. 



 

  

Funktionshinderområdet är en del av socialtjänsten och 
omfattar verksamheter, enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen 
(SoL). Enheterna inom funktionshinderomsorgen har 
överskridit budget under året. Främst står personlig assi-
stans och socialpsykiatrin för budgetöverskridandet. 
Funktionshinderomsorgen uppvisar ett negativ resultat på 
över 2,9 miljon kronor. 
 
Socialpsykiatrins underskott på 1,6 miljon kronor beror 
huvudsakligen på tillkomsten av externa placeringar som 
har kostat närmare en miljon kronor samt höga sjukskriv-
ningar under hela år 2016. Under året 2015 har psykia-
trins gruppboende flyttat till Tellus serviceboende. På 
grund av kostnader i samband med flytten och att inte 
alla platser var belagda redovisar enheten ett underskott. 
 
Under första halva året har antalet ärenden som Försäk-
ringskassan beviljat ökat kraftigt. Dyra LSS-ärenden som 
har tillkommit under året har överskridit budget och upp-
visar underskott på över 1,2 miljon kronor. Den volymut-
vecklingen av antalet timmar har gjort att delprogram 
personlig assistans uppvisar ett underskot på 1,1 miljon 

kronor. 
 
Delprogram Övriga insatser har ett underskott på 328 tkr. 
Främsta förklaringen till underskottet beror på personal-
kostnader inom boendestöd omsorgen. Annan förklaring 
till underskottet är att antal ledsagningstimmar under året 
har ökat och orsakar att ledsagarservice redovisar under-
skott på över 250 tkr. 
 
 
Individ-och familjeomsorg 

 
Individ-och familjeomsorg exkl. ensamkommande barn 
uppvisar en budgetavvikelse på -1 786 tkr exkl. social-
nämnden som redovisar överskott på 28 tkr. 
 
Den största avvikelsen finns inom delprogrammet Insat-
ser för barn och ungdom och främst är det placerings-
kostnader som överskridit budget -1 795 tkr. Det som 
försämrar resultatet är ökade placeringar på barnsidan. 
Antalet institutionsplaceringar har varit högt under hela 
året. Nio barn har under året varit placerade på institution 
under totalt 1 451 dygn. I några fall har barn placerats 
tillsammans med föräldrar, vilket dubblat eller tredubblat 
dygnsavgifter.  
 
Förebyggande insatser i form av att barn får en kontakt-
familj eller en kontaktperson har överskridit budget inom 
öppna insatser till barn och unga. Under året har 20 barn 
haft kontaktfamilj och 18 barn kontaktperson. Endast ett 
barn har fått köpt öppenvård, vilket gör att den verksam-
heten överstiger budget med 1 059 tkr. Kostnader för 
familjehemsplacerade barn är inte lika stor som förra året, 
vilket gör att verksamhet håller sin budget.  
 
Svårigheterna att rekrytera medarbetare och chefer fort-
satte att vara i fokus 2016. Det är främst inom myndig-
hetsutövning barn och unga som bristen på erfarna soci-
alsekreterare blir särskilt märkbar. För att komma tillrätta 
med personalsituationen i förhållande till fortsatt ökat 
inflöde av ärenden inom myndighetsutövningen har be-
manningskonsulter hyrts för att stabilisera personalom-
sättningen och säkra arbetsmiljön vilket genererat att 
programmet överskrider sin budget.  
 
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2016 en 
satsning på att förbättra förutsättningarna för socialtjäns-
tens arbete i den sociala barn-och ungdomsvården. Syf-
tet med stimulansbidraget är att stärka bemanningen i 

den sociala barn- och ungdomsvården. Vaggeryds kom-
mun har fått 551 268 kronor i form av statsbidrag för att 
kunna öka antalet socialsekreterare samt att öka antal 
administratörer för att frigöra tid för socialsekreterare och 
arbetsledare i deras arbete med myndighetsutövning. 
 
Inom delprogram Insatser vuxna föreligger avvikelse i 

förhållande till budget vilket redovisar underskott 1 674 
tkr. Det handlar då både om höga kostnader gällande 
institutionsplaceringar på grund av missbruk samt place-
ringar i skyddad boende. Under året har fjorton vuxna 
varit placerade på institution, vilket gör att verksamheten 
överstiger budget med 1,4 miljon kronor dock har antalet 
dygn på institutionsplaceringar minskat mot föregående 
år.  
 
Delprogram Individ-och familjeomsorg har hållit sin bud-
get och redovisar ett positivt resultat med 1,2 miljon kro-
nor, vilket beror huvudsakligen på stor omorganisation 
och vakanta tjänster inom ledning. Delprogrammet Famil-
jerådgivning redovisar ett positiv resultat på +23 tkr då 
antalet köpa behandlingstimmar inte varit lika många som 
budgeterat och inte heller lika många som tidigare år. 
 
 
Ensamkommande barn 
 

Ett ensamkommande barn är en person som är under 18 
år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda 
sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som 
får anses ha trätt i föräldrarnas ställe.  
 
Enligt lagen om mottagande av asylsökande (1994:137) 
(LMA) får Migrationsverket utvidgade möjligheter att 
anvisa asylsökande ensamkommande barn till samtliga 
kommuner oavsett om kommunen har en överenskom-
melse eller inte. Vaggeryds kommun tecknade det första 
avtalet med Migrationsverket efter Kommunfullmäktiges-
beslut (131125§111).  
 
Det innebär att det är Socialnämnden som har ansvar för 
barnets boende och för att barnet får det stöd och den 
hjälp som föreskrivas i socialtjänstlagen (2001:453) SoL. 
Placeringsbeslutet enligt SoL kan innebära att barnet 
placeras i ett hem för vård eller boende, HVB för ensam-
kommande barn och unga, familjehem eller jourhem. För 
barn som har en släktning kan i visa fall tillfällig placering 
hos denne vara aktuellt i avvaktan utredning av barnets 
behov och släktingens lämplighet som familjehem.  
 
Under året var fyra barn i familjehem i kommunen, fyra 
barn var i familjehem hos en släkting och ett barn i jour-
hem. 
 
HVB verksamhet i Vaggeryds kommun består av fem 
boende för ensamkommande barn; Talludden, Saturnus, 
Berget, Skogsvägen och Utslussboende. Under år 2016 
var över 80 barn i kommunen, men i slutet av december 
månad är antalet barn i Vaggeryds kommun 73 varav 60 
barn i alla fem HVB boende. Under året var åtta barn 
omplacerade till en annan kommun enlig SoL eller LVU. 
 
Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar 
växer upp under trygga och goda förhållanden. För ung-
domar som behöver vårdas med stöd av lagen 
(1990:529) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
LVU, på grund av sitt beteende kan placering ske i ett 
särskilt ungdomshem inom Statens institutionsstyrelse 
(SiS). Under året var tre barn omplacerade enligt LVU 
från HVB boende i Vaggeryds kommun till ungdomshem 
inom Statens institutionsstyrelse (SiS). 
 



HVB verksamhet ensamkommande barn är inte finansi-
erad från kommunens budget, utan kostnaderna ska 
täckas av statliga ersättningar för mottagande av ensam-
kommande barn. Årlig ersättning om 500 000 kronor för 
ett kalenderår får Vaggeryds kommun för att kunna öka 
kvalitet på mottagandet. Vaggeryds kommun har tecknat  
överenskommelse med Migrationsverket om mottagande 
av asylsökande ensamkommande barn för 90 platser och 
får ersättning 1 600 kronor per dygn för varje överens-
kommen plats. Därutöver 300 kr per dygn för varje belagd 
plats. Oavsett om överenskommelse tecknats eller inte 
får kommunen ersättning för faktiska kostnader för bo-
ende och omvårdnad i tillfälligt boende i kommun eller 
anvisad kommuns boende för boende i familjehem eller 
vid placering enligt lagen (1990:52) med särskilda be-
stämmelser om vård av unga LVU.  

Ersättning från Migrationsverket som HVB verksamheten 
fick under året är ersättning med 1 900 kr per dygn vid 
placeringar enligt SoL på hem för vård och boende HVB, 
ersättning för anvisad kommuns utredning av ensam-
kommande barn; 39 000 kronor per barn vid placering i 
familjehem eller 31 000 kronor per barn vid placering i 
hem för vård eller boende.  

Budgeterade intäkter från Migrationsverket för hela år 
2016 var 54 150 000 miljoner kronor, men verkliga intäk-
ter uppgår till över 61 miljoner kronor. Så länge det finns 
plats för barn på kommunens egna HVB-boenden blir 
intäkterna större än kostnader. Alla boenden redovisade 
ett positiv resultat per sista december 2016. Den största 
avvikelsen finns inom externa placeringskostnader som 
överskridit budget med 3 924 tkr. Vissa av de placering-
arna är enligt LVU och kommunen får statliga ersättning-
ar för faktiska kostnader, vilket gör att avvikelse mot 
budget minskas med en miljon kronor.  

Bemanningskonsulter har hyrts in vilket genererat att 
kostnader på myndighet överskrider sin budget med 1,5 
miljon kronor. Anledning är bristen på erfarna socialsek-
reterare samt vakanta tjänster som var svår rekryterade. 
Även om avvikelse finns inom delprogrammet ensam-
kommande barn, har budgeten kunnat hållas och redovi-
sar överskott med 15 370 000 kronor. 

FRAMÅTBLICK 

Gemensamt 
Digital utveckling och välfärdsteknologi 
Socialnämndens verksamheter ska framöver fungera och 
förbättras i samtakt med den digitala utvecklingen som 
pågår i samhället i stort. Socialtjänsten står för stora 
förändringar och kostnadsdrivande projekt för att möta de 
utmaningar som den digitala utvecklingen medför. Det är 
andra krav idag på socialnämndens verksamheter från 
medborgare, beslutsfattare och personalen. För att alla 
ska kunna delta i informationssamhället utifrån sina egna 
förutsättningar krävs tillgänglighet och användbarhet. 
Socialtjänsten måste garanteras bredbandsutbyggnad 
med god täckning och kapacitet för att digitaliseringen 
ska få effekt. Utan välfärdsbredband kommer socialtjäns-
tens digitala utveckling hindras. Möjligheten för invånaren 
att medverka i den egna vården måste förstärkas samt 
kunna bidra till sina egna hälsodata via e-Hälsotjänster 
och tekniska lösningar. 

Tillgången till trygghetstjänster kommer att öka. Utveckl-
ingen kräver juridisk kompetens, organisatoriskt och 
avtalsmässigt hantering av lösningar som kommer att 
finnas både för verksamheten och enskilda medborgare. 
Den Nationella e-hälsostrategin som är antagen av kom-
munen, är vägledande inom kommunens IT utveckling. 

Dataskyddsförordningen 
EU har beslutat om ett nytt regelverk om persondata-
skydd – Dataskyddsförordningen, General Data Pro-
tection Regulation”, GDPR 
25 maj 2018 blir dataskyddsförordningen svensk lag och 
ska börja tillämpas. Den kommer att ersätta personupp-
giftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL). 
Dataskyddsförordningen innehåller flera förändringar 
jämfört med nuvarande regler och kommuner, landsting 
och regioner har att förbereda sig på de nya reglerna. 
Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Den innebär bland 
annat hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det 
kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för 
säker hantering av register samt krav på ansvarig på 
ledningsnivå. Nya dataskyddsförordningen kommer att 
gälla för alla organisationer och branscher som sparar 
eller på något sätt hanterar personlig och känslig inform-
ation om sina anställda eller sina kunder. 
För socialnämnden verksamhetsområde behöver resurs 
säkerställas för att inventera, skapa förteckning, utvär-
dera och agera utifrån den nya dataskyddsförordningen 

Äldreområdet 

Socialnämnden verkar för att äldre kan åldras i trygghet 
med självbestämmande och med tillgång till god vård 
Och omsorg. Tillsammans med övriga kommuner i länet 
har socialförvaltningen tagit fram en strategi och hand-
lingsplan för de kommande åren. I fokus ligger också 
förbättringsområden mellan olika huvudmän. Överens-
kommelse ligger till grund och innefattar att Kommunen 
och regionen tillsammans ska bidra till en väl samman-
hållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Förhåll-
ningssättet som möjliggör att vi kan skapa en hög kvalitet 
på vård och omsorg är att utgå från individen, och be-
trakta den som kapabel med resurser och förmågor och 
att den deltar som en aktiv part i den gemensamt plane-
rade vården. Det gemensamma arbetet framöver är 
strukturerat, förebyggande och evidensbaserat i arbets-
sättet. Antalet personer med samsjuklighet och demens-
sjukdomar kommer att öka vilket kräver behovsanpassad 

och strategisk lokalresursplanering. 

Boendeutveckling för äldre 
Boendemiljön får successivt större betydelse för äldres 
hälsa och välbefinnande och möjlighet till ett självständigt 
liv. Kommunen har uppmärksammat behovet och plane-
rar tillgänglighetsanpassade boendeformer s.k. trygg-
hetsboende. Boendeformen ger möjlighet att bo kvar i 
hemmet och om eller när behovet uppstår finns närhet till 
omsorg, service, social samvaro och hemsjukvård för den 
som bedöms ha behov. Restaurang samt sociala och 
rehabiliterande aktiviteter finns i trygghetsboendets loka-
ler. Vård och omsorgsboende är boendeformen för de 
mest sjuka äldre och är biståndsprövat utifrån 
socialtjänstlagen. Fler demensplatser, platser för multi-
sjuklighet samt vård och omsorgsboende för äldre med 
funktionshinder behöver borgas för. Projektering av ny 
vård och omsorgsboende i Skillingaryd samt trygghets-
boende under 2017. Byggnation planerad under 2018. 



 

  

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård 
Regeringen har föreslagit att en ny lag träder i kraft den 1 
januari 2018: Lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är 
att patienter som inte längre har behov av slutenvård så 
snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett 
snabbt och tryggt sätt. Sammanfattningsvis handlar lag-
förslaget om: 
 
Att stärka patientens delaktighet och självbestämmande 
Ökad samverkan och högre krav på information och 
informationsöverföring mellan kommuner och landsting 
Ny planeringsprocess där enheter som är involverade i 
patienten snabbare får kännedom om och kan börja pla-
nera för insatser utifrån patientens behov. Fristdagarna 
ändras och blir samma för alla. Kommunernas betal-
ningsansvar villkoras. 
Lagförslaget omfattar de patienter som, efter att de skri-
vits ut från sluten vård, kan komma att behöva insatser 
från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- 
och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna 
vården. Lagen ska även omfatta utskrivning av patienter 
som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård.  De 
patienter som omfattas av den nya lagen har oftast stora 
behov av trygghet, kontinuitet och samordning. Förslaget 
ersätter till viss del nuvarande betalningsansvarslag. 
 

I den nya lagen föreslås en ny planeringsprocess där de 
enheter som är involverade i patienten snabbare får kän-
nedom om och kan börja planera för insatser utifrån pati-
entens behov. Alla parter har ansvar för att kunna ge-
nomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska 
tillhandahålla resurser och informationsöverföring så att 
patienten kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slu-
tenvårdsvistelse. Arbetet ska organiseras på ett sådant 
sätt att samordnad individuell planering (SIP) utgår från 
patientens behov och att arbetet med SIP påbörjas utan 
dröjsmål. 
 
Huvudmännen ska ta fram gemensamma riktlinjer om 
samverkan. Det gäller till exempel rutiner för informat-
ionsöverföring, vad som ska vara åtgärdat innan patien-
ten skrivs ut, vem som ansvarar för vad och hur patienten 
ska följas upp. Parterna ska komma överens om tidpunkt 
för kommunens betalningsansvar och vilka belopp som 
ska betalas. 
 
  
Funktionshinderområdet 

Funktionshinderomsorg är en mångfasetterad verksam-
het som ska stödja människor med psykiska, fysiska 
samt intellektuella funktionsnedsättningar. Ökad möjlighet 
att ställa diagnoser innebär en ökad efterfrågan på stöd. 
Målgruppen har ofta komplexa och sammansatta behov. 
Riktade kompetenshöjande aktiviteter är viktiga för att 
personalen ska kunna utforma ett kvalitativt stöd utifrån 
ett individuellt perspektiv. Grunden för verksamheten ska 
byggas på enskildas behov.  
 
2018 har regeringen som mål att leverera förslag som gör 
lagstiftningen (LSS) mer ändamålsenlig och som tryggar 
människors rättigheter och möjligheter till delaktighet i 
enlighet med konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning 
 
Särskild utredare är tillsatt för att se över assistensersätt-
ningen i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om 
stöd och service (LSS). Syftet med uppdraget är att 
skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling och 
mer träffsäkra insatser. Utredaren ska också se över att 
lagstiftningen främjar jämlikhet i livsvillkor och full delak-
tighet i samhällslivet. 

 
Socialnämnden påverkas starkt av förändrat regelverk 
hos försäkringskassan gällande personlig assistans. 
Personer med stora varaktiga funktionsnedsättningar 
anses inte längre ha grundläggande behov i den ut-
sträckningen att försäkringskassan bär kostnadsansvaret. 
Således har individer stora omfattande behov som istället 
ska tillgodoses av socialnämndens verksamheter för 
funktionshinderomsorg.  
 
Initiativrika insatsformer som stödjer den enskildes för-
mågor samt tillgodoser individuella behov måste utveck-
las. Socialtjänsten möter en ökad efterfrågan på stödbo-
ende för personer inom omsorgen och det krävs att ut-
veckla boendeformen servicebostad för målgruppen med 
måttlig funktionsnedsättning som ett alternativ till grupp-
bostad som är bostadsform för grava funktionsnedsätt-
ningar. Utvecklande av boendeformer för funktionshind-
rade äldre säkerställer att kommunen har goda förutsätt-
ningar att kvalitetssäkra omsorgen och verksamheten. 
 
 
Försörjningsstöd 

Vissa grupper, som står långt från arbetsmarknaden, 
förväntas att vara i fortsatt behov av försörjningsstöd. 
Socialtjänsten arbetar företrädesvis med människor som 
av olika skäl t.ex. fysiska, psykiska eller sociala hinder 
och som för tillfället inte står till arbetsmarknadens förfo-
gande. Handläggare som arbetar med försörjningsstöd 
har ett tudelat uppdrag. Dels myndighetsutövning med 
höga krav på rättssäkerhet, dels att stärka människors 
försörjnings- och aktivitetsförmåga. Att stötta människor 
att ta sig ur ett utanförskap förutsätter ett professionellt 
arbete. Handläggarnas möjligheter till direkt klienttid, 
förbättrad samverkan och flexibilitet inför oförutsedda 
händelser bidrar till att enskilda medborgares möjligheter 
att bli självförsörjande ökar. Socialnämnden behöver se 
över de riktlinjer som finns för insatsen. 
 
Barn och unga 

Vår omvärld har förändrats och uppdraget den sociala 
barn-och ungdomsvården står inför är både större och 
svårare än tidigare. Arbetet fortsätter utifrån den regionalt 
framtagna handlingsplanen för att stärka skyddet för barn 
och unga. Fokus ligger på tre huvudområden, tydligt 
uppdrag, god arbetsmiljö och tillgång till aktuell kunskap. 
Regeringsuppdrag pågår sedan 2012 och stödjer det 
regionala utvecklingsarbetet. Framåt initieras 
arbete med, 
 
• Brukarmedverkan, delaktighet och inflytande för barn 
och unga 
• Förbättrad hälsa och skolgång för placerade barn 
• Spridning av Socialstyrelsens kunskapsprodukter 
• Implementering av SKL:s handlingsplan ”Stärkt skydd 
för barn och unga” 
• Utveckling av systematisk uppföljning inom den sociala 
barn- och ungdomsvården via BBIC 
 
Utvecklingsområde framåt är att socialnämnden verkar 
för tidiga insatser för barn och unga enskilt och i samver-
kan med andra aktörer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Våld i nära relationer 

Våld i nära relationer utgör ett allvarligt samhällsproblem. 
Världshälsoorganisationen (WHO) definierar mäns våld 
mot kvinnor som ett folkhälsoproblem och ett brott mot de 
mänskliga rättigheterna. Våldet utgör inte enbart ett all-
varligt problem för enskildas säkerhet och rättigheter. Det 
innebär stora ekonomiska kostnader för samhället, indivi-
den och framtida generationer. Området är fortsatt priori-
terat och med information och stigande kunskap förvän-
tas behoven inom området att öka. 
 
Missbruk och beroende 

Vi har under några år sett ett ökat behov av socialtjäns-
tens insatser inom området. Trenden är ett ökat behov av 
socialtjänstens insatser inom området missbruk och be-

roende. Det finns starka skäl att arbeta för minskad psy- 
kisk ohälsa och missbruk hos den vuxna befolkningen. 
Socialstyrelsen har nyligen publicerat en longitudinell 
studie (2015) där forskare följt utvecklingen i livet för totalt 
över en halv miljon barn upp till dryga 30-årsåldern. Om-
kring åtta procent av dessa individer hade en förälder 
som vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psy-
kisk sjukdom. Utifrån beräkningarna uppskattas att denna 
grupp barn, de åtta procent som växt upp med allvarligt 
 
 
 
 
 
  
 

missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom i familjen, i vuxen 
ålder står för omkring en fjärdedel av samhällets årliga 
kostnader för psykisk sjukdom och missbruk av alkohol 
och narkotika. Förutom nödvändigheten att värna om 
enskilda barns och ungas hälsa och framtid finns också 
stora samhällsvinster att göra. Registerstudien visade att 
dessa barn (numera vuxna) mer sällan fullföljde skolan 
och att de i vuxen ålder i högre utsträckning riskerade att 
bli beroende av försörjningsstöd. De löpte även betydligt 
högre risker att utveckla eget missbruk eller psykisk 
ohälsa samt att dö i förtid. Arbetet mot missbruk och 
beroende är inte enbart ett arbete för socialtjänsten utan 
ett gemensamt samhällsansvar. Socialnämnden har 
genom studien samt genom kartläggning av den egna 
verksamheten anledning att förstärka verksamheten 
ytterligare med förebyggande insatser, tidiga insatser 
samt främjande insatser. 
  
Spelmissbruk 
I lagrådsremiss föreslås ändringar i socialtjänstlagen 
(2001:453) och den nya hälso- och sjukvårdslagen avse-
ende spelmissbruk. Ytterligare ett förslag är att utvidga 
hälso- och sjukvårdens ansvar för att beakta ett barns 
behov av information, råd och stöd om barnets förälder 
eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor med är 
missbrukare, så att det även gäller vid spelmissbruk. De 
föreslagna ändringarna innebär att socialnämndens an-
svar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol 
och andra substanser utvidgas till att även omfatta spel 
om pengar. Socialnämnden får också ett utvidgat ansvar 
för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om 
pengar bland barn och unga. Kravet på överenskom-
melse om ett samarbete mellan kommun och landsting 
om personer som missbrukar substanser ska även om-
fatta personer som missbrukar spel om pengar. Lagför-
slagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
 

Ensamkommande barn och unga 

Nationellt förändrade regler kring flyktingmottagandet 
förväntas ge effekter av minskad flyktingström till 
kommunen. Prognos medför ett mindre behov av Hem för 
vård eller boende(HVB) för målgruppen Förändrad er-
sättning från migrationsverket och Socialnämndens möj-
lighet att skapa stödboende för målgruppen ger ett behov 
av omvandling av hem för vård eller boende till stödbo-
ende. Boendena är 5 till antalet men förväntas minska 
under 2017. 
 
 
 
Bostad 

Det är en bred grupp av individer som kan komma ifråga 
för de särskilda boendelösningar som socialtjänsten 
erbjuder. Svag ekonomi är en gemensam nämnare, men i 
gruppen finns också personer med omfattande social 
problematik eller personer i behov av skydd. En allt kär-
vare generell bostadsmarknad gör att fler individer är i 
behov av stöd från socialtjänsten för att få någonstans att 
bo. Boverket och Socialstyrelsen genomförde 2011 en 
intervjustudie som beskrev fenomenet med en sekundär 
bostadsmarknad. Denna intervjustudie visar att i princip 
Alla kommuner har en sekundär bostadsmarknad. Soci-
alnämnden har samverkansavtal med det kommunala 
bostadsbolaget. Verksamheten ser att stöd sökes i större 
omfattning av karaktären sociala kontrakt alternativt 
kommunal borgen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

Socialnämnden, nyckeltal Bokslut 2016   Bokslut 2015   Bokslut 2014   Bokslut 2013   Bokslut 2012 

*medel Antal* Kost.   Antal* Kost.   Antal* Kost.   Antal* Kost.   Antal* Kost. 

Individ- och familjeomsorg   tkr     tkr     tkr     tkr     tkr 

Placerade barn institution, helårsplaceringar 3,98 1 406   1,2 2 018   3,9 1 617   4,6 1 355   2,3 1 582 

Placerade barn familjehem, helårsplaceringar 12 254   13,4 314   13,2 346   7,5 390   7,3 243 

Familjerådgivning, behandlingstimmar  75 1,196   78 1,0   211 0,8   81 1,0   94 0,9 

Heldygnsvård missbruk, antal vårddygn  1 302 0,859   2 303 1,9   1 771 1,6   1 601 1,8   1 798 1,8 

Skyddat boende, antal dygn  733 0,799   759 1,9   462 2,8   181 1,7   366 1,2 

 
                            

Vård- och omsorg                             

Särskilt boende  111 446,4   112 441,5   122 445,2   120 431,1   116 423,8 

Korttidsvård  16 559,6   16 491,9   16 503,6   16 515,8   16 475,8 

Demensboende  18 498,6   19 513,6   16,58 569,2   16 558,9   16 663,4 

Personer med hemtjänst 220 155,5   196 181,3   206 180,4   212 169,3   210 139,1 

Utförda hemtjänsttimmar 46 555 0,593   49 091 0,569   59 558 0,515   50 676 0,568   42 293 0,539 

LSS-ärenden 12 564,0   10,9 623,8   10 423,7   10 398,8   9,7 259,5 

LASS-ärenden 23 311,1   23,2 298,7   22,8 326,4   26 299,5   24,8 315,0 

Korttidsvistelse, inskrivna 15 150,2   16 117,6   19 100,6   16 95,5   15 91,4 

Korttidstillsyn, inskrivna 11 102,2   14 105,7   16 61,8   14 72,6   11 89,1 

Daglig verksamhet, inskrivna 53  129,0   51 154,6   49 176,7   48 169,0   47 173,2 

Bostad med särskild service inkl. serviceboende 32 658,7  32 683,5   33 696,4   33 704,7   33 698,6 

Gruppboende, psykiatri  5 733,8   4,7 786   5 742,1   5 756,9   5 754,4 

 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-28 § 38 2017/063 3 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Lex Sarah, verksamhetsöversyn missförhållanden 
inom myndighet barn och unga samt 
missbruksenheten 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
En Lex Sarah anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg då det 

föreligger missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt 

missförhållande och den som bedriver verksamheten då snarast skall anmäla 

det till Inspektionen för vård och omsorg.  

Sammanfattning av ärendet  
På individ och familjeomsorgen har en chefskonsult uppdrag som 

myndighetschef och uppmärksammar efter en kort tid brister gällande 

följsamhet mot lag på arbetsplatsen. En rapport om Lex Sarah har upprättats 

2017-02-16. 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-16. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Datum Sida 

2017-02-16 1(2) 

Till Socialnämnden 

Lex Sarah Verksamhetsöversyn; Barn & Unga 
och Missbruksenhet 

Förslag till beslut 

Lex Sarah ärendet anmäls till Inspektionen för vård och omsorg då det 

föreligger missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt 

missförhållande och den som bedriver verksamheten då snarast skall anmäla 

det till Inspektionen för vård och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 

Chefskonsult inleder uppdrag i socialförvaltningen och uppmärksammar 
efter en kort tid på arbetsplatsen brister gällande följsamhet mot lag 
avseende: 

Avsaknad av beslut 

Avsaknad av slutförda utredningar 

Avsaknad av utredningar 

Avsaknad av vårdplaner 

Avsaknad av uppföljningar 

Avsaknad av verkställande av insats 

Avsaknad av beslut om förlängda placeringar 

Bristande dokumentation 

Avsaknad av dokumentation. 

Avsaknad av uppföljning gällande barn i familjehemsplacering 

Avsaknad av barnsekreterare 

Avsaknad av adekvata riktlinjer/uppdaterade riktlinjer 

Verksamheten avser uppstarta en intern genomlysning av dessa två 
enheter för att säkerställa att processer finns beskrivna, riktlinjer är 
adekvata samt att utreda om skador skett på individnivå och i så fall vad.  
Socialförvaltningen har för avsikt att åtgärda och säkerställa ovan beskrivna 
delar i verksamheten. Verksamheten avser att inom två månader 
presentera utredning och handlingsplan till socialnämnd och IVO. Ärendet 
bör rapporteras till IVO. Utredningen är ej påbörjad men då ärendet anses 
allvarligt och då skall anmälas skyndsamt föregår anmälan utredningen. För 



Sida 

2(2) 

ytterligare verksamhetsspecifik information kontaktas verksamhetschef for 
Individ och familjeomsorg. 

Beslutsunderlag 

Lex Sarahanmälan 2017-02-16 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-16 

Handläggare 
Caroline Lundgren 
MAS 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-09 § 34 2017/047 11 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Anmälan enligt Lex Sarah, påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande inom särskild boendeform, 
Furugården 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Förvaltningens upprättade Lex Sarah, daterad 170101 anmäls till 

inspektionen för vård och omsorg. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har upprättat en Lex Sarah 2017-01-01 över en händelse med 

påtaglig risk för allvarligt missförhållande inom särskilt boende Furugården. 

Ärendets lyft nu till socialnämnden då förvaltningen vill anmäla händelsen 

till inspektionen för vård och omsorg. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-01-16. 

Utredning av MAS, 2017-01-04. 

Anmälan till inspektionen för vård och omsorg. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-28 § 39 2017/040 4 

Justering Exp Utdragsbestyrkande 

Yttrande gällande granskning av ansökan om 
ersättning från migrationsverket 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
1. Socialnämnden ställer sig bakom de sammanfattade iakttagelserna

och kommer att genomföra åtgärder 1-3 enligt rekommendationerna

för att säkra processer kring ansökningar från migrationsverket.

2. Socialnämnden ställer sig bakom rekommendationen att det sker en

övergripande förvaltningssamordning som har uppsikt över

regelverk, kan bidra med sammanställningar samt har uppsikt över

rutiner.

Sammanfattning av ärendet 
Granskning av ansökan om ersättning från migrationsverket har genomfört 

av Deloitte AB på uppdrag av revisorerna. I sammanfattningen benämns 

iakttagelser och rekommendationer som är till nytta för socialnämnden och 

kommunen i sin helhet gällande ansökan om ersättning från 

migrationsverket. Socialnämnden rekommenderas följande: 

1. Skriftliga rutiner för ansökan inom socialnämnden som innehåller

hela förfarandet från ansökan till avstämningar om ersättning

erhållits.

2. Mer än en person ska vara insatt i förfarandet med ansökan om

ersättning inom socialförvaltningen.

3. Att nämnderna säkerställer att samtliga ersättningar märks med

aktivitetskoder

Kommunövergripande rekommenderas följande: 

Att en förvaltningsövergripande samordningsgrupp som exempelvis kan 

bidra med sammanställningar, uppsikt över rutiner och förändringar i 

regelverk utses. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-27 

Granskning av ansökan om ersättning från Migrationsverket 2017-01-17 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-09 § 33 2017/024 10 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Begäran om yttrande om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden 
Förvaltningens förslag till yttrande godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsrätten i Jönköping har i förläggande 2017-01-10 begärt att 

socialnämnden ska yttra sig över laglighetsprövningen enligt 

kommunallagen i ett överklagat beslut av nämndsledamot Fredrik Nord. 

Överklagandet gäller ledamots jäv eller inte i ärendet gällande 18-åringar på 

HVB-boende i Vaggeryds kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-01 

Förslag till yttrande 2017-02-01 

Anslagsbevis 

Begäran om yttrande för förvaltningsrätten 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Datum Sida 

2017-02-01 1(1) 

Till Socialnämnden 

Begäran om yttrande om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till yttrande godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsrätten i Jönköping har i förläggande 2017-01-10 begärt att 

socialnämnden ska yttra sig över laglighetsprövningen enligt 

kommunallagen i ett överklagat beslut av nämndsledamot Fredrik Nord. 

Överklagandet gäller ledamots jäv eller inte i ärendet gällande 18-åringar på 

HVB-boende i Vaggeryds kommun. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-01 

Förslag till yttrande 2017-02-01 

Anslagsbevis 

Begäran om yttrande för förvaltningsrätten 

Lotta Damberg 

Socialchef 













SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-09 § 35 2016/186 12 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Granskning av upphandlingsprocessen 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2017-01-16 godkänns som nämndens 

yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en 

granskning av upphandlingsprocessen i Vaggeryds kommun där 

revisionsfrågan var om kommunstyrelen och nämnderna inom Vaggeryds 

kommun har en ändamålsenlig organisation för att genomföra 

upphandlingar. 

Chefsgruppen i kommunen har tagit ett gemensamt beslut där samtliga 

nämnder ska ställa sig bakom det yttrande som Jörgen Hansson, 

ekonomichef har sammanställt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-01 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2017-01-16 

Deloittes upprättade rapport över granskningen, december 2016 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Datum  Sida 

2017-02-01  1(1) 

 

 

 

Till Socialnämnden 

 
 
 
 
Granskning av upphandlingsprocessen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2017-01-16 godkänns som nämndens 

yttrande.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en 

granskning av upphandlingsprocessen i Vaggeryds kommun där 

revisionsfrågan var om kommunstyrelen och nämnderna inom Vaggeryds 

kommun har en ändamålsenlig organisation för att genomföra 

upphandlingar. 

 

Chefsgruppen i kommunen har tagit ett gemensamt beslut där samtliga 

nämnder ska ställa sig bakom det yttrande som Jörgen Hansson, 

ekonomichef har sammanställt. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-01 

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2017-01-16 

Deloittes upprättade rapport över granskningen, december 2016  

 
 
 
Lotta Damberg 

Socialchef  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 T J Ä N S TE S K RI V E LS E  
 2017-01-16 
  
 Dnr KS 2016/271 

Kommunledning 
 

  

  
Till Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

Yttrande på revisionens granskning av upphandlingsprocessen 
i Vaggeryds kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens svar på revisionens granskning av upphandlingsprocessen 
i kommunstyrelsen och nämnder. 
 
Kommunstyrelsen översänder tjänsteutlåtandet som eget yttrande till revisionen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Deloitte AB har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört granskning 
av upphandlingsprocessen inom kommunstyrelse och nämnder med fokus på om kommunen 
har en ändamålsenlig organisation för att genomföra upphandlingar. Deloitte´s 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelse och nämnder inom Vaggeryds kommun 
har en ändamålsenlig organisation för att genomföra upphandlingar.  

Ärende 
Deloitte AB har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört granskning 
av upphandlingsprocessen inom kommunstyrelse och nämnder med fokus på om kommunen 
har en ändamålsenlig organisation för att genomföra upphandlingar. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelse och nämnder har en ändamålsenlig organisation för att 
genomföra upphandlingar. Mot bakgrund av ett antal iakttagelser som identifierats i 
granskningsrapporten lämnas ett antal rekommendationer till Vaggeryds kommun.  
 
Rekommendationer och iakttagelser samt planerade åtgärder 
 
1. Revisionen rekommenderar Barn- och utbildningsnämnden att tydliggöra att det 
övergripande ansvaret för upphandlingsprocessen ligger hos den egna förvaltningen och inte 
hos upphandlingsenheten.  
 
Svar: Kommunen har en upphandlingspolicy där ansvar och roller tydliggörs. I policyn 
framgår att kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för nämnder, på samma sätt som 
bolagsstyrelsen har ansvar för bolaget. Vidare tydliggörs att ansvaret för upphandling av 
varor, tjänster och entreprenader ligger på respektive nämnd/bolagsstyrelse. När två eller flera 
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 Dnr KS 2016/271 

 
 

nämnder/bolag har likartade behov av varor eller tjänster skall samordning av upphandlingen 
ske av upphandlingsenheten. I sådana upphandlingar bildas en referensgrupp med deltagare 
från berörda nämnder. I de fall en upphandling är nämndspecifik exempelvis upphandling av 
skolskjutsar, trygghetslarm eller entreprenader inom teknisk verksamhet ligger initiativet och 
ansvaret hos respektive nämnd. Upphandlingsenheten stödjer nämnderna genom att bevaka 
kommunens alla avtal i en avtalsdatabas och påminner den tjänsteman i kommunen som är 
ansvarig för avtalet att en upphandling ska påbörjas.  
 
I kommunens riktlinjer för upphandling konkretiseras upphandling och beställning.  
 
Utöver dessa två styrande dokument har upphandlingsenheten tagit fram rutiner som på ett 
enkelt sätt beskriver hur vi gör beställningar, varför vi ska följa avtal osv. I samband med att 
kommunen uppgraderar sitt affärsystem under 2017 kommer denna skrift att ingå i 
utbildningsinsatsen.  
 
Upphandlingsenheten kommer under 2017 att tydliggöra i avtalsdatabasen vem som är 
avtalsansvarig för respektive avtal. Idag finns den kunskap hos upphandlingschef.  
 
I samband med att ekonomienheten rekryterar ny medarbetare innefattas också i 
arbetsuppgifterna ett processansvar från beställning till betalning. I det ansvaret ligger bland 
annat att kontinuerligt utbilda och ha en kontakt med kommunens beställare och 
inköpssamordnare. I ett sådant sammanhang ingår att öka kompetensen och göra beställning 
på avtalade produkter i större utsträckning. I rollen ingår också att kontinuerligt utveckla vårt 
systemstöd.  
 
I kommunens interna kontrollplan ingår sedan 2015 att kontrollera avtalstrohet mot 
leverantör. Kopplat till detta pågår ett arbete med att med hjälp av ett system kontrollera att 
avtalade produkter avropas i organisationen.  
 
Upphandling avser att bjuda in förvaltningschefer och nyckelpersoner till en träff för att 
diskutera ansvarsfördelning identifiera eventuella ytterligare förbättringsområden. 
 
2. Nämnderna bör nedteckna en tydlig ansvarsfördelning för varje steg inom ett 
upphandlingsprojekt. 
 
Se ovan svar punkt 1. 
 
3. Kommunstyrelsen bör se över hur rutiner för upphandlingsprocessen kan förankras 
skriftligt i organisationen istället för att knytas till enskilda individer. 
 
Svar. Se ovan svar punkt 1. 
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4. Kommunstyrelsen bör säkerställa successionen av nyckelkompetens inom 
upphandlingsområdet. 
 
Svar: Sårbarheten blir alltid större i en liten organisation samtidigt har kommunen upphandlat 
konsultstöd vid arbetstopper och/eller vakanser. I nuläget är funktionen bemannad med två 
medarbetare, upphandlingschef och upphandlare. Vi har också kunnat utveckla processen med 
elektroniska beställningar, beställarsystem och avtalstroheten tillsammans med 
ekonomifunktionen. T ex i vårt beställarsystem tydliggörs rätt vara och rätt pris. Vi uppleverer 
att organisationen fungerar effektivt och ändamålsenligt samt att möjligheterna att utveckla 
processerna ytterligare är goda i den lilla kommunen.  
 
5. Nämnderna bör skapa nedskrivna rutiner med tydlig ansvarsfördelning för kvalitetskontroll 
av erhållna varor och tjänster. 
 
Svar: Vid det möte som upphandlingsenheten tar initiativ till tas även denna punkt upp.  
 
6. Fortsatt utveckla beställarorganisationen i syfte att ytterligare öka kontrollen över 
kommunens inköp.   
 
Svar: Se punkt 1 ovan. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Barn och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska utskottet 
Kultur och fritidsnämnden 
Kommunchef 
Ekonomichef 
Upphandlingschef 

 

Handläggare 
Jörgen Hansson 

   







































SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-28 § 37 2017/062 2 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Patientsäkerhetsberättelse 2016 – med inriktning på 
kvalité 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Patientsäkerhetsberättele med inriktning på kvalitét 2016 redovisas och 

läggs till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1 januari 2011 ska varje vårdgivare upprätta en 

patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå vilket patientsäkerhetsarbete 

som bedrivits föregående år och vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat 

som uppnåtts. Den skall även innehålla mål och strategier för kommande år. 

Socialförvaltningen redogör i samma skrivelse för årets sammanställda 

avvikelser samt för årets kvalitetsarbete.  

Caroline Lundgren, MAS och Linda Andersson, förbättringsledare presenterar 

och kommenterar patientberättelsen. 

Beslutsunderlag 
Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2016 daterad 2017-02-20. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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SAMMANFATTNING 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren upprätta en patientsäkerhetsberättelse som redovisar 

hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits under 2016 samt åtgärder som vidtagits för ökad patientsäkerhet samt 

vilka resultat som uppnåtts.  

Det innebär bland annat att vårdgivare får ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete. Vårdgivare ska både arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador och utreda väl 

händelser som lett till en skada som händelser som skulle kunna leda till en skada. 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 

2011:9) beskrivs även att en vårdgivare som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) bör upprätta en sammanhållen kvalitétsberättelse. I 

kvalitétsberättelsen skall det beskrivas hur verksamhetens fortlöpande systematiska arbete för att främja 

kvalitét sett ut samt vilka resultat som uppnåtts under det gångna året.  

Verksamheten ska bedrivas med kvalitet, vilket enligt Socialstyrelsens definition i SOSFS 2011:9 innebär att ”en 

verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- 

och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med 

stöd av sådana föreskrifter”. Arbetet med att ständigt förbättra kvalitén i verksamheten har genomförts under 

2015. Grunden i ledningssystemet finns och arbetet med att dokumentera och samla in verksamhetens 

processer är igång.  Socialförvaltningen har i samverkan med regionens kommuner inlett en gemensam 

upphandling av verksamhetssystem. Detta kommer att fortgå under 2017 och förväntas vara i slutfas under 

2018. Förvaltningen har även fokuserat på att leda in verksamheterna på användandet av intranätet för att 

detta skall bli den primära informationskällan för medarbetarna, men mycket arbete kvarstår. Regionalt bedrivs 

vårdsamordningsprojektet intensivt där Cosmic LINK är i nära sikte.  

En uppdatering av riktlinjer utfärdade av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har skett under året, men 

även en översyn av flertalet processer samt att samverkansarbetet tillsammans med kommunens vårdcentraler 

har intensifierats för att försöka får rätsida på arbetet i hemsjukvården. Socialförvaltningen har tidigare varit 

liberal i gränsdragningen vilket nu ger bakslag.  Samverkan i Regionen är betydande för verksamheten gällande 

patientens förflyttning mellan huvudmän som skall fungera utan att påverka patienten. 

Patientsäkerhetsarbetet bedrivs genom ex. läkemedelsgranskningar, arbete med avvikelsehantering och 

förstärkning i dokumentation. Ett länsgemensamt uppdrag för att identifiera patientsäkerhetsrisker med 

dosetthantering för läkemedel utifrån ett kommunperspektiv har pågått under hela 2015-2016. 

Händelser har identifierats genom granskning i avvikelsesystem i Magna Cura. Uppföljningen av avvikelserna är 

en bristvara vilket förvaltningen behöver arbeta vidare med. Allvarliga avvikelser som Lex Sarah och Lex Maria, 

har utretts av MAS. Klagomål och synpunkter som inkommit från vårdtagare och anhöriga är identifierade och 

åtgärdade. Den som inkommit med synpunkter/klagomål, har om det lämnats kontaktuppgifter, fått 

återkoppling på att synpunkten/klagomålet är mottagen och även vilka eventuella åtgärder som är gjorda. 

Vårdtagarna involveras i patientsäkerhetsarbetet bl.a. genom vårdplanering med individuella vårdplaner och 

brukarundersökning. Karaktären på avvikelserna liknar föregående år, då det är fokus på fall och 

läkemedelshantering. Riktlinjer för Basal Hygien inom kommunal vård och omsorg antogs 2016-01-01. 

Socialförvaltningen intensifierar arbetet under 2017 för att tillgodose de nya riktlinjerna gällande Basal hygien i 

vård och omsorg (SOSF 2015:10). 
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ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Varje individ i Vaggeryds kommun ska känna att en trygg och säker vård ges i kontakten med kommunal hälso- 

och sjukvård. Individen ska bemötas med respekt och värdighet och ha inflytande över sin vardag. På samma 

sätt ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en trygg och säker vård 

och omsorg kan ges med kvalitet.  

Målen för verksamheten sätts utefter lagkrav, verksamhetens egna krav samt den enskildes krav och 

förväntningar på verksamheten. I Vaggeryds kommun finns bland annat verksamhetsplaner, programbudget 

och kommunfullmäktiges övergripande mål där olika kvalitetsmål finns definierade. Medborgare har rätt att få 

adekvat stöd och hjälp av god kvalitet. Den enskildes upplevelse av bemötande och delaktighet med mera är 

viktigt i detta perspektiv. I brukarperspektivet finns även verksamheternas arbete med att systematiskt och 

löpande följa upp resultaten av olika insatser på både individ‐ och gruppnivå. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om de 

övergripande kommunala målen. 

Socialnämnden fastställer inriktningsmål 

inför kommande mandatperiod. I 

Programbudgeten fastställs effektmål för 

vård och omsorg. Förvaltningens samtliga 

enheter arbetar fram verksamhetsplaner 

där produktionsmålen framgår. 

Uppföljningen redovisas i delårsbokslutet 

och i den årliga verksamhetsberättelsen. 

 

 

F

I

FIGUR 1. KOMMUNENS VISION  
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“ 

VISION OCH VÄRDEGRUND 

KOMMUNÖVERGRIPANDE VISION 
Här ger vi plats för att göra skillnad 

En plats för möjligheter – formad med tanke och omtanke, där lusten är vår drivkraft och där glädjen smittar. 

En plats med stark tradition – för gränslöst skapande, där gemensam vilja och kunskap får livet att lyfta och 

idéer blir verklighet. En plats i rörelse som bygger på mångfald och hållbarhet, där allt är nära och där alla har 

betydelse.  

NATIONELL VÄRDEGRUND INOM VÅRD OCH OMSORG 

Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen 5 kap 4 §. Detta innebär att äldre 

personer ska kunna leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå detta ska omsorgen bland annat 

värna om och respektera den enskilde personens rätt till kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet 

och individanpassning. Oavsett målgrupp inom socialnämndens verksamheter så gäller den nationella 

värdegrunden. Områdescheferna skall arbeta aktivt med implementering.  

SOCIALNÄMNDENS VISION FÖR ÄLDREOMSORGEN 2015 
Målet är att äldrepolitiken genom äldreomsorgsplanen skall genomsyra hela äldreomsorgen: 

”Så länge som du lever skall du kunna njuta av livet och dess möjligheter. Utifrån dina behov och val skall det 

vara tryggt och värdigt att åldras i Vaggeryds kommun”. 

Faktorer för säkerställandet av detta: Bemötande-Trygghet-Självbestämmande 

ORGANISATORISKT ANSVAR FÖR KVALITÉTS- OCH 

PATIENTSÄKERHETSARBETET 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

VÅRDGIVARE  
Vård och omsorgsgivaren (socialnämnden) ansvarar för att verksamheten uppfyller kraven på god och säker 
vård.  Att uppfylla lagens olika krav är en del av god kvalitet och handlar om rättsäkerhet för den enskilde. 
Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter styrs främst av socialtjänstlag (SOL), Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade( LSS),  förvaltningslag (FL) och offentlighets‐ och sekretesslagen (OSL), Hälso- och 
sjukvårdslagen. 
Vård- och omsorg ska bedrivas med respekt för, vårdgarnas integritet och självbestämmande 
 

 

SOCIALNÄMND 

Socialnämnden har det yttersta ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet.  
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FÖRVALTNINGSCHEF 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar gällande att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och 

förbättra verksamheten. Fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten samt ge förutsättning för förvaltningen att 

bedriva kvalitet- och patientsäkerhetsarbete. I Förvaltningschefens ansvar är denne per definition även 

förvaltningschefen även verksamhetschef, enligt förordningen om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården 

och ansvarar för att vården organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet av god kvalitet.  

VERKSAMHETSCHEF 
Verksamhetschef ansvarar för ledningssystem (SOSFS 2011:9) samt planera, leda, kontrollera, följa upp, 

utvärdera och förbättra verksamheten inom sitt ansvarsområde. Verksamhetschefen skall fortlöpande utveckla 

och säkra kvaliteten. Samtidigt ansvarar verksamhetschefen för att leda och fördela kvalitetsarbetet i enlighet 

med övergripande mål samt följa upp och utvärdera verksamhetens mål. 

OMRÅDESCHEF 
Områdescheferna ansvarar för att vården bedrivs utifrån gällande lagar, föreskrifter och lokala rutiner. Att 

personalen får adekvat utbildning för den vård som förvaltningen bedriver. Att tillse att personalen besitter den 

kompetensnivå för att tillgodose det vårdbehov som finns. Att möjliggöra för personalen att leverera vård i 

enlighet med gällande riktlinjer. I det ansvaret ingår även att, tillsammans med Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och anmäla hälso- och sjukvårdspersonal som 

utgör en patientrisk, till Socialstyrelsen/HSAN. Om något avviker skriver personalen en avvikelse i 

verksamhetssystemet. Chefens ansvar är sedan att påbörja utredning. Chefen är också ansvarig för att 

eventuella åtgärder görs och att göra uppföljning på ärendet. 

MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA (MAS) 
MAS ansvarar för patientsäkerhetsfrågor, då t.ex. att uppdaterade riktlinjer finns för att säkerställa hälso- och 

sjukvårdens kvalitetskrav inom kommunens hälso- och sjukvårds ansvarsområde samt uppföljning och 

utveckling av verksamhetens kvalitét och säkerhet. MAS ansvarar för händelserapportering enligt Lex Maria om 

en boende i samband med vård och behandling har skadats allvarligt eller utsatts för risk att skadas allvarligt. 

Anmälan görs till IVO. Även anmälan enligt Lex Sarah görs av MAS/MAR om en boende utsätts för 

missförhållande eller risk för missförhållande. Detta utreds internt och om det är ett allvarligt missförhållande 

så rapporteras det till socialstyrelsen av MAS på delegation från socialnämnden. I Socialförvaltningen i 

Vaggeryds kommun gör MAS samtliga av ovan nämnda bedömningar i samverkan med områdeschefer. 

FÖRBÄTTRINGSSAMORDNARE 
Under 2015 har förvaltningen tillsatt tjänsten förbättringssamornare som ger stöd till verksamheten gällande 

arbetet med värdegrund, kvalitét- och förbättringsarbete Samordnaren stöttar även verksamheten i utbildning, 

coaching och effektivisering. Förbättringssamordnare leder personalen i LEAN-inspirerad inriktning mot 

förbättringar som gynnar den enskilde. Arbetet bedrivs tillsammans med områdeschef och medarbetare. 

Grunden till förbättringar nås genom medarbetarnas delaktighet och där är förbättringssamordnaren en 

nyckelperson. 

VERKSAMHETSUTVECKLARE- VAKANT TJÄNST 
Ansvarar för att utveckla verksamhetens kvalitet utefter de lagar och riktlinjer som finns kring 

informationsteknologi och informationssäkerhet. Koordinerar arbetet och utvecklingen kring nationella e-

tjänster och kvalitetsregister. Genomför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de 

personuppgifter som behandlas med avseende på tillgänglighet, riktighet, sekretess och spårbarhet samt 
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avbrottsplan. Säkerställer att verksamhetssystem möter det krav som verksamheten har kring det systemstöd 

som är nödvändigt för att bedriva kvalitativ vård och omsorg. Leda och, strukturera och koordinera kvalitets 

processer. Samverka kommunövergripande och kommunicerar, förenklar och visualiserar Lean-inspirerande 

kvalitetsdelar till verksamheten. 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 
Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och dietist har skyldighet att arbeta enligt vetenskapligt 

förhållningssätt samt evidensbaserat för att upprätthålla en hög patientsäkerhet i enlighet med 6 kap.4§ 

patientsäkerhetslagen (2010:659). Omvårdnadspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter 

har samma ansvar som legitimerad personal att rapporetar risker och händelser samt följa rutiner fastställda av 

MAS. Vårdpersonal är enligt patientdatalagen skyldig att för individuell patientjournal för att bidra till en god 

och säker vård av patienten. All personal inom socialförvaltningen har ett ansvar att se till att vårdtagarna får 

en bra vård av god kvalitet enligt evidensbaserad metodik. Om något avviker skriver personalen en avvikelse i 

verksamhetssystemet. Chefen är också ansvarig för att påbörja en utredning samt att genomföra eventuella 

åtgärder görs och att göra uppföljning på ärendet. MAS ansvarar för att rutiner finns för 

patientsäkerhetsarbetet och att de följs. Medarbetaren ansvarar för att följa riktlinjer och rutiner. I 

patientsäkerhetslagen framgår att hälso- och sjukvårdpersonal ska bidra till en hög patientsäkerhet i det 

dagliga arbetet samt rapportera risker för vårdskador eller händelser som kunnat medföra eller har medfört 

skador. 

MEDARBETARE 
Omvårdnadspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter blir vid utförandet av uppgiften 

Hälso- och sjukvårdspersonal och har samma ansvar som legitimerad personal att rapporetar risker och 

händelser samt följa riktlinjer och rutiner fastställda av MAS. Vårdpersonal är enligt patientdatalagen skyldig att 

för individuell patientjournal för att bidra till en god och säker vård av patienten. Alla medarbetare inom 

socialförvaltningen har ett ansvar att se till att vårdtagarna/klienter/brukare/kund får en bra vård av god 

kvalitet enligt evidensbaserad metodik. Om en brukare utsätts för missförhållande/risk för missförhållande 

anmäls detta till närmsta chef. Om något avviker skriver medarbetaren en avvikelse. Chefens ansvar är sedan 

att påbörja utredning. Chefen är också ansvarig för att eventuella åtgärder görs och att göra uppföljning på 

ärendet. MAS ansvarar för att rutiner finns för patientsäkerhetsarbetet och att de följs. 

Alla medarbetare har skyldigheter som berör kvalitetsarbete, till exempel genom lex Sarah-bestämmelserna, 

som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig 

enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamhete enligt lex Sarah.  

STRUKTUR FÖR UPPFÖLJNING/UTVÄRDERING  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

Målen för patientsäkerhetsarbetet ska följas upp med hjälp av statistik och analys. Det handlar då om de 

mätningar som görs när det gäller infektionsregistrering, antal avvikelser, fallregistrering och liknande. 

Registrering sker i kvalitetsregistren, bedömningar enligt BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 

Demens), Senior Alert och Svenska Palliativ registret. När en vårdtagare avlider skickas, vid samtycke, en 

efterlevandeenkät till anhöriga/närstående som redogör för kvalitativa data. De mätningar som görs via öppna 

jämförelser används för uppföljningar. MAS sammanställer avvikelserna halvårsvis och redovisar analys till 

socialnämnden. Varje områdeschef ansvarar för uppföljning av avvikelse och utvärderingar av avvikelserna med 

sina medarbetare. MAS ansvarar 2016 för redogörelse och åtgärder kring synpunkter och klagomål genom 
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sammanställning av ”hjälp oss att bli bättre” samt uppföljningar av ledningssystemets grundpelare i våra 

verksamheter. Att strukturerat utföra riskanalys är en viktig punkt i ledningssystemets uppbyggnad. 

 I nuläget bedrivs ej strukturerad uppföljning enligt nedanstående punkter, men detta är ett prioriterat 

förbättringsområde. Flertalet områden hanteras men ej enligt tagen struktur eller systematiskt. 

UPPFÖLJNINGSOMRÅDEN UR ETT KVALITÉT- OCH PATIENTSÄKERHETSPERSPEKTIV 

TABELL 1; HUVUDOMRÅDEN ENLIGT SOSFS  2011;9 

HUVUDOMRÅDEN ENLIGT SOSFS 2011:9 
 

Grundläggande värderingar T.ex. värdegrundsarbete 
Uppföljningsbara mål  T.ex. Senior Alert, Nationella brukarenkäter m.m. 
Händelser och störningar (fel och brister) T.ex. driftfel i verksamhetssystem 
Synpunkter och klagomål T.ex. Lex Sarah, Hjälp oss att bli bättre, Klagomål från kunder, 

andra huvudmän och samverkansparter 
Dokumentation T.ex. Magna Cura, Info Soc. Mötesdokumentation. 
Verksamhetsnära kvalitétsarbete  T.ex. Förbättringsresan 
Kompetensförsörjning Plan för rekrytering och säkerställd kompetens hos personalen 
Samverkan och samarbete Intern samverkan och extern samverkan mellan t.ex. olika 

huvudmän och privata aktörer. 

 

GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR: 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 4§ skall socialtjänstens omsorg om äldre människor inriktas på att 

äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att 

äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427). Utefter lagstiftningen arbetas det 

förvaltningsövergripande med värdegrund på medarbetarnas arbetsplatsträffar. Värdegrundsarbetet pågår 

fortlöpande genom förbättringssamordnarens arbete och genom verksamhetsnära förbättringscoacher. Dessa 

skall regelbundet lyfta frågor som berör och belyser värdegrundens vikt i det dagliga mötet med individen. 

Socialförvaltningen har beslutat att den lagstiftade värdegrunden skall vara gällande för alla individer inom 

Socialförvaltningen. 

Utöver den lagstiftade nationella värdegrunden så skall Socialförvaltningen även arbeta i enlighet med 

Vaggeryds kommuns övergripande värdegrund;  

 Tanke och omtanke 

 Idéer blir till verklighet  

 Alla har betydelse. 

HUR ARBETAR SOCIALFÖRVALTNINGEN FÖR ATT FÖLJA DENNA VÄRDEGRUND? 

Genom individcentrerat arbetssätt där socialförvaltningen aktivt arbetar med självbestämmande och 

delaktighet säkerställer vi värdegrundsarbetet i enlighet med SOFS 2011:9 som redogör för Hur, Vad och Vem. 

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att implementera värdegrunden som grundläggande värdering i alla 

nivåer av verksamhete vilket gör att en god nivå upprätthålls. Målet är dock alltid att bli bättre och 
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förvaltningen har därför valt att arbeta genom förbättringssamordnaren och aktivt rör sig genom 

verksamheten och lyfter värdegrundsdialogerna. Utmaningar inför kommande år är att även implementera 

värdegrundsarbetet inom den del av förvaltningen som tidigare benämndes som Individ- och Familjeomsorgen, 

där arbetssättet ej är strukturerat ännu, men i planeringsstadiet. Inventering av verksamheten pågår.  

 

UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅR?  

Socialförvaltningen har främst arbetat aktivt med äldreomsorgens värdegrund genom att förtydliga och belysa 

dialogerna inom värdegrund, och då socialtjänstlagen (2001:453). Kommunens värdegrund blir delvis 

inkluderad i detta arbete. Äldreomsorgens värdegrund korrelerar med Vaggeryds kommuns värdegrund. 

Socialförvaltningen arbetar med ”delaktighet bland medarbetare” som deltar i arbetet att driver verksamheten 

till förbättringar. Allas idéer är värdefulla och dessa riktas mot att göra verksamheten bättre för de brukare som 

medarbetarna är till för. Socialförvaltningen har under hösten 2016 påbörjat arbetet inför 2017 års 

värdegrundsmässa. Förbättringssamordnaren har arbetat med verksamhetens förbättringscoacher för att 

förbereda förbättringsarbeten att uppvisa på förbättringsmässan i maj. 

PLAN/ MÅL FÖR KOMMANDE ÅR  

Enheterna skall arbeta mer aktivt med äldreomsorgens huvudrubriker (dialogerna).  

 Meningsfullhet & Sammanhang 

 God kvalitet 

 Självbestämmande 

 Privatliv och personlig integritet 

 Gott bemötande 

 Trygghet 

 Individanpassning och delaktighet 

Med dessa dialoger som utgångspunkt skall medarbetarna diskutera och bearbeta hur enheten kan bemöta 

olika problem och etiska dilemman som de möter i det dagliga arbetet. Tanken är att ge stöd i det dagliga 

bemötandet av brukaren. I maj 2017 kommer socialförvaltningens förbättringscoacher att delta på 

förbättringsmässan som kommer att hållas på Fenix kunskapscentrum. De kommer där att visa upp 

genomförda förbättringsarbeten från enheterna. Utöver förbättringsmässan så arbetar socialförvaltningen 

aktivt med att alla förvaltningens enheter skall genomgå förbättringsresan. 

UPPFÖLJNINGSBARA MÅL 

För att kunna utvärdera de mål som satts är det av vikt att identifiera nyckeltal som kan visa en nutid, dvs; Hur 

det ser ut i nuläget, för att för framtiden kunna planera en nytid och vad förvaltningen vill uppnå. Det är viktigt 

för att tydliggöra mål för specifika områden för att kunna rikta specifika förbättringar. Frånvaro av nyckeltal 

försvårar möjligheten att följa upp och utvärdera. Om vi ej registrerar nattfasta så kan vi inte uttrycka oss om 

förändringar. 
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TABELL 2; MÄTBARA EXEMPEL PÅ KVALITÉTSINDIKATORER. 

Kvalitétsindikator 2016 2015 

Senior Alert-registrering och 
uppföljning 

Utfört i september. Utfört 2 gånger under året. 

Nattfasta Utförs i december Utförs i december 

Basal Hygien-
följsamhetsmätningar 

Endast Gruppbostäderna Ej uppstartat.  

VRI och Riskfaktorer för VRI Utfört på Sörgården av HS.  Utfört av HS på Sörgården, ej 
komplett Furugården. 

Synpunkter och klagomål 

 Avvikelser 

 Hjälp oss att bli bättre, 
muntliga, mail m.m. 

 

Se tabell. Se tabell. 

Nationella brukarenkäten; Vad 
tycker äldre om äldreomsorgen 

Se s. 13 Ej analys. 

Brukarenkäten- lokal maj maj 

Svenska Palliativregistret Se sid. 31  Sid. 31 samt föregående 
årsrapport. 

 

 

VAD TYCKER ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN 2016 
Under 2016 svarade 40371 äldre på frågor om särskilt boende och 94714 svarade gällande hemtjänstens 

insatser. I Vaggeryds kommun svarade 40-60% av de äldre på särskilt boende och 60-80 % av de äldre svarade 

inom hemtjänsten.  

• Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten 

används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter och som underlag för utveckling och 

förbättring av vården och omsorgen om de äldre. 

• Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 december 2015 hade hemtjänst eller bodde på särskilt 

boende har fått möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av 

matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick dock 

inte i undersökningen. Inte heller personer som hade bytt hemtjänstutförare eller särskilt boende 

efter den 31 december 2015. 

• Undersökningen genomfördes från månadsskiftet mars/april till och med 27 maj 2016. 

 

SÄRSKILT BOENDE EXKL. DEMENSENHET 

Generellt så är brukarna i Vaggeryds kommun nöjda med sitt särskilt boende och de trivs i sina lägenheter. 

Dock så är det endast 43 % som tycker de gemensamma utrymmena är trivsamma och endast 48 % som tycker 

att det är trivsamt utomhus runt sitt särskilda boende. Detta skiljer sig markant med övriga riket, där ca 70 % är 

nöjda. Det finns möjlighet för kommunen att påverka genom att arbeta med upplevelsen i gemensamma 

utrymmen och miljö kring särskilt boende. Även målitdsmiljön kan påverkas i positiv riktning då endast 66 % 
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upplever smaken på maten som positiv och 62 % upplever stunden för måltiden som positiv. Även detta 

område är 8-10 % lägre än rikssnittet. Gällande hjälpens utförande så ligger Vaggeryds kommun i vissa frågor 

20 procentenheter under rikssnittet. Där utmärker sig att brukaren ej får ta del av förändringar gällande 

schemaändringar eller förändringar i aktiviteter. Dock så ligger Vaggeryds kommun endast 10 % under 

rikssnittet gällande om personalen brukar ha tillräcklig tid att utföra sitt arbete hos kunden. I övrigt så uttrycker 

brukaren en låg nivå av delaktighet i planeringen av sin vardag. På frågor gällande personalens bemötande 

gentemot brukaren så ligger Vaggeryds kommun endast 6 procentenheter under rikssnittet. Hela 89 % är 

uppger personalens bemötande som positivt. På frågor gällande känsla av trygghet på ditt särskilda boende 

ligger Vaggeryds kommun ungefär på rikssnittet där ca 90 % känner sig trygga och har förtroende för 

personalen. Hela 82 % på kommunens särskilda boenden upplever ensamhet jämfört med rikets 34 %. Vid 

avvikande svar av denna storlek så finns det goda möjligheter till vidare analys, t.ex. Vad får de äldre att känna 

ensamhetskänsla. Vad kan kommunen göra för att bidra till att den enskildes känsla av ensamhet minskar osv. 

Brukaren beskriver svårigheter med att få komma utomhus i Vaggeryds kommun. Endast 36 % upplever att 

möjligheterna att få komma ut är positiva jämfört med rikets snitt där 63 % är nöjda med dessa möjligheter. 

Generellt så upplever kunden i Vaggeryds kommun en tillgänglighet av personal som rikssnittet. 

Tillgängligheten är god. Det finns dock ett problem med enkätens frågor gällande kategorisering av personal 

och det är generellt att kunden ej ser/vet skillnaden om det är en läkare eller en undersköterska som kommer 

på besök. Sammantaget är ändå 78 % nöjda med sitt särskilda boende (5 % lägre än rikssnitt). 

 

HEMTJÄNSTINSATSER ORDINÄRT BOENDE 

Generellt så är kunderna nöjda med sin hemtjänst i Vaggeryds kommun. Den som utmärkte sig positivt var att 

kunderna i Vaggeryd höjde kommunens genomsnitt genom att leverera god omsorg vilket genererat nöjda 

kunder. Det som generellt brister i Vaggeryds kommun är att kunderna ej upplevde att de kunde välja utförare 

av hemtjänstinsatsen till så stor del, vilket kan ha med kommunens storlek och antalet externa utförare att 

göra.  Hemtjänsttagarna uppger att personalen brukar ta hänsyn till kundens åsikter och önskemål om hjälpens 

utförande men att de har låg möjlighet att påverka tiden för utförandet. Kunderna i Vaggeryds kommun är till 

92 % positiva till personalens utförande av arbetsuppgifter jämfört med rikets där 87 % är positiva. Upplevelsen 

(87 % jämfört med rikets 87 %) är att personalen kommer på utsatt tid och att kunden upplever att personalen 

har god tid till att utföra arbetsuppgiften (82 % jämfört med rikets 82 %).  

  



  
Dokumentnummer:  70496    

Dokumentnamn:    Kvalitéts- och Patentsäkerhetsberättelsen 
2016- med inriktning på kvalitét 

Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen 

Dokumenttyp:    Giltighetstid: 2016 

Dokumentansvarig: MAS Dokument beslutat av:  

Senast reviderad:  2017-03-07  Caroline Lundgren    Version:   20 

 

15 
Socialnämnden, Vaggeryds kommun 

 

 

 

FIGUR 2. ”VAD TYCKER ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN” 

 

Bemötandet från hemtjänsten skattas mycket högt. Hela 99 % av brukarna är nöjda med personalens 

bemötande. Brukarna känner sig trygga i hemmet med stöd av hemtjänsten samt att de känner sig trygga med 

personalen. De upplever det även enkelt att få kontakt med personal. Även här är dock upplevelsen av 

ensamhet större än i övriga riket, dock ej lika markant som i särskilt boende. I sin helhet är 93 % av kunderna 

nöjda, vilket är högre än rikets snitt på 89 %. Vaggeryds hemtjänst utmärker sig genom att 98 % är i helheten 

nöjda med sin hemtjänst jämfört med 85 % i Skillingaryd.  

DEMENSBOENDE 

Det finns en svårighet med att dra slutsatser gällande svaren på en demensenhet. Oftast kan kunderna själva ej 

besvara enkäten utan detta görs av god man eller anhörig men troligen av resultaten att döma någon av de 

senare. Svarsfrekvensen ligger mellan 40-60 %. Vissa frågor kan ej heller besvaras inom vår kommun då det ej 

finns någon valmöjlighet om var kunden skall bo, då det endast finns demensenhet i Vaggeryd. Gällande 

miljöns utformning så har respondenterna angett att 43 % är nöjda med miljön kring det särskilda boendet 

jämfört med 67 % i riket. Respondenterna är mycket nöjda med bemötandet ifrån personal och de uppger även 

en känsla av trygghet med demensboendet. De upplever det enkelt att få kontakt med alla typer av personal 

och de är även mest införstådda med vart de skall vända sig om de har synpunkter och klagomål, vilket är en 

brist i samtliga övriga verksamheter som bemöter personer med ej nedsatt kognition eller demensdiagnos av 

svårare grad.  

LOKAL BRUKARENKÄT 

Utskick har skett i maj sedan 2015 och brukaren har då en månad på sig att besvara. År 2015 besvarades 

enkäten av 54 % vilket ökade 2016 till 77 % genom att socialförvaltningen beslutade att intervjua brukarna.     

95 % besvarade att de känner sig nöjda med bemötandet ifrån personalen och 94 % uppger att de känner 

trygghet med personalen. Gällande delaktighet så har frågan förändrats så radikalt så inga slutsaser kan dras av 

förändringen i resultatet. Den stora vinsten med den lokala brukarundersökningen är de öppna frågorna som 
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lämnat utrymme för brukaren att skriva med egna ord vilket kan underlätta i förbättringsarbete i 

personalgruppen.  

ANALYS ”VAD TYCKER ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN” OCH ”LOKAL BRUKARENKÄT” 

Generellt gällande de äldre invånarna så har få uppgett att de vet vart de skall vända sig med klagomål och 

synpunkter. Det måste samtliga verksamheter ta till sig av och bli noggranna med att meddela kunden detta 

och att tillse dem med material och möjligheter. Att samla in klagomål och synpunkter är en möjlighet för 

förvaltningen att bli bättre. Att kunderna på demensenheten har bäst kännedom i vart man vänder sig med 

synpunkter och klagomål bekräftar ovan teori, just att det är anhöriga/förvaltare/god man som besvarar 

enkäten, vilket även det är ett resultat. Denna grupp kan ej alltid föra sina egna argument och det är därför 

viktigt att ha ett aktivt deltagande från anhöriga. Hemtjänsten har ett bemötande som gör att kunden känner 

sig trygg. Vaggeryds hemtjänst lyfter siffrorna ytterligare till det positiva.  

Vaggeryds kommun har även genomfört en egen brukarenkät. Fördelen med den egna är att svarsfrekvensen 

är relativt hög då förvaltningen valt att intervjua brukarna. Dock ej markant högre än ”vad tycker äldre om 

äldreomsorgen”. Intervjuerna har utförts av personal knuten till enheten. Det finns dock två sidor av myntet. 

Anonymiteten brister vilket kan påverka svaren, dvs. att de äldre skattar äldreomsorgen högre än om det hade 

varit en anonym enkät. Det kan ses som en riktad undersökning vilket gör resultaten, ur ett statistiskt 

perspektiv minst sagt tvivelaktigt. Att förändra hade varit att intervjuaren varit fristående ifrån annan enhet så 

att respondenten ej kopplar personen med sin dagliga omsorg och på så vis kan uppleva att ett ärligare svar 

kan påverka vården då kunden är i en beroendeställning gentemot sin vårdare. Den egna undersökningen tar 

upp viktiga faktorer enligt värdegrundsdialogerna. Det är dock inga unika frågor eller svar jämfört med 

Socialstyrelsens brukarundersökning vilket gör att Socialförvaltningen borde rikta resurserna på ett ökat 

deltagande i nationella brukarenkäten, då denna ej är valfri utan skickas ut till de äldre. En egen undersökning 

med liknande frågor tillför föga nya resultat samtidigt som det belastar den äldre med ytterligare en 

undersökning. Det finns en fördel med en egen underökning då det gäller att äga sina resultat. Det gör det 

möjligt för ytterligare statistiska analyser, förutsett att förvaltningen har dessa möjligheter, vilket inte är möjligt 

i nuläget.  

HÄNDELSER OCH STÖRNINGAR 

Förvaltningen hanterar de störningar och brister som uppkommer men har arbete kvar gällande att beskriva 

huvudprocesser och i detta fall då händelsehanteringsprocessen. Behovet kvarstår av ett samlat system för att 

hantera dessa störningar strukturerat samt att kunna erhålla sammanställda data gällande fel och brister av 

olika slag. Exempel på fel och brister kan vara hot och våld, stick och skärskador, genomförandet av insatser 

HSL/SOL/LSS, IT/datautrustning, uteblivna möten, utrustning och lokalfrågor, med mera. De händelser och 

störningar som nu hanteras är tyvärr svåra att sammanställa eftersom de ej registreras samlat, vilket hade 

möjliggjort statistik, utvärdering och uppföljning. IT har inget system som tillåter dem att sammanställa 

statistiken gällande fel och brister på IT-telefoni eller System. Ej heller Läkemedelsstölder eller hot och våld går 

att på ett korrekt sätt sammanställa. Socialförvaltningen kan endast ge en subjektiv bild av hur läget uppfattas 

genom okulär granskning.  Detta är ett förbättringsområde.  
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TABELL 3. EXEMPEL PÅ HÄNDELSER OCH STÖRNINGAR  

Exempel på händelser 2016 2015 

Stick och Skärskador N/A N/A 

Hot och våld N/A N/A 

Systemhaveri N/A N/A 

Läkemedelsstöld N/A N/A 

Genomförande av insatser 
LSS/HSL/SOL 

N/A N/A 

 

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

Under våren har hanteringen av synpunkter och klagomål granskats internt av delar av staben i syfte att 

förbättra och förstärka process och hantering av klagomål och synpunkter. Hanteringen av klagomål och 

synpunkter sker genom foldern ”hjälp oss att bli bättre” men synpunkter mottages även muntligen, skriftligen, 

via mail samt via webformulär. Samtliga klagomål bedöms och hanteras. Ett omfattande arbete har utförts 

gällande att digitalisera blanketten ”Hjälp oss att bli bättre”. Önskemålet är att flera skall fylla i denna folder 

och ge uttryck för de områden som kan förbättras. Genom digitaliseringen har förvaltningen säkerställt 

tillgängligheten på foldern hos samtliga samt tagit ett steg närmre rätten till anonymitet. Det har även fattats 

beslut i att brevlådor skall sättas upp på enheterna för att även där erbjuda en ökad möjlighet till anonymitet, 

vilket under året har genomförts. Ett mer omfattande arbete kvarstår dock, då det gäller att göra dokumentet 

känt i hela Socialförvaltningen. Hanteringen inom HVB-verksamheten samt IFO-verksamheten är under 

kartläggning. 

I genomgången av ”hjälp oss att bli bättre” så har det inkommit sex stycken förbättringsförslag gällande 

önskemål av en hjärtstartare på Furugården. Det finns en rimlighet i önskemålet då detta är relaterat till all 

Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldigheter att utföra Hjärt- och Lungräddning vid hjärtstopp/arytmier eller 

andningsstopp och då hjärtstartare enligt evidens är det mest effektiva sättet att uppnå god behandling. 

Hjärtstartaren är ett hjälpmedel i en situation förenat med sympatikuspåslag (stress) som kan vara ovan för 

personalen. Med Furugårdens geografiska lokalisation, långt ifrån sjukhus, så kan utbildning inom området vara 

livsavgörande. 

Det har även inkommit två mailskrivelse som även den beskriver önskemålet om hjärtstartare och fördelen 

med detta vilket hanteras under övriga klagomål och synpunkter. Det har inkommit 13 styck mail gällande 

klagomål på Socialförvaltningens olika områden av varierande art.  

I inkomna ”hjälp oss att bli bättre” så har det även inkommit synpunkter på låg bemanning och antalet personal 

en individ skall behöva möta i sin omsorg, samt klagomål på beslut som fattats i myndighetsutövningen. 

Samtliga av de inkomna synpunkterna har hanterats av områdeschef genom kontakt med uppgiftslämnaren, 

om sådana uppgifter finns. 

Antalet inkomna klagomål och synpunkter har ökat under sista halvåret under 2016 vilket Socialförvaltningen 

ser som positivt samtidigt som det är resurskrävande. De bristande resurserna gör att vi ej kan upprätthålla 

adekvat tidsram för utredning och svarstider vilket är ett sätt att kvalitetssäkra verksamheten. Samtliga 

hanteras efter tid och möjlighetet men tyvärr inte alltid inom rimliga tidsramar och tyvärr med viss risk för 

felkällor genom fortsatt avsaknad av systematisering.  
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SYNPUNKTER I ENKÄTFORM; EFTERLEVANDEENKÄT 
Då en patient inskriven i kommunal hemsjukvård avlider så skickas, vid medgivande, en efterlevandeenkät till 

anhöriga. Dessa skickas till Palliativa vårdenheten eller till sjuksköterskor i kommunen.  Socialförvaltningen har 

tagit del av två omfattande efterlevnadeenkäter där vi kan finna förbättringsområden. I användandet av 

kvalitativa data skall betraktaren ha kännedom i att antalet inte är lika väsentligt som vid kvantitativa data. 

Kvalitativa data används för att beskriva fenomenets kvalitéter och att spegla ”mjuka värden”. 

TABELL 4. EXEMPEL PÅ SYNPUNKTER SOM FRAMGICK I ENKÄTER: 

Bristfällig information och kommunikation vilket 
skapat oro och otrygghet. 

Otydlig kontaktsjuksköterska (PAS). 
 

Tomma löften- vi blev lovade en sak och 
verkligheten blev något helt annat- skapade en 
känsla av otrygghet och stress i hemmet. 

En känsla av otillräcklig kompetens i att 
bemöta anhöriga i kris. 

Trygghetslarmet svarade ej till förväntningarna. 
Gav ej trygghet.  

När anhörig kontaktade ssk fick denne till svar 
att de är kort om folk.  

För många olika sjuksköterskor och dessa med 
bristande kunskap- otrygghet 

Handläggaren dåligt insatt i patienten. 
 

Personalen ägnade mycket tid åt sina privata 
mobiltelefoner- stjäl tid från patienten 

Bra information ifrån teamet 
 

Sekretessbrist- fick höra saker som inte berörde 
mig 

Problemlösande personal 
 

 

PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

Målsättningen är att uppnå ett kvalitetssäkert och systematiskt arbete med klagomål och synpunker som 

graderar ärenden efter allvarlighetsgrad med fasta utredningstider samt kända rutiner för denna hantering. 

Målsättningen är även att verksamheterna strukturerat skall redovisa sitt arbete utefter de förbättringsförslag 

som inkommer samt att fler ”hjälp oss att bli bättre”-förslag skall inkomma till Socialförvaltningen. 

Målsättningen är att Socialförvaltningen skall arbeta med kvalitativa värden likväl som kvantitativa värden 

genom förbättringscoacher och LEAN-inspirerat verksamhetsnära förbättringsarbete. 

 

LEX MARIA 
All personal som utför hälso- och sjukvårdsuppgifter har skyldighet att rapportera händelser då en vårdskada 

inträffat eller förelegat risk för en vårdskada. Medicinskt ansvariga sjuksköterska ansvarar för att göra en 

bedömning av händelser och för att anmälan sker vid allvarlig vårdskada. Med allvarlig vårdskada menar 

lagstiftaren en skada som är bestående och inte ringa eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat 

vårdbehov eller avlidit. Dessa händelser ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Anmälningsplikten enligt lex Maria gäller även vid suicid då patienten haft en vårdkontakt under de sista fyra 

veckorna av sitt liv. Inga sådana händelser finns registrerade. 

Till Socialförvaltningen har det inkommit en avvikelse gällande risk för allvarlig vårdskada gällande 

läkemedelshantering. Efter utredning av MAS samt anmälan till IVO hamnade ärendet som ett personärende 

hos IVO och då gällande läkemedelsavvikelse, dokumentationsavvikelse och bristande delegeringsförfarande 

hos legitimerad person. Personen valde att avsluta sin tjänst i Vaggeryds Kommun. 
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I samband med detta ärende gjordes även en intern utredning gällande samma ärende i annan icke legitimerad 

personalgrupp. Personalen i detta fall hade mottagit ogiltig delegering samt brustit i följsamhet i ordination. 

Handlingen bedömdes som allvarlig, men då personen avslutat sin tjänst i Vaggeryds kommun så kan inga 

åtgärder vidtas. Förvaltningen kommer att dra lärdom av kunskapen fallet givit och nyttja denna som lärdom 

samt för vidare undervisning av delegerad personal gällande ansvar vid delegering. Samtlig personal som lyder 

under HSL är skyldig att anmäla Lex Maria.  

LEX SARAH 
Lex Sarah är en del i det systematiska kvalitetsarbetet inom Socialförvaltningen. Arbetet med Lex Sarah och 

personalens rapporteringsskyldighet regleras av Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:5 och i 

socialtjänstlagen och LSS. All personal som inom socialtjänstens verksamheter som styrs av socialtjänstlagen, 

LSS och socialförsäkringsbalken har rapporteringsskyldighet. Syftet med Socialförvaltningens utredningar är att 

kvalitetsförbättra verksamheterna.  

Till förvaltningen har det inkommit sju st. (3 från HVB som ej redovisats i rapporter föregående år.) Lex Sarah-

rapporter. Ingen av de som gått vidare från chef till bedömning av MAS var av allvarlighetsgrad att anmäla till 

IVO utan har med fördel kunnat hanteras enligt SOSFS 2011:9. Lex Sarah anmäls till närmsta chef som utreder 

fallet och lämnar till MAS för ytterligare bedömning samt eventuell rekommendation om anmälan till IVO. 

Beslut om anmälan enligt Lex Sarah fattas av Socialnämnden. Ett problem gällande handhavandet av Lex Sarah- 

rapporten har uppmärksammats. Det har framgått att förvaltningens Lex Sarah-rapport används väldigt flitigt, 

men kanske inte alltid rätt. Det som skrivs i rapporten kan ibland vara av till exempel medicinskt innehåll. 

Blanketterna behöver säkras upp genom att en gällande aktualiseras. Det finns även ett ”eftersläp” i dessa 

utredningar vilket förklaras med tidsbrist. Prioritering av ärendena är gjorda för att säkerställa att individen är 

trygg och fått den hjälp den skall, dessvärre är rapporteringen, dvs. pappersarbetet kvar att göra då individen 

alltid prioriteras. Även i detta område kan förvaltningen förbättra brukarsäkerheten genom gradering av 

allvarlighetsgraden och på så vis ange tidsintervall för utredningstiden.  

TILLSYN IFRÅN IVO 
IVO har vid fyra tillfällen öppnat utredningar gällande Socialförvaltningens hantering i individärenden eller 

patientsäkerhetsärenden. Inget av fallen har lett till en ”fällande dom” utan Socialförvaltningen har vid samtliga 

tillfällen hanterat ärendena i enlighet med lag. I samtliga fall har rekommendationer gällande aktuella 

uppdateringar, förtydliganden, samt vikten av god kommunikation belysts. IVO ses som en god 

samarbetspartner och förvaltningen bör se utredningsmaterialet som underlag till förbättring. 

Socialförvaltningen behöver förbättra åtgärderna och återrapportera dessa.  

AVVIKELSER I MAGNA CURA 

Hanteringen av avvikelsestatistiken skiljer sig från föregående år, vilket omöjliggör en korrekt jämförelse. 

Liksom tidigare år, så står antalet fallrapporter för störst del, cirka 67 % av avvikelserna samt att 

läkemedelsavvikelser representerar cirka 24 %. Under första halvåret 2016 har det rapporterats in totalt 553 

och under andra halvåret har det inrapporterats 607 faktiska avvikelser i Magna Cura efter manuell sortering. 

Siffrorna har förändrats sedan första halvårtrapporten troligen på grund av att områdescheferna nu har 

hanterat gamla avvikelser som vid föregående rapportering var obehandlade.  
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FIGUR 3. FÖRDELNING AVVIKELSER 2016 

 

ANALYS AV AVVIKELSERAPPORTERING 
2016 inkom totalt 1268 avvikelser och efter manuell gallring kvarstod 1160 stycken enligt ovan fördelning. 

Antalet avvikelser gällande fall och läkemedel är som i övriga kommuner, de stora posterna. Det går dock ej dra 

några slutsatser om Socialförvaltningen blivit bättre eller sämre, då det finns för många felkällor gällande 

tidigare datainsamling och även vis i nuvarande datainsamling. Socialförvaltningen lär sig fortfarande och 

identifierar sina egna fel och brister i hanteringen. Systemet Magna Curas avvikelsemodul försvårar 

möjligheten att lämna en korrekt bild av kommunens totala avvikelser. Stort antal timmar av manuell 

handpåläggning krävs för att erhålla, vad vi tror är korrekta siffror, och dessvärre finns en risk för fel i 

handpåläggningen. Handpåläggningen bedöms dock ändå vara en kvalitetshöjande faktor jämfört med tidigare 

då fel har identifierats i tidigare redovisning. Det har skett en förändring i verksamhetens hantering av 

avvikelser jämfört med 2015. Färre tomma avvikelser noteras och även antalet dubbletter är färre i antalet. 

Antalet är nu 108 jämfört med 182 föregående år. Det finns brister i kunskapen gällande hantering av Magna 

Cura på chefsnivå såväl som på personalnivå. Samtliga fel går dock ej att härleda vart de beror på pga. för 

omfattande administration i systemet. Systemet är ej användarvänligt vilket kan förklara att det blir fel. En plan 

för utbildning är nödvändig för att säkerställa att personal på verksamhetsnära nivå är bekanta med systemet 

som nyttjas. Vid granskning av avvikelserna noteras även att fokus behöver riktas på hur avvikelser skrivs. Det 

kan röra sig om olämpliga ordval, olämpligt, irrelevant eller obefintligt innehåll. Det har även noterats att vissa 

avvikelser bryter sekretessen. Det visar att även personalen behöver förstärkning avseende hur man 

dokumenterar, vad, varför och för vem.  

AVVIKELSER I BEMÖTANDE 

En avvikelse har registrerats å anhörigas vägnar gällande en kontakt med sjuksköterska. Sjuksköterskan kunde 

på grund av bristande språkkunskaper ej förstå varför anhörig sökte kontakt. Ärendet skickades ej vidare från 

chef till MAS för utredning, vilket är en brist i systemets hantering.  
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En annan avvikelse som fångat uppmärksamheten är en händelse där sjuksköterska kallats till platsen av 

omvårdnadspersonal för bedömning och då patienten upplevde sjusköterskans bemötande som nonchalant, 

otrevligt och avfärdande. Patienten fick vid nästa bedömning uppsöka akutsjukvården. Utredningen hanterades 

områdeschef, men fastnade tyvärr i systemet och nådde aldrig fram till MAS. Utredningen är nu uppstartad 

med en 6 månaders fördröjning.  

Bemötandeproblematiken skall hanteras av områdeschef, med inspel ifrån MAS då en lämplighetsbedömning 

skall göras huruvida sjuksköterskan tillgodogör sig information och förmågan att agera korrekt i en framtid 

alternativt anmälan av individärende till IVO. Hanteras ärendet adekvat på lokal nivå så skall MAS bedöma 

behov av ytterligare anmälan till IVO ur ett patientsäkerhetsperspektiv. 

BRISTER I INFORMATIONSÖVERFÖRING 

Att kategorin är underrepresenterad beror på att dessa avvikelser enligt rutin ej skickas i Magna Cura utan 

historiskt hanterats med manuell blankett till RJL som oftast är involverade i dessa. Översyn av denna process 

är nödvändig för att erhålla korrekta data. 

DOKUMENTATION 

Det är svårt för personalen att notera avvikelser gällande dokumentation, då de ej har en granskande funktion. 

De som inkommit är mer sekretessbrott än bristande dokumentation. MAS granskar slumpmässigt 

dokumentation och det har noterats stora brister. Även konsulter i verksamheten har noterat stora brister i 

dokumentationens kvalitét och befintlighet. Det har därför påbörjats utbildningsinsatser i SoL-dokumentation. 

Mer arbete krävs inom SoL-dokumentation, men även i HSL-dokumentation. 

OMVÅRDNADSHÄNDELSER OCH ÖVRIGT 

Omvårdnadshändelser och Övriga händelser är spretiga kategorier som innefattar det mesta ifrån personalens 

frustration till patienternas ilska. Nio händelser är direkt relaterade till våldsamma brukare. Nio händelser 

påtalar bristande bemanning där ensamarbete blev resultatet eller till och med uteblivet besök. Här hamnar 

även ett antal händelser som inte egentligen är avvikelser utan snarare naturliga händelser, men ändå är 

händelser som chef måste hantera. Det antas bero på bristande kommunikationsforum för den typen av 

händelser. En händelse fångar uppmärksamheten och då gällande personalens prioriteringsförmåga. 

Sjuksköterska larmas akut till patient då denne är dålig. När sjuksköterska då kommer till platsen så har 

personalen lämnat och låst in patienten ensam. Detta talar för bristande förståelse hos personalen om hur de 

skall agera vid olika händelser. Socialförvaltningen behöver förstärka i kompetensnivåerna och erbjuda 

utbildningsinsatser i Beslutstöd och rapporteringsstöd så att rätt person är på rätt plats, vid rätt tid, görandes 

rätt saker.  

 

MEDICINSK TEKNISK UTRUSTNING (MTU) OCH REHABILITERING.  

Det är positivt att det endast registrerats två händelser relaterade till MTU. En av dessa var en faktisk felaktig 

produkt. Ingen kom till skada vid nyttjandet av den felande produkten. Under föregående år så har det funnits 

ett problem med upphandlingen av service av förvaltningens MTU. Det upphandlade företaget har ej svarat på 

förfrågningar gällande service. Genom nytillsatta tjänster på det upphandlade företaget har Socialförvaltningen 

förhoppningen om att kunna genomföra planerad service under våren.  

Gällande utebliven rehabilitering, som inkluderade samtliga händelser i denna kategori så speglar dessa 

händelser den personalbrist som existerade under vår/sommar. Patienterna fick färre insatser än de skulle ha 
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och hur detta påverkat dem är osäkert. I en förlängning kan antalet rehabiliterande insatser påverka 

livskvaliteten samt kommande vårdbehov. 

FALL 

Under 2016 har 799 fall inträffat.  

Med stigande ålder ökar risken för fall. Detta beror t.ex. på att skelettet blir skörare, sinnena kan försämras och 

muskelmassan minskar. Detta leder till att balansen blir sämre och när olyckan väl är framme så klarar skelettet 

betydligt mindre trauma än yngre. Balansen kan även påverkas av olika läkemedel. Kroppens förmåga att 

upprätthålla adekvat MAP (Medelartärtryck) påverkas av åldersrelaterade förändringar och 

läkemedelsbehandlingar. Läkemedel som är nödvändiga t.ex. blodtrycksreglerande läkemedel påverkar och kan 

leda till yrsel. Vissa diagnoser är mer utsatta för fall, då till exempel personer med demenssjukdom. Det är 

viktigt att verksamheten är anpassningsbar ut efter de förutsättningar som kunden behöver. Många faller på 

natten. Personaltätheten är då lägre och det tar längre tid innan personal kommer. Det är även mörkt vilket gör 

att de äldre lättare snubblar. Många äldre intar även insomningsläkemedel som även dessa påverkar balans 

och vakenhetsgrad negativt. Bristen på sömn påverkar även negativt, vilket innebär att detta är ett 

ställningstagande för läkare och kunden att göra. Socialförvaltningens Rehab-personal arbetar aktivt ur ett 

holistiskt perspektiv för att förebygga fall i den utsträckning de har möjlighet. Uppföljningar har skett i de flesta 

av fallen.  

FÖREBYGG FALLSKADA 

Socialförvaltningen registrerar risk för fallskada genom att varje vårdtagare inom särskilt boende bedöms enligt 

Senior Alert. Det preventiva arbetet måste dock pågå fortlöpande. Det är viktigt att samtliga medarbetare har 

ett fallpreventivt tänk och att förvaltningen kan förmedla detta till kunden och anhöriga på ett adekvat sätt. 

Det kan uppfattas som avpersonifierande att avlägsna mattor och eliminera sladdar och möblera på ett visst 

sätt, men kan vara avgörande för kundens kommande välbefinnande. Placering av föremål kan påverka risken 

för fall. Socialförvaltningen önskar att arbeta med preventivt arbete gällande fallolyckor när utrymme i 

verksamheten finns. Många av de registrerade fallen har en komplex etiologi och därför belyses vikten av 

regelbundna läkemedelsgenomgångar som även är reglerade i samverkansavtal för läkarmedverkan. 

 

LÄKEMEDELSAVVIKELSER; SÄKER LÄKEMEDELSHANTERING 

Socialförvaltningens ansvar gällande läkemedelshantering är att tillse god säker och ändamålsenlig vård för 

kommunens invånare. Enligt det regionövergripande läkemedelsprojektet framgick det att patienten 

förväntade sig följande; 

 

Som patient i hemsjukvård i Jönköpings län förväntar jag mig att; 

- den läkemedelsbehandling jag är ordinerad är individuellt anpassad till mig för att ge bästa möjliga effekt och 

minsta möjliga risk. Den följs upp och omprövas regelbundet och jag och/eller mina närstående får den 

information som behövs för att föra dialog om behandlingens effekt. 

- min läkemedelshantering är säker och överblickbar för mig oavsett om jag sköter den själv eller får hjälp av 

kommunens personal.  
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Kommunens legitimerade personal skall tillse att Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven 

på en god, säker och ändamålsenlig vård. 

Socialförvaltningen har under 2016 missat minst 130 läkemedelsdoser. Det är under 2017 av intresse att se hur 

områdeschefer bedriver förbättringsarbete gällande den uteblivna läkemedelsbehandlingen. Det finns 

uppenbara brister i systemet när socialförvaltningen har ansvar för läkemedelshantering hos patienter utan en 

förvaltningsövergripande åtgärd. Förvaltningen behöver även förbättra dokumentationen gällande brister i 

läkemedelshanteringen. Det finns för lite dokumenterat kring dessa händelser. Socialförvaltningen har där 

identifierat ett problem med god förbättringspotential. Det finns ett generellt problem gällande 

läkemedelshanteringen och det involverar allt för frikostiga delegeringar till icke legitimerad personal. Det är ej 

rimligt att olegitimerad medarbetare skall kunna bedöma konsekvenser av ett läkemedels biverkningar, 

hantering av biverkningar, ”vara eller icke vara” eller bedöma dosens rimlighet. Delegeringar skall utfärdas 

endast när det är förenlig med en god och säker vård. 

Socialförvaltningen har även brister i narkotikahanteringen. Riktlinje för hantering av narkotiska preparat finns 

men följs inte. Det har under 2016 anmälts två tillfällen av narkotikasvinn inom Socialförvaltningen. Ingen 

återkoppling av dessa har skett trots påminnelser och en tydlig riktlinje för hantering av detta. Ännu oklart hur 

verksamheten hanterat dessa händelser. Tio övriga fall av avvikelser i narkotikahanteringen har skett. 

Dessvärre finns ingen funktion i systemet som kategoriserar inom området läkemedelsavvikelser utan detta 

sker manuellt. 

 

FIGUR 4. FÖRDELNING LÄKEMEDELSAVVIKELSER.  

Socialförvaltningen har ett problem med läkemedelshanteringen då det är ett stort antal allvarliga avvikelser 

registrerade. Samtidigt finns det ett stort mörkertal som vi inte ser i statistiken. Problemet med 

läkemedelsavvikelser är ej unikt för Vaggeryds kommun. Antalet glömda läkemedelsdoser är stort. Åtgärder för 

detta krävs då Socialförvaltningen har ett uppdrag gentemot patienten att hjälpa den enskilde med säker 

läkemedelshantering. Kan vi inte erbjuda detta så skall denna tjänst ej utföras.  

Det har inträffat ett antal allvarliga incidenter som påvisar ett behov av att förstärka personalens kunskaper 

kring läkemedelshantering och då förstärka delegeringsutbildningen. Kommunal verksamhet bygger dessvärre 

på delegering av läkemedelsadministration, men dessa får inte ske på bekostnad av patientens säkerhet. Där 

behöver Socialförvaltningen aktivt sätta in resurser.  
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SLUTSATSER 

Det finns en komplexitet i avvikelsehantering. Det är önskvärt att medarbetaren skall anmäla avvikelser, men 

själva anmälan är tyvärr ibland även förenat med en form av konsekvens/bestraffning för medarbetaren, vilket 

många gånger kan ge motsatt effekt. Detta är en balansgång. Medarbetarna har dock vissa skyldigheter enligt 

lag, vilket behöver förtydligas när man åtar sig/överlåter ett ansvar. Det har, i samband med granskningen av 

avvikelsestatistiken, framkommit att socialförvaltningen behöver arbeta med implementeringen av 

delegeringsriktlinjen då medarbetaren ej alltid har en klar bild av ansvaret. Socialförvaltningen behöver arbeta 

strukturerat med avvikelsehanteringen i förvaltningens alla delar. Detta kräver omfattande utbildningsinsatser 

bland samtliga professioner. Att föredra vore ett externt avvikelsesystem som hanterar samtliga avvikelser för 

att markera skillnaden för medarbetaren på dokumentation och avvikelse samt för att ha möjligheter till 

kategorisering och en analys av högre kvalitét. Det finns en tro om att det hade underlättat för medarbetaren 

att särskilja denna dokumentation ifrån den dagliga dokumentationen. Avvikelser relaterade till bemötande 

som e direkt drabbar brukaren hamnar idag i Magna Cura och tyvärr ej i händelser och störningar som kanske 

vore mer korrekt. Socialförvaltningen går miste om mycket information och möjligheter till förbättringar. I 

nuläget kan saker förändras, men det går ej påtala varken förbättring eller försämring. Det är mycket  

handpåläggning på avvikelseredovisningen för att kunna uttala sig om en säkerställd process och det är inte 

tillförlitligt. Det har uppmärksammats att allvarliga händelser faller bort på grund av komplexiteten. Det finns ej 

heller någon tillförlitlig bevakning på händelser som kräver detta utan det kräver personlig struktur, vilket ej är 

att föredra när det gäller händelsehantering eller vid stora antal. 

För övrigt behöver verksamheten mer aktivt arbeta med åtgärder och målinriktat förbättringsarbete gällande 

till exempel antalet fall. Vid närmare granskning så har t.ex. en individ fallit ett stort gånger under kort tid och 

det finns endast sju uppföljningsnoteringar i systemet. Ett ovant öga skall kunna lita på att den statistik 

systemet lämnar stämmer, vilket den dessvärre ej gör. Patienterna får uppföljningar men ej dokumenterade i 

avvikelsesystemet utan oftast i separat HSL-journal, vilket gör att statistiken kan bli missvisande. Det är viktigt 

att Socialförvaltningen lägger fokus på åtgärder. Vad vill vi förbättra? Vad kan vi acceptera? Det är även viktigt 

att ta med sig att förbättringar och utbildningsinsatser medför kostnader, vilket är nödvändigt för att värna om 

patientsäkerheten. 

 

PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

Antalet allvarliga avvikelser är stort och förvaltningen behöver agera på dessa händelser även om de ej 

kvalificerar sig som Lex Maria. En strukturerad metodik är nödvändig för att kunna säkerställa processen. För 

att kunna utföra detta arbete krävs nya resurser eller omfördelning av befintliga resurser. När 

Socialförvaltningen bildades uppmärksammades det att inom vissa delar t.ex. HVB, verksamheten ej finns 

möjlighet att registrera avvikelser. Dessa enheter har fått tillgång till pappersblanketter för avvikelsehantering. 
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TABELL 6. ÖVERSIKT SYNPUNKTER & KLAGOMÅL SAMT AVVIKELSER 

 Januari-juni Juli-december Total 2016 2015 

Hjälp oss att bli 
bättre 

16 8 24 7 

Lex Maria 1 1 individärende 1+1 1 

Lex Sarah 1 3 4 (+ 3 HVB) 4 

Tillsyn från IVO 4 0 4 N/A 

Avvikelser Magna 
Cura 

553 607 1160 1200 

Avvikelser Regionen 11(2 till oss) 11 (2 till oss)  26 st 5 

Övriga synpunkter 
(mail, muntliga m.m.) 

0 4 4 N/A 

Tillsyn IVO inkluderar vissa av Lex-rapporterna (inom parentes). 

 

SAMVERKAN FÖR ATT FÖREBYGGA VÅRDSKADOR 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

SAMVERKAN REGIONEN 

2014 ingick regionens kommuner tillsammans med Region Jönköpings Län avtal (Kom Hem). Avtalet reglerar 

kommunernas övertagande av sjukvårdsinsatser i hemmet och samverkan kring detta övertagande. Avtalet 

håller nu på att granskas och det lutar åt att det blir en ekonomisk inriktning på denna granskning då det 

föreligger meningsskiljaktigheter i skatteväxling. Kom Hem är giltigt till och med 2018. Övertagandet i sig är 

komplext och det medför då även ett komplext samverkansavtal med otydlighet i definitioner och gränser, 

vilket beror på att alla människor är unika och behöver olika insatser som ej kan generaliseras. Avtalet är 

vägledande och det är flera områden som beskrivs som områden där samverkan skall råda, och är därför 

otydliga för huvudmännen. Att föregå med gott exempel gällande kommunal samverkan är Smittskydd & 

Vårdhygien där samarbetet kommit längre än de flesta andra områden. Smittskydd & Vårdhygien arbetar aktivt 

för att utveckla kommunalt anpassade riktlinjer för att säkerställa god patientvård gällande dessa frågor. Det är 

nu upp till kommunerna att förankra dessa riktlinjer i sin verksamhet och att anpassa sina verksamheter till att 

följa gällande lagstiftning. Syftet med gällande lagstiftning är att patienter och kunder som rör sig inom 

Kommunens vård och omsorg ej skall utsättas för ökad risk för vårdskada (utsättas för smittor m.m.) genom 

t.ex. bristande basala hygienrutiner. Även samverkan med barnkliniken och palliativa enheten är 

välfungeraden.  

 

TRYGG OCH SÄKER VÅRD OCH OMSORG 

BAKGRUND 

 I slutet av 2015 presenterades betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20), med 

förslag om att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag - Lagen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagförslaget innebär också att länets kommuner och Regionens 

hälso- och sjukvård ska ta fram en lokal överenskommelse och en handlingsplan för hur det gemensamma 
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arbetet i samverkan ska bedrivas. Detta för att åstadkomma en god vård, där ledtiderna vid utskrivning från 

den slutna vården kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus därmed så långt möjligt kan 

undvikas. Ytterligare en målsättning med den nya lagen är att få ett effektivare resursutnyttjande av hälso- och 

sjukvården och socialtjänstens sammantagna resurser, med bättre kvalitet för individen. Lagförslaget grundar 

sig på Göran Stiernstedts rapport om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården. 

PROJEKTBESKRIVNING: 

När länsinvånarna har behov av vård och omsorg från flera verksamheter för att öka eller bibehålla sin hälsa är 

det viktigt att vi som ska erbjuda stöd har säkra och välfungerande rutiner för samverkan. Det kan till exempel 

handla om att individen ska vara delaktig i planeringen av hur vården och omsorgen ska genomföras, att 

nödvändig information förs över från den slutna vården till vårdcentral, kommunal hälso- och sjukvård och 

socialtjänst eller att vården och omsorgen görs tillgänglig när individen behöver den. 

För att förbättra och för nya vår befintliga samverkan genomförs nu, med start under hösten 2016, projektet 

Trygg och säker vård och omsorg med målet att invånare i Jönköpings län ska kunna säga; 

 "Jag får den vård jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver den".  

Projektet är beslutat i och lägesrapporterar till ledningssystemet för samverkan via Ledningsgruppen för 

samverkan Region och kommuner (Reko) och strategigrupperna för psykiatri/missbruk, barn och unga, äldre 

samt E-hälsorådet. Projektet har också kopplingar till Region Jönköpings läns omfattande förändringsarbete 

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Trygg och säker vård och omsorg organiseras i fyra 

delprojekt där länets 13 kommuner och Region Jönköpings län samverkar för att förbättra sammanhållen vård 

och omsorg: 

 Vårdsamordning 

 Mobila Team 

 Digitala Lösningar 

 Stödstrukturer 

 It-stöd för informationsöverföring- Handlingsplan 

Tidsplanen var tidigare satt till juli 2017, men efter riskanalyser utförda av regionens kommuner så är 

tidsplanen nu förlängd. Arbetet med vårdplaneringprocessen är mycket omfattande och kräver stora 

förändringar i planeringen främst tidigt i patientens hospitalisering. Det innebär att RJL´s medarbetare tidigt 

måste arbeta för att främja utskrivningen till kommunal vård och omsorg genom ett tydligt informationsflöde 

där kommunerna tidigt får ta del av planen för patienten för att i sin tur kunna förbereda en trygg och säker 

utskrivning till hemmet. Vårdcentralens roll i vårdplaneringprocessen blir central då en ny roll 

”Vårdsamordnaren” på vårdcentralen blir ägare av kallelser till vårdplaneringar. En effektiv 

vårdplaneringsprocess kräver tydlighet i kommunikation och riktlinjer vilket förhoppningsvis blir effekten av 

projektet. Kommunerna måste förbereda sig på att mottaga patienter inom 24 timmar veckans alla dagar, 

vilket kan kräva förändringar i arbetstider för vissa professioner. Det kan även finnas behov av att säkerställa 

tillgången till akuta korttidsplatser. Kommunerna behöver även säkerställa tillgång till läkemedel samt tillgång 

till hjälpmedel på obekväm arbetstid med mera. Kommunikationen mellan RJL och kommunerna kommer 

2017-04-27 att förändras från Meddix till Cosmic LINK. Detta innebär att även vårdcentralerna kommer att bli 

delaktiga i vårdplaneringsprocessen vilket tidigare har varit en brist. Det finns uppenbara risker med det hastiga 

införandet av Cosmic LINK. Systemet är i skrivande stund inte färdigt. Det har stora brister i sekretess och 

patientsäkerhet, vilket systemägarna nu arbetar för att överbygga. Det är förhoppningsvis färdigt till 
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införandet. Socialförvaltningen har tidigare deltagit i ett testprojekt i Cosmic LINK och har belyst problemen i 

projektet utan större gensvar. Utbildningsinsatser gällande systembytet finns i planeringen under mars 2017. 

 

AVVIKELSER I SAMVERKAN; SOCIALFÖRVALTNINGEN- REGIONEN (RJL) 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

Avvikelsehanteringen mellan Regionens kommuner och Region Jönköpings Län (RJL) har präglats av en otydlig 

process med förändringar i tid och otid. Det har därför varit svårigheter i att erhålla gensvar på de avvikelser 

som skickas till RJL. Det är därför även svårt att skildra en jämförelse med tidigare år. Det har dock märkts en 

markant förändring under senare delen av våren och framåt. Flertalet enheter arbetar aktivt med responsen 

och vi har därför kunnat ta del av de förbättringar som avvikelserna har medfört, vilket tidigare år har varit 

svårt. Detta är mycket positivt. Socialförvaltningens rutin är att alltid besvara avvikelser med en förklaring till 

ärendet eller en återkoppling av åtgärd, vilket har skett under 2016. Avvikelserna till RJL berör ofta 

läkarrelaterade uppgifter som uteblivit t.ex. ordinationsfel eller uteblivna dosförändringar i de två system som 

används. Det berör även kommunikationen i Meddix, som är det system som hanterar 

vårdplaneringsprocessen i dagsläget. Från RJL så påtalas oftast bristande bedömningar inför sjukhusvård samt 

bristande omvårdnad, ibland befogad kritik och ibland inte. Avvikelser mellan Vårdcentralerna Bra Liv så 

hanteras dessa genom kommunikation mellan verksamhetschef och MAS, då dessa oftast berör 

kommunikationssvårigheter mellan medarbetare och då gällande vem som kvalificerar sig som 

hemsjukvårdspatient och inte. Gränsdragningen är fortsatt svår och det går ej att dra en tydlig gräns då det är 

individuella bedömningar som styr. Detta är dessvärre en länsövergripande kvalitétsbrist. Till hjälp vid tillfällen 

då huvudmännen ej är överens skall ärenden tas upp i Expertråd+. Där bereds ärendet med rekommendation 

till REKO som fattar beslut. Socialförvaltningen har ännu ej skickat något specifikt ärende till Expertråd+ men 

berörs av samtliga områden som behandlas. 

 

PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

AVVIKELSER I SAMVERKAN; SOCIALFÖRVALTNINGEN- REGIONEN (RJL) 
Nuvarande status är tyvärr att långt ifrån alla avvikelser som sker mellan RJL och kommunerna finns 

dokumenterade, vilket troligen kan härledas till otydligheten i processen. RJL har dock under november 

producerat ett arbetsmaterial och arbetet är i slutfas för en gemensam hantering av dessa så kallade 

samverkansavvikelser. Materialet visar sig tyvärr vara inkompatibelt med kommunernas och även regionens 

sjukhus process, vilket gör att denna har stort behov av korrigering innan den kan gynna kommunernas och 

regionens syften. Dialogen gällande samverkansavvikelserna har ändå förbättrats då RJL anställt en 

samverkansansvarig chefssjuksköterska. Regelbundna webmöten hålls för att förebygga och lösa potentiella 

problem innan de faktiskt blir ett problem. GGVV har tillsammans med regionen påbörjat projekteringen av ett 

”händelseråd” där samverkansavvikelser skall hanteras. Detta kommer på försök under 2017. Regionens MASar 

arbetar för att skapa en gemensam process för avvikelser i alla kommuner för att på så vis förenkla för 

medarbetarna. Avvikelsehanteringen skall ej skilja beroende på geografi. I samverkan med vårdcentralerna Bra 

Liv så arbetar Socialförvaltningen aktivt för att skapa samsyn gällande gränsdragningen för hemsjukvården. 

Under hösten har MAS haft avtalsgenomgång med medarbetare för att belysa vikten av samarbete. Avtalet är 

inte lösningen på de meningsskiljaktigheter som uppstår på grund av otydlighet i gränsdragningen. En god 

dialog och samsyn kan däremot skapa goda förutsättningar för en god patientvård. Målsättningen inom 
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förvaltningen är att medarbetare skall vara väl bekanta med att rapportera avvikelser i Magna Cura så att vi kan 

nyttja statistiken i preventivt arbete för att undvika vårdskador. Detta är tids- och resurskrävande arbete, men 

nödvändigt ur patientsäkerhetssynpunkt och vår strävan att bli bättre och ge säkrare vård till patienten. Vi är ej 

i närheten av målet ännu men vi är medventa om bristerna vilket är framgång i sig. 

SAMVERKAN OCH SAMARBETE 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT SAMT PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

Verksamheterna skall under ovan område rapportera arbete gällande samverkan och hur olika 

samverkansforum utvecklat kvalitétshöjande samarbeten under året och hur dessa forum effektivt förbättrat 

kvalitén för brukarna. Under 2016 har ingen av verksamhetscheferna rapporterat något, för brukaren, 

kvalitetshöjande arbete ifrån något av de samverkansforum de rör sig i. 

DOKUMENTATION 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

De delar som tidigare ingick i vård- och omsorgsförvaltningen dokumenterar i verksamhetssystemet Magna 

Cura, liksom myndighet och IFO. HVB-verksamheten använder ett externt placerat system (Infosoc) 

Dokumentationen i Magna Cura är långt ifrån kvalitétssäkrad. En mängd brister i dokumentationen har 

påträffats under gångna året, och då främst vid stickprover och specifika fallgranskningar. Det rör sig om till 

exempel bristande dokumentation, sekretessbrott i dokumentationen eller total avsaknad av dokumentation.  I 

vissa fall av granskningen har dokumentationen visat sig hålla mycket god kvalitét, även om dessa fall vid en 

ockulär besiktning ter sig vara betydligt färre än de ofullständiga fallen.  Socialförvaltningen bedriver ej 

strukturerad granskning av dokumentationen i dagsläget. 

PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

Då Socialförvaltningen identifierat problemet är planen att genomföra en utbildning i grundläggande 

dokumentation för personalen i verksamheten. Inledningsvis kommer omvårdnadspersonalen att erhålla 

grundläggande utbildning, men behovet finns dock i hela verksamheten, samtliga delar. Plan för uppföljning 

och egenkontroll är ännu ej utarbetad. Projektplan behöver utformas och arbetet är förlagt till ledningsgrupp. 

En granskningsmall för dokumentation behöver utformas så att granskning kan ske strukturerat och 

standardiserat. Detta på grund av att Socialförvaltningen skall kunna värdera om t.ex. utbildningsinsatser ger 

effekt, d.v.s. för mätbarheten. Målsättningen är att förbättra kvalitéten på Socialförvaltningens dokumentation 

till den nivå att den väl motsvarar lagkrav inom alla professioner inom Socialförvaltningen. 

 

VERKSAMHETSNÄRA KVALITÉTSARBETE, UPPFÖLJNINGSOMRÅDEN 

FÖRBÄTTRINGSRESAN 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

Syftet med förbättringsresan är att den valda förbättringen skall generera en förbättring som gynnar kunden. 

Förvaltningens arbete med att utbilda medarbetare i Lean-inspirerat förbättringsarbetet fortgår. Under 2016 

har ca.60 medarbetare deltagit och är färdiga. Under oktober påbörjade 93 medarbetare förbättringsresan och 

kommer att uppvisa sina resultat på minimässa inom kvalité- och förbättringsarbete 3 maj 2017. Det finns 
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utmaningar i att driva förbättringsarbete och utbildning under pågående grundverksamhet. Det finns olika 

engagemang, akuta saker i kärnverksamheten som dyker upp som måste hanteras i prioritering till 

förbättringsarbetet. Trots detta fortgår arbetet enligt plan, medarbetare är engagerade och förvaltningen 

innehar idag en unik positiv position i Kommunen gällande Lean-inspirerat förbättringsarbete med 

engagemang.  

 

Fler andra kommuner har uppmärksammat vårt framgångsrika arbete. En del i utmaningen är att involvera 

områdeschefen till att använda Lean-metodiken i det dagliga arbetet för att driva verksamhetsnära 

förbättringar. Vi är inte riktigt framme i alla led ännu. Detta är ett fortlöpande arbete. Ute på enheterna finns 

förbättringspärmas för att personalen skall kunna repetera metoden och finna kunskapsstöd i det dagliga 

arbetet samt att dokumentera vilka förbättringar som utförs. Materialet finns även på intranätet. Metoden kan 

med fördel även användas för att bryta ner verksamhetsmålen och på så vis involvera personalen i detta 

arbete. 

PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

 Fortsatt Coachstöd i verksamheten genomförs av förbättingssamordnare och stabchef 

 Enheter i den nya organisationen introduceras och startas upp 

 Inspirationsföreläsning 2017 

 Målet är att samtliga medarbetare innehar grundutbildning  

Det är av stor vikt att förbättringsresan pågår fortlöpande och ej stannar av. Chefens deltagande i metoden är 

avgörande för hur enkel respektive svår implementeringen blir. Kan förbättringsmetoden bli del av det dagliga 

arbetet kommer ständiga förbättringar att fortlöpa vilket kommer att leda till förbättringar för kunden.  

 

RIKTLINJER OCH MALLAR OCH INTRANÄTET  

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

Intranätets roll anses vara primär för informationsflödet inom Socialförvaltningen. Kulturen behöver förändras 

ifrån papper och pärmar till ett digitaliserat flöde. Intranätet idag levererar tyvärr inte riktigt det som 

medarbetaren behöver. Intranätet skall fungera som ett kunskapsstöd vid de tillfällen medarbetaren ställs inför 

nya utmaningar och måste därför vara under ständig utveckling. Ett intranät bygger sig inte för egen maskin. 

Arbetet pågår långsamt vid sidan av all annan aktivitet. Området borde vara prioriterat, men det saknas tid. 

Tanken är att intranätet skall spegla socialförvaltningens ledningssystem och att medarbetaren där skall har full 

insikt och god kännedom.  Under 2016 har arbetet påbörjats. Enstaka mallar har skapats för att standardisera 

utseendet på riktlinjer och rutiner inom socialförvaltningen.  

PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

Att producera en riktlinje går förhållandevis fort beroende på omfattningen. Genom produktionen av styrande 

dokument så försäkrar sig Socialförvaltningen att det finns ett kunskapsstöd då personalen efterfrågar detta. 

Det är en förutsättning för patientsäkert arbete. Att kunskap finns när medarbetaren behöver den. Svårigheten 

är att implementera riktlinjerna i det dagliga arbetet. Det är tidsomfattande samt kräver aktivt arbete. Det är 

dock nödvändigt för att uppnå god kvalitét, dvs. att uppfylla lagkrav! Att alla medarbetare skall känna till alla 

riktlinjer i detalj är en omöjlighet och det är inte heller målet. Målsättningen är att samtlig personal skall ha 
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kännedom i de styrande dokumentens befintlighet, samt att de vid oklara situationer skall eftersöka dessa 

dokument på kommunens intranät. Arbetet med att bygga ett fungerande intranät är resurskrävande, men 

nödvändig för att förse förvaltningens personal med stöd i sitt arbete. Socialförvaltningen måste arbeta för att 

anpassa sig till digitaliseringen och aktivt hjälpa personalen att använda sig av det datastöd som finns. En 

tidsplan är tyvärr omöjlig att ange i nuläget. Socialförvaltningen kan endast fastställa att vi är långt ifrån en 

grundläggande struktur. 

LARMORGANISATIONEN 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT SAMT PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

Larmorganisationen har genomgått stora förändringar under 2016. Dessvärre har larmorganisationen ej 

redovisat sitt kvalitétshöjande arbete eller hur detta kan ha påverkat brukarna.  

EHÄLSA ,IT OCH VERKSAMHETSSTÖD  

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT & PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

Under 2016 har det pågått ett massivt arbete med att upphandla verksamhetssystem gemensamt i regionen. 

Dessvärre så har ej representant för dessa samverkansforum rapporterat hur arbetet fortlöper eller vad som 

planeras och ej heller när det är aktuellt.  

SENIOR ALERT 

Senior alert är ett kvalitetsregister som är tillgängligt via webben där varje person som, 65 år eller äldre och har 

kontakt med vård eller omsorg, registreras vad gäller riskbedömning, vidtagna åtgärder och resultat inom 

områdena fall, undernäring, trycksår, munhälsa och blåsdysfunktion. 

Med hjälp av Senior alert vill kommuner och regioner/landsting utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar 

möjligheten till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som tillhandahåller den. 

Syftet med Senior alert är att; 

 förbättra det förebyggande arbetet 

 registrera riskbedömningar 

 registrera åtgärder som vidtas 

… för att därmed förbättra vård och omhändertagandet samt öka säkerheten för patienter och personer i 

landsting/regionernas hälso- och sjukvård och kommunal omsorg. 

 

Oavsett var i Sverige man vårdas som äldre är målet med Senior alert att alla - både den äldre och 

medarbetarna i vård och omsorg - ska kunna känna en trygghet. 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

Under 2016 har en registrering genomförts i Senior alert. Det har genomförts totalt 195 bedömningar. Vissa 

fortlöpande vid inflyttning men de flesta i september, då förvaltningen gjorde ett nytag i mätningarna. Det är 

socialförvaltningens bedömning att behovet av riskbedömningar är två gånger om året. Att detta ej var möjligt 

under 2016 beror på personalbrist. Verksamheten var för hårt belastad. 
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FIGUR 5; ANTAL RISKBEDÖMNINGAR SENOR ALERT 2016 

PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

Socialförvaltningen strävar efter att samtliga inskrivna på kommunens särskilda boenden eller inom 

kommunens gruppbostäder som fyllt 65 år skall erhålla regelbundna riskbedömningar och adekvata åtgärder. 

Socialförvaltningen planerar även en översyn av utbildningsbehov på enheterna samt rekommenderar 

implementeringen av Senior Alerts webutbildningar som förslag. Denna utbildning bör genomgås av 

lokalanvändarna regelbundet. Det resoneras gällande Senior Alert´s vara eller icke vara i hemsjukvården. 

Resonemanget kring detta är att då Hemsjukvården arbetar per uppdrag och med specifik vårdplan som 

utgångsläge så kan kommunens hemsjukvård ej ta ansvar för denna bedömning, då vårdcentralerna inte 

arbetar med Senior Alert och hemsjukvården därför ej har någon mottagare till informationen. Samma sak 

gäller i hemtjänstens verksamheter.  

VÅRD VID LIVETS SLUT 
Palliativ vård är hälso-och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med 

progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov samt organiserat stöd till närstående. (Socialstyrelsens definition). Palliativ vård ska prioriteras högst, 

enligt riksdagsbeslut, I prioritetsgrupp 1 avser vård av livshotande akuta sjukdomar, vård av svåra kroniska 

sjukdomar, palliativ vård och vård i livets slutskede samt vård av människor med nedsatt autonomi. (Vårdens 

svåra val SOU 1995:5, fastställt i riksdagen april 1997.) 

Den palliativa vården kännetecknas av en helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med 

värdighet och största möjliga välbefinnande till livets slut, oavsett ålder och diagnos. Patienten bör därmed 

göras delaktig i de beslut som fattas. Den palliativa vården ser döendet som en normal process och syftar till att 

varken påskynda eller uppskjuta döden. Palliativ vård utgår från de fyra hörnstenarna: 

1) Kommunikation och relation 

2) Teamarbete 

3) Symtomlindring 

4) Närståendestöd 
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UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

Grunden till palliativ vård är Nationellt vårdprogram för palliativ vård från 2014. Under 2016 genomfördes en 

utvärdering av vårdprogrammet med förbättringsområden. Palliativ vård är ett område som måste få vara 

tidskrävande och helt anpassas efter individens behov. Med dagens ekonomiska ramar och svårigheter att 

rekrytera så ställs kommunens hälso- och sjukvård inför svårigheter. Då palliativ vård ÄR prioritetsgrupp 1 så 

måste detta prioriteras även i Vaggeryds kommun. Vi har ett utmärkt läge att förbättra oss. Registreringen i 

Svenska palliativregistret har minskat i Vaggeryds kommun jämfört med föregående år. Vi ligger nu i 

bottenskiktet tillsammans med Tranås kommun. Detta innebär inte att invånaren i Vaggeryds kommun får en 

sämre vård än föregående år, men vi har svårigheter att påvisa att vi bedriver kvalitativ vård vid livets slutskede 

när resultaten visar motsatsen. Registreringen parallellt med närstående enkäter ger en bild som vi önskar 

förändra till nästkommande år(se ovan Synpunkter; efterlevandeenkäter). 

 

 

FIGUR 6. SVENSKA PALLIATIVREGISTRET; RESULTAT R/T MÅL VAGGERYD 2016 

 

 

FIGUR7. TÄCKNINGSGRADRADSKARTA 2016 REGISTRERINGAR I SVENSKA PALLIATIVREGISTRET 
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FIGUR 8. TÄCKNINGSGRAD 2015- FÖRDELNING I REGIONEN 

 

 

FIGUR 9. TÄCKNINGSGRAD 2016- FÖRDELNING I REGIONEN 

 

GOD DEMENSVÅRD 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

Under det gångna året har Socialförvaltningen, i samverkan med Skillingaryds vårdcentral Bra Liv, arbetat med 

att ta fram en rutin för omhändetagandet av kognitivt sviktande patienter som riskerar att hamna i gråzonen 

mellan de båda huvudmännen. Vårdcentralen har tillsatt en vårdsamordnare som skall bevaka dessa patienters 

intresse samt att lotsa dem rätt i kommunen. Det är av stor vikt att arbeta med samtycke till 

informationsutlämning hos dessa patienter, då vi annars står med bakbundna händer. Vi har beskrivit 

processen för att komma i kontakt med biståndsenheten för vårdcentralen så att de på rätt sätt kan vägleda 

patienten. Under hösten har det rekryterats en sjuksköterska på positionen demenssjuksköterska, som i 

framtiden kommer att tillse sig nödvändig utbildning inom området demens för att kunna driva och  planera 

arbetet och vara ett stöd för patient och personal och även för anhörig. 
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 Socialförvaltningens enheter som arbetar med patienter med demens har under året utbildat personalen i hot 

och våld enligt Durewallmetoden för att personalen skall vara rustade att bemöta Beteendestörningar och 

Psykologiska symtom vid demenssjukdom (BPSD). Målsättningen är att patienter inskrivna i kommunal vård 

skall erhålla adekvata bedömningar vid behov så att individen skall få bästa möjliga förutsättningar utefter 

diagnos. Samtliga patienter har vid behov erhållit bedömningen, men belastningen har varit hög då endast en 

behörig BPSD-administratör har funnits. Under hösten 2017 kommer uppdaterade Nationella riktlinjer för vård 

och omsorg vid demenssjukdom att publiceras. Nationella riktlinjer är målet för arbetet med demenssjukdom 

inom Socialförvaltningen. 

BPSD 

Beteendestöringar och Psykologiska symtom vid Demenssjukdom (BPSD) 

BPSD kan definieras som ”symtom i form av störd perception, stört tankeinnehåll, förändrat stämningsläge 

eller förändrat beteende hos patienter med demenssjukdom” 

Begreppet innefattar flera symtomgrupper såsom; 

A. Affektiva symtom - Depression, mani/hypomani, ångest/oro, irritabilitet. 

B. Psykossymtom - Hallucinationer, vanföreställningar, felaktig identifiering. 

C. Hyperaktivitet - Psykomotorisk agitation (både verbal och fysisk, aggressiv och nonaggressiv, 

andringsbeteende, ropbeteende), sömnstörning. 

D. Apati - Initiativlöshet, tillbakadragenhet, förlust av intressen 

Målet är att ständigt förbättra vård och omsorg för individer med demenssjukdom. Som hjälpmedel används 

Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens som är ett nationellt kvalitetsregister 

med användningsområde i vården för personer med demenssjukdom. Syftet är att öka livskvalitéten för 

personer drabbade av demenssjukdom, genom tvärprofessionellt arbetssätt, utforma individanpassade 

vårdåtgärder och på så vis minska förekomsten och allvarlighetsgraden av BPSD och det lidande som detta 

innebär. Personal som arbetar med personer med demensdiagnoser behöver regelbunden handledning och 

utbildning gällande behandlingsstrategier. Behovet av stöd i dagliga arbetet är stort då etiska dilemman är en 

del av vardagen. I dessa verksamheter sker även en stor andel tillbud vilket personalen behöver stöd och 

utbildning i att hantera detta. Det är viktigt att bedömningarna enligt BPSD fortlöper för att hjälpa den 

drabbade individen till rätt behandling. Behovet finns att utbilda fler BPSD-administratörer för att säkerställa 

vården till personer med BPSD. Det är även viktigt att bygga stabil samverkan med vårdcentralerna för att ingen 

patient skall hamna i kläm mellan huvudmännen. Registreringarna i Svenskt BPSD-register har under året 

minskat. 
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FIGUR 10. TÄCKNINGSGRAD BPSD REGISTER 

KOMMUNÖVERGRIPANDE NUTRITIONSARBETE 

RESULTAT AV 2016 ÅRS NATTFASTEMÄTNING  
En nattfastemätning på fem dagar genomfördes under december månad på samtliga enheter på Sörgården och 

Furugården, inkl. korttidsboendet. Totalt gjordes 629 mätningar(2016). 

Mätningen innefattar den ofrivilliga nattfastan, vilket innebär att individerna erbjuds en måltid i form av 

mellanmål under kvällen, natten eller tidig morgon. Mätaning av ofrivillig nattfasta ger en bild av om rutiner 

fungerar. Brukaren bestämmer sedan själva om de vill tacka nej eftersom att äta är frivilligt. I bedömningen 

kontrolleras även den verkliga nattfastan, vilket är nytt för denna mätning. 

Vid mätningen 2015 fanns ett stort bortfall av mätningar på grund av felaktigheter av ifyllandet av 

mätblanketten.  

Under 2015 hölls ett utbildningstillfälle för samtliga kostombud på respektive enhet samt till alla nyanställda. 

Flera enheter på Furugården har valt att arbeta med nattfastan som förbättringsarbete. 
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FIGUR 11. OFRIVILLIG NATTFASTA 

 

 

 

FIGUR 12. OFRIVILLIG NATTFASTA TIDSINTERVALL  
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TABELL 7. JÄMFÖRELSE AV OFRIVILLIG NATTFASTA PÅ DE OLIKA ENHETERNA 

Ofrivillig nattfasta 

Totalt 

Vaggeryds 

kommun 

Sörgården 
Kastanjen 

Linden  

Boken 

Eken 

Asken  # 

Korttids 

Granen 

Antal vårdtagare som 

deltagit 
133 50 59 12 12 

Antal mätningar 644 246 286 59 53 

Excluderade mätning 4 1 3 0 0 

Registerade nattmål 43% 6% 82% 30% 17% 

≤ 11 timmar 54% 18% 93% 32% 36% 

11 - 13 timmar 24% 37% 5% 49% 38% 

>13 timmar 22% 45% 2% 19% 26% 

Nattfastan i timmar, snittvärde         

Ofrivillig nattfasta  12,1 12,9 11,2 12,1 12,3 

Verklig nattfasta  12,6 13,1 12,6 12,5 12,3 

 

ANALYS NATTFASTEMÄTNING 
Totalt har den ofrivilliga nattfastan minskat från 49 % till 46 %.  

Eken exkluderade från det totala resultatet då fler än 50% av mätningarna var ofullständiga. Eken förklarar 

resultatet som en effekt av stor frånvaro av ordinarie personal vid mätningstillfället och att vikarie personalen 

inte kände till hur mätningen skulle genomföras. Eken har fått i uppgift att göra om sin mätning.  

Det finns en skillnad mellan Kastanjen och Linden som har arbetat med att förkorta nattfastan jämfört med 

Sörgården. Sörgården är inte är riktigt framme på samtliga enheter och därmed påverkar det totala resultatet 

negativt. Kastanjen och Linden har valt nattfastan som förbättringsarbete. Rutiner har utformats tillsammans 

med nattpersonalen, vilket påverkat resultatet positivt.  

Vid effektiva  rutiner och arbetssätt minskar även den verkliga nattfastan. Vi ser även attd en ofrivilliga 

nattfastan och den verkliga nattfastan korrelerar. 

Det finns en risk att det uppvisade resultatet är falskt positivt då medarbetarnas medvetenhet om 

nattfastemätningen vilket kan medföra att medarbetaren skärper sig under den begränsade perioden. 

Socialförvaltningen är väl införstådda om att personalen och främst de som arbetar natt är en viktig del i 

arbetet för att bryta nattfastan. 

PLANERADE ÅTGÄRDER UNDER 2017 
Under 2017 skall nattfastearbetet prioriteras inom äldreomsorgen genom att området regelbundet tas upp på 

arbetsplatsträffar, där medarbetarna skall arbeta med nattfastan genom LEANinspirerat förbättringsarbete. För 
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att poängtera vikten av arbetet med nattfastan kommer Socialförvaltningen under 2017 utföra oanmälda 

stickprovsmätningar. 

En lång nattfasta hänger vanligtvis samman med att man även äter dåligt under dagens övriga måltider och 

hamnar i risk för undernäring. Målsättningen är att under 2017 införa en annan måltidsordning där vi sprider ut 

måltiderna under dagen, vilket har visat sig ge bättre aptit och piggare pensionärer.  

 

NUTRITIONSARBETE BASERAT PÅ BEDÖMNING AV RISK FÖR UNDERNÄRING  

Enligt rutin skall brukaren erbjudas riskbedömning av undernäring på särskilda boenden 2 gånger per år i 

kvalitetsregistret Senior Alert. På grund av stor frånvaro bland sjuksköterskor och en ohållbar arbetssituation 

gjordes ingen riskbedömning på våren 2016.  I september 2016 genomfördes en riskbedömning på samtliga 

enheter. Korttidsboendet Granen är inget permanent boende och ingår inte i nedan statistik, däremot görs 

regelbundet riskbedömning vid ankomst till enheten.  

RISK FÖR UNDERNÄRING 
Risk för undernäring behöver inte betyda att individen äter sämre, utan kan vara relaterat till sjukdom/ stress 

utan kostpåverkan. Risken innebär att nutritionsstatus är ett observandum och att det vid behov behöver 

sättas in lämpliga åtgärder.  

 

DIAGNOS UNDERNÄRING 
Att ställa diagnosen "undernäring" kan vara svårt. Diagnoskriterier enligt SWESPEN (Swedish Society for Clinical 

Nutrition and Metabolism) är 10% viktminskning av habitualvikten (normalvikten) samt BMI <21 vid >70 år. 

Ofta saknas brukarens habitualvikt. En ofrivillig viktminskning på mer än 5 % av sin vikt under 3 månader 

alternativt mer än 10 % under 6 månader anses inom geriatrisk nutrition som ett extra observandum. Senior 

Alerts diagnoskriterier för undernäring är Short Form Mini Nutritional Assesment (SFMNA) 0-7 poäng.  

ÅTGÄRDER VID RISK FÖR ELLER DIAGNOSTISERAD UNDERNÄRING 
Bakomliggande orsaker till risk för undernäring diskuteras enligt Senior Alert:s rutin och lämplig åtgärd sätts in.  

När inte dessa allmänna åtgärder som energiförstärkt frukost och mellanmål samt förkortad nattfasta räcker 

sätts individuell nutritionsbehandling in.  

INDIVIDUELL NUTRITIONSBEHANDLING  
En nutritionsbehandling ordineras av dietist som konsulteras om risk för undernäring och viktminskning 

föreligger. Dietisten gör en utredning och behandling sätts in t ex specialkost, annan konsistens, energi- och 

proteinberikad kost, näringsdrycker eller andra nutritionsprodukter.  

RESULTAT 
Resultaten i kategorierna ”risk för undernäring” respektive ”undernäring” förändras år från till år dels beroende 

på antalet nyinflyttade och våra brukares hälsoläge. Det är därför väldigt svårt att sätta en målsättning om ett 

önskat resultat. Målsättningen är att samtliga boenden med undantag för vård i livets slutskede skall 

riskbedömmas, vilket vi uppfyller. Tyvärr gjordes ingen riskbedömning våren 2016 vilket betyder att några 

brukare inte fick den utredning och åtgärder insatta som skulle behövts. När riskbedömning sedan gjordes på 
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samtliga enheter i september 2016 blev anhopningen av ärenden för nutritionsutredning väldigt stor och 

åtgärder för sent insatta.  

För merparten av våra riskpatienter är kostintaget ca. en halv portion eller mindre. Ca 30 % av våra brukare har 

någon form av tugg- eller sväljproblem. Flertalet av våra boenden har problem med att äta två stora 

huvudmåltider per dag. Speciellt svårt är det att inta en större kvällsmåltid.   

 

TABELL 8. UTFALL RISKBEDÖMNING AV UNDERNÄRING 
  Antal  Brukare med risk för:  Brukare med diagnos 

Brukare 

med insatt 

nutritions-

behandling  

  deltagare Fall Trycksår Under- alla tre undernäring enligt 

        näring faktorer 

vikt, 

BMI Senior Alert 

                  

2012 dec 

121 110 60 80 44 6 17 71 

(76 

kvinnor) 91% 50% 66% 36% 5% 14% 57% 

                  

2013 dec 

124 106 57 84 48 11 20 67 

(82 

kvinnor) 85% 46% 68% 39% 9% 16% 54% 

                  

2014 dec 

134 122 68 101 58 13 25 66 

(90 

kvinnor) 91% 51% 75% 43% 10% 19% 49% 

                  

2015 dec 130 121 61 87 53 6 14 36 

  

(85 

kvinnor) 93% 47% 67% 41% 5% 11% 28% 

                  

2016 dec 118 107 56 75 49 6 19 34 

  

(79 

kvinnor) 91% 47% 64% 42% 5% 16% 29% 
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ÅTGÄRDER 2017 
Det är viktigt att Socialförvaltningen fortsätter arbetet med att anpassa måltiderna till äldre. För att de skall 

kunna täcka sitt energi- och näringsbehov behöver måltidsordningen ses över. Lämpligt vore ett huvudmål mitt 

på dagen och en enklare kvällsmåltid samt stadigare mellanmål. Genom att Socialförvaltningen tar över 

ansvaret för kosthållningen medföljer större möjligheter att anpassa måltidsordningen till våra brukares behov.  

Behovet av anpassad konsistens ligger fortsatt på minst 30 %. Mörkertalet är troligen ett stort på grund av att 

kvalitén på den nuvarande konsistens-anpassade maten är undermålig och flera pensionärer avböjer, vilket 

leder till ett sämre mat- och näringsintag.  

Resultaten av såväl nattfastan som riskbedömningen av undernäringen kommer under våren att arbetas 

igenom med chefer och omvårdnadspersonal. Genom att koppla samtliga mätvärden till varje individ kan 

bättre analyser göras och det hjälper oss att sätta in insatser där de gör mest nytta. Mätningar, resultat och 

analys utförs årligen av Socialförvaltningens dietist.  

 

SÄKER LÄKEMEDELSHANTERING 

LÄKEMEDELSPROJEKTET - OPTIMERAD LÄKEMEDELSHANTERING FÖR PATIENTER I ORDINÄRT OCH SÄRSKILT 

BOENDE 2015-2016 
Ett projekt med start 2015 och avslut våren 2016, där Region Jönköpings län i samverkan med kommunerna i 

länet ska förbättra läkemedelshanteringen för patienter med kommunal hemsjukvård (i ordinärt eller särskilt 

boende). Projektet är initierat av Kommunalt forum. I projektet arbetar 7 apotekare som utgår från Klinisk 

farmaci inom Region Jönköpings län (med lokal samverkan med personal inom kommunens hemsjukvård, 

vårdcentraler, apotek). 

MÅL: 

Projektet ska skapa arbetssätt för läkemedelshantering i ordinärt och särskilt boende som optimerar hur 

resurser i kommun och primärvård används och som minskar den tid som läggs på ”onödiga” aktiviteter i 

läkemedelshantering. 

Projektet ska hitta lösningar som kan bidra till en mer personstyrd läkemedelsbehandling där utvärdering av 

läkemedlens effekter är i fokus och där läkemedelshanteringen i hemmet är anpassad efter individens 

nuvarande behov och revideras när så behövs. 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

Projektet avslutades i Mars 2016. Det avslutades genom att göra en jämförande tidsstudie, vilket utfördes en 

vid uppstarten av projektet. Det Socialförvaltningen kan se av tidsstudien är att det var 50 % lägre deltagande 

vid den avslutande tidsmätningen, vilket kan påtala en högre arbetsbelastning hos sjuksköterskorna. De hade 

inte tid att delta lika aktivt i andra mätningen. Procentuellt så hade Kommunen ”bättre” resultat under 

projekttidens aktiva fas vilket även antalet dospatienter/kommun visar på. Antalet APO-dos ökade under 

projektets inledande fas och planade ut i en förlängning. Apotekarna hjälpte till att insätta 50 patienter på APO-

dos vilket är tidskrävande om detta skall bedrivas i nuvarande verksamhet. Sjuksköterskorna lägger fortfarande 

mest tid på resor och dokumentation men även mycket stora resurser på dosettdelning.  
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FIGUR 13. TIDSSTUDIE 2015-2016 AKTIVITETSFÖRDELNING 

 

Projektet föll väl ut då det utformades tydliga processer i många delar samtidigt som många dokument kräver 

mer än bara att produceras. De måste även arbetas in i verksamheten, vilket inte ingick i projekttiden och inte 

heller inplanerats i verksamheten. Någon måste se till att arbetet görs och arbeta aktivt med implementering 

vilket borde varit projektdel 2. Genom samverkan med vårdcentralerna försöker Socialförvaltningen att skapa 

rutiner för säker läkemedelshantering.  Avtalet för lokal läkarmedverkan hanterar flertalet punkter där 

ansvarsfördelningen förtydligas men mer arbete finns att göra. Antalet läkemedelsgenomgångar för personer 

över 75 år med minst fem läkemedel ökade under projekttiden för att sedan plana ut. 

 

FIGUR 14. LÄKEMEDELSGENOMGÅNGAR, FÖRDELNING. 
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FIGUR 15. ANTAL DOSPATIENTER FÖRDELAT ÖVER TID VAGGERYDS KOMMUN MED MARKERING VID 

STUDIENS START 

 

I takt med stigande åldrar så finns det risker för att effekterna av läkemedel förändras. Regionalt har fokus 

riktats mot olämpliga läkemedel för äldre. Med stigande ålder är det ej ovanligt med flera diagnoser och då 

även parallella läkemedelsbehandlingar, vilket kan medföra risker för patienten i forma av biverkningar. 

Trenden har gått tvärtemot önskat mål, dvs. förskrivningen av läkemedel ökar. Regionövergripande arbete 

pågår därför för att kartlägga användning och förskrivning av olämpliga läkemedel för äldre, 

antiinflammatoriska läkemedel samt antipsykotiska läkemedel. Läkemedelskommittén arbetar med att anpassa 

förskrivningsmålen för att förbättra patientsäkerheten. Vaggeryds kommun har under 2016 minskat 

förskrivingen av olämpliga läkemedel. Resultaten för antipsykotiska läkemedel och antiinflammatoriska 

läkemedel varierar över året.  

 

FIGUR 16. OLÄMPLIGA LÄKEMEDEL FÖRSKRIVNA I VAGGERYD 
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FIGUR 17. ANTIPSYKOTISKA LÄKEMEDEL FÖRSKRIVNA I VAGGERYD 

 

 

 

FIGUR 18. ANTALET ANTIINFLAMMATORISKA LÄKEMEDEL FÖRSKRIVNA I VAGGERYD 

 

PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

Under 2017 konkretiserats arbetet med att skapa ett fysiskt mötesforum för läkare och hemsjukvårdens 

sjuksköterskor. Det är över 200 patienter inskrivna kommunal hemsjukvård och det har hittills inte funnits mer 

än telefonkontakt och fax, som mötesforum kring hemsjukvårdens patienter. Samverkansansvariga på 

Socialförvaltningen och Vårdcentralerna arbetar nu aktivt för att skapa mötesforum, lösa IT-tekniska 

utmaningar samt att skapa möjligheter att på ett enklare sätt utföra hembesök hos patienter som har svårt att 

ta sig till vårdcentralen. Genom aktivt samarbete med vårdcentralerna är förhoppningen att skapa tryggare 

patienter. Socialförvaltningen arbetar aktivt med ”Lokalt avtal för läkarmedverkan” och med att justera detta 

för att det skall passa verksamheterna och göra patientens förflyttning mellan huvudmännen friktionsfri. 

Expertråd+ arbetar även på ett förtydligande av hemsjukvårdsuppdraget och väntas vara färdigt under våren 
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2017. Under 2016 har det inträffat att sjuksköterskor bedömt ett behov av att administrera vidbehovs-

läkemedel till hemsjukvårdens patienter. Den generella ordinationen är dessvärre ej giltig i hemsjukvården och 

därför har detta medfört dröjsmål i patientens behandling. Problemet har varit länsövergripande och därför har 

MAS representanter i läkemedelskommittén drivit frågan, vilket resulterar i att generell läkemedelslista 

kommer att gälla även i hemsjukvården. Detta är ett steg i rätt riktning för att tillgodose patientens behov.   

 

BESLUTSTÖD OCH SBAR 
Kommunerna i länet, tillsammans med Region Jönköpings län, har i den gemensamma strategi och 

handlingsplanen inom Äldreområdet beslutat att införa beslutsstöd. 

Beslutsstöd är ett verktyg för systematiska bedömningar som ska användas när en persons hälsotillstånd 

försämrats. Det bygger på en strukturerad klinisk bedömning och används av sjuksköterskor, främst inom 

kommunal hälso- och sjukvård, som stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske för patienten och 

informationsöverföring till nästa vårdgivare, primärvård, ambulans eller akutsjukvård ska säkras. Målet är 

att arbetssättet ska bidra till sammanhållen vård och omsorg. I Beslutstödet ingår även 

kommunikationsverktyget SBAR som är ett verktyg som ger struktur åt dialogen i vården. Att kunna 

kommunicera på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för en säker vård.  

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

Beslutstödet infördes under 2015 och Sjuksköterskor utbildades. En utvärdering ägde även rum under hösten 

2016 för att se hur flitigt Beslutstödet används. Resultat av denna har ej kommit ännu. Vaggeryds kommun 

lämnade endast ifrån sig ett fåtal Beslutstöd. Som med alla nya arbetssätt så kräver det aktiva insatser för att 

implementera dessa. SBAR, som är en del av Beslutstödet är en naturlig kommunikationsmetod inom hälso- 

och sjukvården som har använts under otaliga år. Kommunikationshjälpmedlet skall underlätta för personalen 

att rapportera problem och avvikelser för att undvika missförstånd mellan två kommunicerande parter.  

PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

Kommunikation har visat sig vara svårt i många fall. Många misstag som sker, är brister i kommunikation. För 

att säkerställa att alla använder sig av samma metod så har Socialförvaltningen, genom daglig verksamhet, 

tryckt upp SBAR i pocketformat till samtliga medarbetare. Under 2017 skall dessa levereras. Planen är även att 

dessa skall delas ut till sommarvikarier för att säkerställa kommunikationen även under denna period. I det 

regionala MAS-nätverket har det påtalats att det finns ett behov av ett rapporteringsstöd för personalen ute i 

kommunens verksamheter. Detta är mycket viktig del då det ibland kan upplevas som svårt att beskriva vad det 

är som är fel med patienten. Rapporteringsstödet, även det i pocketformat, kommer under våren att köpas in 

och delas ut till personalen. Rapporteringsstödet kan medföra att viss genomgång av materialet behövs. 

Tanken är att kvalitetssäkra vården för patienten.  Rapporteringsstödet baseras på Beslutsstöd.  

  



  
Dokumentnummer:  70496    

Dokumentnamn:    Kvalitéts- och Patentsäkerhetsberättelsen 
2016- med inriktning på kvalitét 

Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen 

Dokumenttyp:    Giltighetstid: 2016 

Dokumentansvarig: MAS Dokument beslutat av:  

Senast reviderad:  2017-03-07  Caroline Lundgren    Version:   20 

 

45 
Socialnämnden, Vaggeryds kommun 

 

BASAL HYGIEN INOM KOMMUNAL VÅRD OCH OMSORG OCH VÅRDRELATERADE INFEKTIONER (VRI) 

BASAL HYGIEN I KOMMUNAL VÅRD OCH OMSORG 

Basala hygienrutiner ska tillämpas av all personal som utför vård och omsorgsmoment, överallt där vård och 

omsorg bedrivs. Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om det finns känd smitta eller inte. Detta 

baseras på Socialstyrelsens bindande föreskrift (SOSFS 2015:10) Basal hygien i kommunal vård och omsorg. 

Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittöverföring.  

I basala hygienrutiner ingår:  

 Handhygien, dvs alltid handdesinfektion och ibland också handtvätt  

 Handskar  

 Skyddskläder  

 Ibland stänkskydd – visir, eller skyddsglasögon och munskydd eller andningskydd  
 

Personal kan själv bära på infektioner eller smitta som kan infektera den de ger vård och omsorg eller sina 

arbetskamrater. Den som vårdas är oftast på grund av sjukdom, ålder eller behandling mer infektionskänslig än 

friska arbetskamrater. 

Om personalen har ett infekterat sår, nagelbandsinfektion, handeksem eller psoriasis på händer eller 

underarmar ska detta alltid rapportera det till närmaste chef som bedömer vilka åtgärder som ska vidtas. Har 

personal diarré och/eller kräkning eller andra tecken på mag-/tarminfektion ska de inte arbeta. 

Händer, kläder, hår och smycken kan utgöra smittvägar för indirekt kontaktsmitta och det är därför viktigt att 

personalen följer de regler som finns och alltid är noga med personlig hygien när de arbetar i vård och omsorg. 

VÅRDRELATERADE INFEKTIONER 

Den genomsnittliga åldern i Sverige för att bo på SÄBO ligger runt 85-86 år. Ju äldre man blir desto mer 

antibiotika förskrivs. De vanligaste områdena där antibiotika förskrivs är hud och mjukdelsinfektioner och 

urinvägsinfektioner. Båda har ett orsakssamband med basal hygien inom vård- och omsorg. Forskningen visar 

att ju äldre man blir ju fler resistenta bakterier finns det i kroppen Detta innebär att när dessa bakterier får 

fäste så är de motståndskraftiga mot antibiotikan och antibiotikan hjälper inte. Prognosen visar att år 2050 så 

kommer ca 300 miljoner människor i världen att avlida på grund av den ökade antibiotikaresistensen, dvs. 

dessa kommer att avlida på grund av att ingen antibiotika biter på bakterierna. Idag avlider 25´000 personer 

varje år i Europa på grund av ökad antibiotikaresistens. Detta är ingen skrämmande framtidspropaganda. 

Kostnaden för resistensen är enorm. Som vårdgivare har Socialförvaltningen ett ansvar att deltaga i det 

preventiva arbetet. 

Vetenskaplig evidens finns för att förekomst av vissa riskfaktorer ger en ökning av vårdrelaterade infektioner 

(VRI). Ju fler riskfaktorer hos samma individ desto större risk för uppkomst av infektion. Det är därför viktigt att 

kartlägga, dels förekomsten av riskfaktorer och dels antalet infektioner förvärvade i särskilda boenden. 

Resultaten av dessa kartläggningar bör ligga till grund för lokala förbättringsarbeten och vara en del av 

kommunens kvalitétsarbete inom vård och omsorg. 
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UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

Under föregegående året så har endast Skillingaryd levererat fullständiga mätningar gällande VRI på Särskilt 

boende. Mätningarna har pågått under flera år men har dessvärre fallerat delvis. Mätdokumentet har nu 

uppdaterats och Socialförvaltningen tillsammans med Sjuksköterskorna tar nya tag i mätningarna. 

MAS har under året arbetat för att verksamheten med chefsledet att arbeta utefter SOSFS 2015:10 som 

behandlar Basala hygienriktlinjer inom kommunal hälso- och sjukvård, och detta har misslyckats i samtliga delar 

förutom i funktionshinderomsorgen som aktivt har arbetat med mätningar och förbättringsområden. 

Misslyckande inom SÄBO bör vi se som en möjlighet att mäta var verksamheten står idag samt att ta nya tag 

inför kommande år. Ett framgångsprojekt inom basal hygien inom vård och omsorg är att 

Funktionshinderomsorgens gruppbostäder genomfört följsamhetsmätningar gällande basala hygienriktlinjer. 

De har utfört egenkontroll genom regiongemensamt mätinstrument och har därför en utgångspunkt för 

kommande arbete. Mätningen tydliggör vad medarbetarna har kunskap om och vad de behöver bli bättre på 

gällande följsamheten till basala hygienriktlinjer.  

PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

För att nå upp till vad smittskydd och Vårdhygien, som är referensenhet i Region Jönköping, klassificerar som 

”God vårdhygienisk standard” så ingår utöver det verksamhetsnära kvalitétsarbetet;  

 Följsamhetsmätningar gällande Basala Hygienriktlinjer (tex. 4 ggr/år i Vaggeryd) 

 Mätning av förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) månadsvis. Utförs av sjuksköterskor i 
Hälso- och sjukvården.  

 

Genom dessa relativt små insatser går vi ett steg framåt i arbetet med SOSFS 2011:9, Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. 

Projektplan har utvecklats för att utbilda hygienombud i Socialförvaltningens samtliga enheter. 

Hygienombuden kommer sedan att bistå med utförandet av följsamhetsmätningar till Basal hygien inom 

kommunal vård och omsorg. Över tid kommer förvaltningen att kunna analysera resultat och dra slutsatser. 

Vaggeryds kommun kommer även att kunna jämföra oss med övriga regionen då MAS nätverket har beslutat 

att samtliga skall använda denna metodik i mätningar. 

Vårdhygien och Smittskydd finns som expertråd i frågor kring mätningar och arbete med hygien och 

smittspridning. Målsättningen är att tillse personalen med kompetensutveckling gällande smittprevention och 

Vårdhygien för att patienten skall känna sig trygg i Socialförvaltningens vård. Ingen människa skall behöva 

utsättas för onödiga smittor av sin vårdgivare. 

EGENKONTROLL 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

I nuläget brister egenkontrollen och då delvis på grund av att nyckeltal och standard ej är satta. 

Socialförvaltningen har inga graderingar på vilka nivåer som skall upprätthållas. Socialförvaltningen är nu i 

inventeringsläge och har tyvärr ej kommit längre. Gruppbostäderna i både Vaggeryd och Skillingaryd har under 

hösten genomfört en form av egenkontroll genom att de genomfört mätningar gällande följsamheten till basala 

hygienriktlinjer. Dessa föll väl ut och gruppbostäderna vet nu vilka delar de kan och vad som behöver 

förbättras. De har en nulägesrapport gällande följsamhet till basala hygienriktlinjer.  
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PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

Målsättningen är att bedriva egenkontroll strukturerat enligt mall. Dock måste mallar till samtliga 

huvudområden skapas innan detta kan implementeras som del i den dagliga verksamheten.  

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

Att det råder en generell personalbrist inom vård och omsorgsyrken är ingen nyhet och inget som gått 

Socialförvaltningen förbi. Den råder även inom vår förvaltning. Svårigheter finns att rekrytera högskole- och 

universitetsutbildad personal inom samtliga legitimerade professioner, vilket är ett stort problem då 

verksamheterna bedrivs 24 timmar om dygnet och förvaltningen är förhållandevis liten jämfört med många 

andra. Storleken på kommun innebär t.ex. att är vi en sjukgymnast kort så har bemanningen minskat med 25% 

totalt. Detta gäller samtlig legitimerad personal. Lokalisationen i närheten till utbildningsorten kan ofta vara en 

strategiskt bra position men när det råder brist om personal så missgynnas landsbygdskommuner av att större 

städer absorberar potentiell personal. Även ibland omvårdnadspersonalen är det en uppenbar brist. Det finns 

få vikarier och få sökande till tjänster. Det är arbetstagarens arbetsmarknad och tillgången till tjänster är stor. 

Arbetstagaren väljer och vrakar bland tjänsterna i dagsläget.  

PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

Under 2016 har socialförvaltningen påbörjat arbete med employer branding, vilket innebär att 

Socialförvaltningen mer aktivt behöver arbeta med sitt rykte som arbetsgivare. Employer branding handlar om 

hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda. 

Genom att påverka vissa faktorer kan företaget förändra och påverka uppfattning och associationer till 

företaget. Socialförvaltningen har inlett med att synas bland gymnasie- och komvuxelever och där igenom visa 

upp en potentiell blivande arbetsgivare. Socialförvaltningen har även deltagit i kommunens arrangerade 

evenemang som riktar sig ut mot medborgare för att ge en positiv bild av Socialförvaltningens arbete. 

Deltagandet på dessa event gav god utdelning gällande kontaktmannaskap. Socialförvaltningen, i samverkan 

med andra förvaltningar medverkade i årets jobbmässa på Elmia med syftet; Kom och jobba i Vaggeryds 

kommun! Socialförvaltningen deltog även på Socionommässan på Jönköping University under hösten 2016. 

Socialförvaltningen arbetar även aktivt med branding genom att sprida kunskap gällande förvaltningens 

strukturerade förbättringsarbete vilket lockar flertalet intressenter ifrån andra kommuner. Ytterst ansvariga för 

strategier kring kompetensförsörjning är verksamhetscheferna, som dessvärre ej rapporterat hur arbetet 

fortlöpt plan eller målsättning gällande kompetensförsörjning i respektive verksamheter.  

RISK- OCH HÄNDELSEANALYS 

UTVÄRDERING AV FÖREGEGÅENDE ÅR/ NULÄGESRAPPORT 

Under 2016 efterfrågades utbildning till berörd personal gällande risk och händelseanalys. Då utförandet är 

både ett lagkrav samt en nödvändighet i all typ av verksamhet så är bristen överhängande. Det sker stora 

förändringar regelbundet i den här typen av verksamhet och riskbedömningar måste göras regelbundet för att 

säkerställa patientsäkerheten. Det görs risk och händelseanalyser men dessa spretar tyvärr kvalitétsmässigt och 

utseendemässig. Utbildningsbehovet är stort.  

PLAN OCH MÅLSÄTTNING 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Anst%C3%A4llning
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Förfrågan om utbildning kvarstår under 2017. Förfrågan ligger på ledningsgrupp sedan våren 2016.  

 

INCIDENTRAPPORTERINGAR 
Incidentrapporteringar ske på respektive enhet för att enheten skall kunna analysera och utvärderahändelser 

och för att utveckla strategier baserat på incidenter. Målet är att förekomma incidenter men det är ett högt 

mål att sätta.  

INFORMATIONSSÄKERHET   

Resultat incidenter informationssäkerhet  

Alla organisationer råkar förr eller senare ut för 

informationssäkerhetsincidenter som får negativa 

konsekvenser för verksamheten. Hur allvarliga 

konsekvenserna blir beror till stor grad på hur bra man 

organiserat arbetet med sin informationssäkerhet. 

Avsaknad av korrekt information när den behövs 

medför att man inte kan göra det man planerat. 

Incidenterna kan handla om hot från angripare utifrån, 

tekniska fel, och naturbetingade missöden. 

Konsekvensen av bristande informationssäkerhet är 

alltid en ekonomisk förlust. Sedan kan det även medföra stopp i verksamheten, att kommunens rykte påverkas 

negativt, samt att information går förlorad eller rentav stjäls. Socialnämndens verksamhetssystem Magna Cura 

är kategoriserat som mycket samhällskritiskt d.v.s. inträffar det en incident kan det faktiskt leda till att någon i 

värsta fall dör.  

Socialförvaltningen har haft 3 större incidenter och flertalet mindre incidenter gällande Informationssäkerhet, 

patientsäkerhet kring systemstöd under 2016. 

Händelseanalys driftstopp i data och fast telefonitrafik till enheter i Vaggeryd (Infrastruktur bortfall) 

NÄR ?????Strömförsörjningen bröt i central i Vaggeryd vilket innebar att alla fast telefoni och data åtkomst 

försvann från Socialförvaltningens enheter i Vaggeryd. 

Ingen påverkan rapporterades, verksamheten övergick till manuella rutiner 

Orsak till problem 

2016-11-10 kl. 05:43 gick UPSen sönder på Skänkelund i samband med det gick nätverket ner till Furugården 

och en del gruppbostäder. Nätverket kom igång igen kl. 7:21 och IT bytte till ny UPS under förmiddagen. 

2016-11-16 ca. kl. 16:30 gick strömmen till Skänkelund p.g.a. problem med säkringar till huset. Då gick UPSen 

ca. en timme innan batteriet tog slut. Närverket kom igång igen 19:17. IT åtgärdade problemet och säkerställt 

risken för upprepning. 

Händelseanalys driftstopp i TimeCare (system för vikarieanskaffning) 

2016-03-20 samt 2016-03-22 (söndag och måndag) låg TimeCare systemet nere. Förlorad åtkomst till 

vikariehantering som fick övergå till manuell hantering. 
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Ingen/smärre påverkan på verksamheten. 

Problem åtgärdat med stöd av IT 

Generella störningar i verksamhetssystem Magna Cura 

I samband med uppgradering av hårdvara har det förekomit mindre störningar, någon driftstörning som 

åtgärdats snabbt.  

Generellla störningar i förvaltningens övriga system 

Påverkan finns alltid för verksamheten när teknik och It system finns som stöd till verksamheten. Förvaltningen 

uppmärksammar speciellt problem med hemtjänstens insatsrapporteringssystem Mobipen och tekniken kring 

detta. 

Åtgärder: Förvaltningen tillsätter ny tjänst i form av teknik och systemförvaltnings samordnare som stöttar 

verksamheten i teknikutveckling och stöd i rutiner samt support.  

 

Påverkan för personalen, större administrativt arbete. 

IT åtgärdar problem tillsammans med leverantör. 

Störningar i åtkomst av Nationella patientöversikt NPÖ (Nationellt system som möjliggör läsning av 

slutenvårdens journalanteckningar). 

Orsaker har varit driftstörningar och begränsningar i regionens verksamhetssystem. 

Påverkan har varit på verksamheten, mer administrationstid eftersom man via telefon, fax får åtgärda avsaknad 

av information för att säkerställa patientsäkerheten. 

Förebyggande åtgärder 

Hårdvara och stödprogramvara för drift har uppdaterats för att öka driftsäkerhet för verksamhetssystem 

Ett stort arbete har inletts i översyn och utvärdering av nytt verksamhetssystem. Arbetet är ett regionalt arbete 

där länets samtliga kommuner deltar. Den nya utvecklingen av verksamhetssystem ger bättre förutsättningar 

för att upprätthålla informationssäkerhet och patientsäkerhet. 
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MÅL OCH STRATEGIER FÖR KOMMANDE ÅR 

Under våren har det vid interna granskningar framgått att det finns problem i verksamheten gällande sekretess 

och tystnadsplikt. En reviderad riktlinje gällande tystnadsplikt och sekretess har godkänts för publikation av 

Socialförvaltningens ledning. Det är viktigt att verksamheterna lyfter dessa problem i samband med 

värdegrundsdialogerna då problematiken i verksamheten inte alltid är enkel för medarbetaren att hantera.  

Implementeringen av riktlinjer måste ske under 2017. Vi har även konstaterat att det finns brister i 

medarbetarnas hanering av delegeringar och gällande säker läkemedelshantering. Läkemedelshanteringen är 

en viktig del av hälso- och sjukvården där brister i verkställigheten kan få fatala konsekvenser för kunderna. Det 

finns flera nyanser i delegeringsförfarandet och alla måste vara medvetna om sitt ansvar i processen. 

Socialförvaltningen behöver under året granska processen och säkerställa alla delar för att kvalitetskontrollera 

alla steg i processen. Delegering skall utföras med sparsamhet och är inte ett medel för att lösa 

bemanningsproblem enligt delegeringsförfarandet. Vi ställer stora krav på olegitimerad personal idag. De 

förväntas överta en legitimerad persons ansvar för en läkemedelshantering, som kan ge omedelbara och 

allvarliga konsekvenser vid felaktigt utförande, med en web-utbildning, två kompendier med information, en 

checklista och en muntlig genomgång. De skall med detta i bagaget bedöma läkemedelsdosers korrekta antal 

och rimlighet samt värdera när och om de behöver kontakta sjuksköterska. Delegering skall ske endast när en 

god och säker vård kan garanteras. I dagsläget finns ej möjligheten att lämna denna garanti. Karaktären på 

årets avvikelser visar på annat och därför behöver socialförvaltningen kanske ta ett steg tillbaka i denna 

process då det gäller patientens säkerhet. Avvikelser i sig kräver arbete i verkställigheten. Kvalitén på 

avvikelsernas utformande är mycket varierande och dessvärre finns det ett stort mörkertal. Personalen vågar 

inte rapportera avvikelser i rädsla för konsekvens av det begångna felet. Det är tyvärr förenat med 

konsekvenser att göra fel i läkemedelshantering, då det är reglerat enligt lag, men kan vi undvika att fel begås 

så blir även konsekvenserna färre i antal. Att ha en nollvision är inte relevant mål, och i dagsläget ej heller att 

minska antalet händelser, utan snarare att öka antalet händelser. Först när vi har en tillåtande kultur kan vi 

börja tro att vi har en någorlunda korrekt bild av avvikelserna. Socialförvaltningen behöver finna vägar till att 

skapa ett tillåtande klimat i alla delar av förvaltningen. Vi har där påbörjat vår resa.   

Planeringen för 2016 var att samtliga enheter skulle arbeta aktivt med införandet och följsamheten till SOSFS 

2015:10 gällande basal hygien inom kommunal vård och omsorg. Detta misslyckades på grund av att det fanns 

en upplevelse av valfrihet i verksamhetens dåvarande chefsled. Verksamhetens medarbetare var redo att börja 

jobba men stöd ifrån chefsled saknades i vissa delar. Lagen är dock ej valfri, utan tvingande. 

Funktionshinderomsorgen har dock under 2016 aktivt antagit sig utmaningen och arbetar med mätningar och 

förbättringar gällande basal hygien. Under 2017 har verksamhetschefer nu beslutat att SOSFS 2015:10 ska 

arbetas igenom samtliga enheter för att uppnå följsamhet gentemot lag och för att, inte minst, skydda 

patienten mot onödig smittspridning. 

Under hösten prövades Socialförvaltningen gällande katastrofberedskap i samband med brand. Det 

uppmärksammades där flertalet patientsäkerhetsrisker som t.ex. avsaknad av triagering, dvs. en 

prioriteringsordning av patienter utefter vårdbehov för att kunna tillgodose vårdbehov, i rådande läget, på 

annan plats. Det saknades kunskap om de lokaler som Socialförvaltningen förväntas använda vid evakuering 

(t.ex. anpassning till rullstolar, liftar m.m.) och det saknades en plan för att säkerställa vården på annan plats 

gällande till exempel möjlighet för patienter att larma på hjälp, och möjlighet till säker läkemedelshantering. 

Bristerna har ännu ej redovisats med åtgärder. 

Våren 2017 kommer att uppslukas av införandet av Cosmic Link som är ett orosmoment i sig då utförda 

riskanalyser ej gjort någon verkan på fattade beslut. Socialcheferna i Regionen har ett ansvar i att hindra ett 
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riskfyllt genomförande om det är förenat med risk för patienterna. MASar i länet efterlyser ett 

patientsäkerhetsperspektiv på införandet i sin helhet. Vid en förändring av denna magnitud är det rimligt att 

alla ”röda ljus är släckta” innan ett genomförande accepteras. Socialförvaltningen i Vaggeryd är relativt väl 

förberedda, men eftersom processen är ny och otestad ända in i införandet så är patientsäkerhetsrisken är ett 

faktum. Vårdsamordningsprocessen marscherar i rask tak,t men ses i sig ändå som ett positivt steg i rätt 

riktning, även om det kommer att medföra omfattande förändringar för alla involverade parter. Kommunens 

biståndsenhet fråntas den samordnade funktionen i vårdplaneringen då denna placeras på vårdsamordnaren 

på respektive vårdcentral. Engagemanget från vårdcentralen kommer att bli totalt jämfört med näst intill 

obefintligt tidigare. Detta kommer att medföra ökad flexibilitet från kommunen genom ökad användning av 

web-baserade lösningar för medverkan då kommunen ej är ägare av mötet utan deltagare. Det kommer även 

kräva att personalens kunskaper hålls uppdaterade och att de utvecklas då kommunen troligen kommer att 

vårda patienter i ett annat skede i sjukdomsprocessen. I nuläget har Socialförvaltningen goda förutsättningar 

då samverkan med vårdcentralerna är mycket god. Under våren kommer samverkan att utvecklas för att främja 

tillgängligheten för patienterna i hemsjukvården. Socialförvaltningen måste även öka den upplevda 

tillgängligheten av läkare på särskilt boende. Detta är dock ej ett problem som är relaterat till vårdcentralen 

utan snarare hur hälso- och sjukvården arbetar med läkartiden. Den äldre invånaren upplevde dålig 

tillgänglighet och denna styrs av sjuksköterska. Där måste vi bli bättre. Hemsjukvården har varit och är i många 

fall en uppsamlingsenhet för de patienter som egentligen inte hör hemma någonstans. Detta är ett problem 

som sträcker sig över regionen, då det överallt finns en otydlighet i gränsdragningen. Genom Expertråd+ så har 

det påbörjats ett förtydligande gällande hur hemsjukvården och regionen skall förhålla sig till 

hemsjukvårdspatienten. Det talas om ”delat ansvar”, vilket innebär att den ena huvudmannen inte utesluter 

den andra. Som patient skall du kunna sköta din läkemedelshantering via vårdcentralen men få ditt bensår 

omlagt i hemmet vid behov. Riktlinjen är under arbete och förväntas klar under våren. Socialförvaltningen är nu 

i identifikationsfasen, dvs. att problem identifieras. Dessa måste nu graderas för att kunna åtgärdas i rätt 

ordning. Socialförvaltningen behöver koppla greppet kring hälso- och sjukvården. Det finns svårigheter att 

rekrytera kompetent personal och att skapa stabilitet på grund av rörligheten ibland personalen. Det är 

arbetstagarens arbetsmarknad och Socialförvaltningen behöver bli en attraktiv arbetsgivare. Det är många som 

slåss om kompetensen. Lön är ej längre det primära som styr arbetstagaren och belöning i form av lön ger så 

kortvarig effekt att annat måste tillföras och då oftast i form av en god psykosocial arbetsmiljö vilket är direkt 

kopplar till ledarskap. Det är viktigt att förstå svårigheterna med direkt (t.ex. Särskilt boende) och indirekt 

ledarskap (t.ex. hemtjänst) och vilka delar i verksamhetens psykosociala arbetsmiljö som är mer eller mindre 

uppfyllda. Är arbetskraven hanterabara för arbetstagaren? Upplever medarbetaren god arbetsgemenskap? 

Känner arbetstagaren kontroll i arbetet och blir stimulerad av själva arbetet? Dessa är viktiga delar för att skapa 

god psykosocial arbetsmiljö vilket Vaggeryds Socialförvaltning bör använda som konkurrensfaktorer för att 

locka medarbetare. Ur ett kvalitetsperspektiv så finns det självklart brister, men dessa är inga nya brister. Dessa 

har funnits under lång tid vilket underminerat verksamheten. Det kvarstår problematik med valfrihet i 

förvaltningen vilket försvårar möjligheterna att driva förbättringar framåt. Det brister fortfarande i 

kommunikationsleden och även medarbetarnas egna ansvarstagande. Detta kräver fortsatt arbete för att skapa 

effektivitet. Nuvarande status kan komma som en nyhet och uppfattas överväldigande, men under en 

diagnostiseringsfas så skall alla mätetal och icke mätetal fram för att förvaltningen skall kunna strukturerat 

arbeta med förbättringar. Arbetet pågår. Vaggeryds Socialförvaltning har kommit långt gällande webbaserade 

lösningar på vårdplaneringsmöten samt i samverkansforum med regionen. Förvaltningen har även förberett sig 

väl gällande de kommande nya it-system som skall förflytta patienten mellan huvudmännen. Vi är i mål, där när 

många andra inte är det, t.ex. webbaserade vårdplaneringar, ot-lösningar till Cosmic LINK, strukturerat 

förbättringsarbete m.m. Genom att ytterligare växla upp förbättringsresan och förbättringsarbetet ser vi till att 



  
Dokumentnummer:  70496    

Dokumentnamn:    Kvalitéts- och Patentsäkerhetsberättelsen 
2016- med inriktning på kvalitét 

Dokumentet gäller för: Socialförvaltningen 

Dokumenttyp:    Giltighetstid: 2016 

Dokumentansvarig: MAS Dokument beslutat av:  

Senast reviderad:  2017-03-07  Caroline Lundgren    Version:   20 

 

52 
Socialnämnden, Vaggeryds kommun 

medarbetarna bygger grunden för verksamheten. Genom utvärderingen av ”vad tycker äldre om 

äldreomsorgen” så är vi på rätt spår. Våra äldre är nöjda med den omsorg som levereras!  

 

Medförfattare; 

Andersson, Linda; Förbättringssamordnare 

Grundläggande värderingar, Förbättringsresan, resultat Lokal Brukarenkät, Kompetensförsörjning, Basal 

Hygien; mätningar Funktionshinderomsorgen. 

Monika Johansson; Dietist 

Kommunövergripande nutritionsarbete, Nattfasta, Nutritionsarbete baserat på risk för undernäring. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum: Dnr Sida: 

Socialnämndens arbetsutskott 2017-02-28 § 40 2011/040 5 

Justering Exp. Utdragsbestyrkande 

Rätt att fatta beslut i enlighet med gällande 
delegationsbestämmelser 

Arbetsutskottets förslag till socialnämnden  
Jeanette Ljung ges rätt att fatta beslut som socialsekreterare inom barn och 

unga i enlighet med gällande delegationsbestämmelser. 

Sammanfattning 
Jeanette Ljung anställdes i kommunen i mars månad 2014, och har sedan 

september 2014 en tjänst som barnhandläggare. Arbetsuppgifterna består av 

att handlägga ansökningar, utredningar samt följa upp insatser avseende 

barn och unga. 

Jeanette har satt sig in i socialnämndens delegationsbestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-02-21 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag och 

finner det antaget. 
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Datum Sida 

2017-02-21 1(1) 

  Till Socialnämnden 

Rätt att fatta beslut i enlighet med gällande 
delegationsbestämmelser 

Förslag till beslut 
1. Jeanette Ljung ges rätt att fatta beslut som socialsekreterare inom

barn och unga i enlighet med gällande delegationsbestämmelser.

Sammanfattning 
Jeanette Ljung anställdes i kommunen i mars månad 2014, och har sedan 

september 2014 en tjänst som barnhandläggare. Arbetsuppgifterna består av 

att handlägga ansökningar, utredningar samt följa upp insatser avseende 

barn och unga. 

Jeanette har satt sig in i socialnämndens delegationsbestämmelser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2017-02-21 

Eva-Stina Premberg 

Enhetschef vuxen (konsult) 



Delgivningar 
2017-03-14 

Skrivelse, protokoll m.m. anmälda vid socialnämndens sammanträde 
2017-03-14 

Dom 

1. Förvaltningsrätten, Jönköping Dom 2017-02-08, mål nr 6148-16 Överklagat beslut

om avvisning av ansökan om personlig assistans.

2. Förvaltningsrätten, Jönköping Dom 2017-02-13, mål nr 2379-16 Överklagat beslut

om personlig assistans.

3. Förvaltningsrätten, Jönköping Dom 2017-02-15, mål nr 4839-16 Överklagat beslut

om försörjningsstöd.

4. Förvaltningsrätten, Jönköping 2017-02-16, mål nr 312-17 Överklagat beslut om

bistånd i form av socialt kontrakt.

Övrigt 

5. Brukarstyrd brukarrevision Mötesplats i Vaggeryds kommun 2016 – 17
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