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Herrljunga kommun, Kommunhuset , Nossan (A-salen) kl.l3.00- 16.00 
Ajournering kl. 14.30-14.50 

Beslutande 
Lennm1 Ottosson (KV), ordtorande 
Andreas Johansson (M), vice ordtorande 
Ragnar Emanuelsson (C) ers. Uno Sanfridsson (C) 

Pia Bondesson (C) 
Inger Gustavsson (L) 
Kerstin setterberg (KO) 
Annette Rundström (S) 
Susanne Ström (S) ers. Magnus Fredriksen (S) 

Magnus Lennartsson (M) ers. Arrnina Dzananovic (S) 

Kjell Johansson (MP) ers. Carina Fredriksen (S) 

Tony Ni va (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Åke Henningsson (KD) 

Magnus Stenmark, socialchef 
Elisabeth Skamehall, verksamhetschef 
Daniel Hellström, nämndsekreterare 
Linnea Holm, utredningssekreterare 
Helene Backman-Carlsson, 
TÖS/kvalitetssamordnare, §§ 33-44 

Johnny Carlsson, kommunstyrelsens ordfö
rande, §§ 36-48 
Samuel Ågestedt, praktikant, §§ 36-48 

Tony Ni va (SD) 

Kommunhuset, Il crrlj unga, l april 20 16 
~~~f~- Paragrafer §§ 33- 50 

Daniel Hellström/- ./ 

~v?r-v-4,///-
Lennmt Ottosson (KV) 

~~ 
Tony Ni va (SD) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Socialnämnden 

2016-03-29 
Datum för 

2016-04-01 anslags nedtagande 2016-04-25 

Socialförvaltningen, Torggatan 4 A, Herrljunga 
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SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 
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Innehållsförteckning 

~ 33 Till1igg till dagordningen .. ....... .... ....................... .. .... ............................................... ..... ) * 34 Anmälan Lex Maria (sekretess) .................. .. ................................. ... ........... ..... ............ 4 * 35 Yttrande tillinspektionen mr vård och omsorg (sekretess) .................................. ........... 5 * 36 Kommande samrad W r Ö\ ersiktsplan (information) ... .. ....................................... ............ () * 3 7 Förvaltningen informerar ( införmation) .... .. .. .. .. ............................. . _ .................. ....... ..... ? * 38 ManadsuppiOijning februari 2016 (information) ......................................... .................... R * 39 Ensamkommande Oyktingar (information) ... .... .... .. ....................... ................................. L) * 40 Uppl(iljning ehelers arbetsmiljö (information) ..................... ........ ........ ......................... lO * 41 K val itetsberättelse 20 15 .... .. ............... ..................................... .. - .................................. ! l * 42 Riktlinjer trygghetskamera ........................................ ................................ .................... 12 
* 43 Revidering av socialni.imndens delegeringsordning ... ................ " ................................. . 1 1 * 44 Val av tredje beslutsfattare i brådskande ärenden .............. .................................. ......... 14 
* 45 Riktlinjer !Or socialnämndens kontaktpolitiker .................... .. .. .. ............. ............. ......... 15 * 46 Fyllnadsvaltill socialnämndens myndighetsutskott, val av ny ledamot efter Uno 
Sannfridsson ........ .. .... .................. .. ............ .. ....................... ........ ... ..... ............................ ...... 16 
* 47 Val av representanter till medverkan i medborgardialog ............ .. .. _ .............................. l7 * 48 Fråga gällande om byggnation !·lagen .... ............ .. .... .. ............... .... ...... ..... ...................... 18 
§ 49 Meddelanden .... ................... ............ ................... ... ........ ............................... ..... .... .... .... 19 
*50 Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2016-03-01-2016-03-28 .............. 20 

Utdragsbestyrkande 



Q ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 3 
2016-03-29 

SN § 33 

Tillägg till dagordningen 

Sammanfattning 
Det har efter att kallelsen skickats ut tillkommit ytterligare ärenden till nämnden . 

Förslag till beslut 
Ordföranden föreslår att följande ärenden läggs t il J i dagordningen: 

• Extra ärende l: fyllnadsval till socialnämndens myndighetsutskott, val av 
ny ledamot efter Uno Sannfridsson 

• Extra ärende 2: Val av representanter till medverkan i medborgardialog 
• Extra ärende 3: Fråga gällande ombyggnation Hagen 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om hans förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Tilläggen till dagordningen godkänns. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



Q ~ HERRLJUNGA KOiv'1MUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

0{1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum Sid 4 
2016-03-29 

SN § 34 DNR SN l 1/2016 

Anmälan Lex Maria (sekretess) 

Sammanfattning 
Det informeras om en lex Maria anmälan som gjorts avseende en vårdtagare på 
ett LSS-boende. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expcdier-~ls till: 
För kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 



Ju~terandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samm?.•ltr?.de~datum Sid 2 
2016-03-29 

Sl\ ~ 35 DNRSN21/2016 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (sekretess) 

Sammanfattning 
Inspektionen får vård och omsorg, IVO överväger att hos förvaltningsrätten an
söka om särskild avgift enligt 28 a lagen (1993 :387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, avseende avbrott i verkställt beslut. Nämnden ges till
taile att .Yttra sig i ärendet innan IVO tar ställning till om en ansökan ska göras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens fårslag till yttrande. 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Förvaltningens forslag till yttrande redovisas till Inspektionen för vård 
och omsorg. 

• Ärendet ska justeras omedelbart. 

Beslutsg~ng 
Ordfåranden frågar om förvaltningens fårslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Förvaltningens fårslag till yttrande redovisas till Inspektionen för vård 

och omsorg. 
2. Ärendet justeras On'lcdelbart. 

E:qll'clil·r;•s rill: 
Fii1 kiinnl'dnm lill: 

Uldragsbestyrkanue 



~ ~ HERRLJW~GA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 6 
2016-03-29 

SN ~ 36 DNR KS 115/2015 

Kommande samråd för översiktsplan (information) 

Sammanfattning 
Punkten stryks på grund av sjukdom. 

Expl'llienls rill: 
F(ir klinneflom till: 



Q ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-29 
Sid 7 

Justerandes sign 

SN § 37 

Förvaltningen informerar (information) 

Sammanfattning 
Socialchefinformerar om att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) nu slutat 
och hur rekryteringen av ny anställd på tjänsten går. Till dess att rekryteringen är 
klar köps en 25 %tjänst av Vårgårda kommun. 

Vidare informeras kring rekryteringen av enhetschefer inom äldreomsorgen och 
hur arbetet planeras med att undersöka orsaker till uppsägningar. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ex11edieras till: 
För kännedom till : 

Utdragsbestyrkande 



Hl! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ i' SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-29 
Sid 8 

Justerandes s•gn 

SN § 38 DNR SN 8/2016 

Månadsuppföljning februari 2016 (information) 

Sammanfattning 
Det informeras om att socialtorvaltningens tOrsta prognos för året 2016 visar på 
ett underskott på 3 275 tkr. Det är främst vård och omsorg och hemtjänsten som 
redovisar utfall utöver budget. 

Inom hemtjänsten startades ett förändringsarbete upp under hösten 2015. Någon 
effekt av detta arbete syns ännu inte i den ekonomiska redovisningen. Enheterna 
har haft en hög sjukfrånvaro under årets två första månader. 

Korttidsenheten har haft en beläggning utöver budget årets första månader. 
Kommunen har köpt platser av V årgårda kommun, detta gör att kostnaden är 
högre än i egen regi men lägre än kostnad för utskrivningsklara. 

Socialt stöds verksamheter redovisar sammanlagt ett litet överskott men enheten 
!FO vuxen redovisar ett underskott beroende på fler placeringar än budgeterat. 
Detta är placeringar som kvarstår från föregående år. Arbete pågår med att pla
cera så kostnadseffektivt som möjligt. 

IFO Barn och familj prognosticerar ett överskott. Svårigheter att rekrytera l :e 
sekreterare är en orsak. Färre placeringar än budgeterat är en annan. 

Ensamkomna är från 2016-01-0 l en egen enhet. Verksamheten beräknas hålla 
budget. Nytt avtal är tecknat att ta emot ensamkomna. Från l mars är avtalat 63 
platser (l jan-29 fe b var det 1 0). Idag är boendena inte fullbelagda. 

J förslag till hantering av över- och underskott har socialnämnden att få med till 
2016 1 276 tkr. Om beslut tas att dessa medel får överföras används de till att 
täcka delar av prognosticerat underskott. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expctlicnts till: Kommunstyrelsen 
Fö•- JCinnrtlom till : 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 9 

2016-03-29 

SN § 39 

Ensamkommande flyktingar (information) 

Sammanfattning 
Verksamhetschef socialt stöd informerar om ensamkommande flyktingbarn och 
flyktingmottagandet i kommunen i allmänhet. Prognosen får året är svår att får
utse på grund av yttre omständigheter. 

Gällande det allmänna flyktingmottagandet är kommunen hänvisade 31 personer 
i och med att den nya bosättningslagen Lag (20 16:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare får bosättning trädde i kraft l mars. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras rill: 
För kilnnedom lill: 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 10 

2016-03-29 

SN § 40 DNR SN 24/2016 

Uppföljning chefers arbetsmiljö (information) 

Sammanfattning 
Utredningssekreterare informerar om att socialnämnden i slutet av 2015 beslu
tade att överlämna ett svar till kommunens revisorer där nämnden listade åtgärder 
de planerade att vidta för att följa upp enhetscheferna inom vård och omsorgs ar
betsmiljö. 

Åtgärderna nämnden angav var att förvaltningen kvartalsvis skulle redovisa re
sultatet från den psykosociala mätstickan som enhetscheferna inom vård och om
sorg får svara på varje månad. Utöver detta ska förvaltningen halvårsvis redovisa 
svaret från chefsenkäten som visar på att cheferna anser att uppdraget är tydligare 
i år jämfört 2015. Däremot kan man se en försämring av tydlig styrning och led
ning i förvaltningen. Cheferna har större kännedom om målen och fler följer upp 
dessa. Vad avser ekonom i och ansvar så är det en längre procent som förstår sin 
budget och som vidtar åtgärder vid eventuellt underskott. Det är fler som anser 
att de får bra chefsstöd än 2015 men fårre som tycker de får den informationen de 
behöver. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expetlier~ s rill: 
För' ~inncdom till: 

Utdragsbestyrkande 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

Justerandes s1gn 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 11 
2016-03-29 

SN § 41 DNR SN 30/2016 

Kvalitetsberättelse 2015 

Sammanfattning 
Den l januari 2012 trädde Socialstyrelsens nya föreskrift och allmänna råd 
(SOSFS 2011 :9) om ledningssystem får systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Av 
det allmänna rådet till 7 kap. l § SOSFS 2011 :9 framgår att arbetet med att sys
tematiskt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten bör dokumenteras i en år
l i g kval itetsberättelse. 

K va1itetsberättelsen beskriver i korthet de fårändringar som skett under året. 
Kvalitetsberättelsen har ledningssystemets föreskrift som grund får de områden 
som finns upptagna i skrivelsen. 

Under avsnittet nationella uppföljningar finns bland annat en del av de samman
ställningar och färdiga presentationer som Socialstyrelsen och Sveriges kommu
ner och landsting, SKL har presenterat. Dessa sammanställningar kan utgöra ett 
underlag får kvalitetsarbete inom verksamheterna. 

Ett annat avsnitt beskriver den avvikelserapportering som varit under året. A vvi
kelser enligt SoL, LSS har rapporterats i en betydligt högre grad än tidigare år, 
vilket är positivt då bland annat avvikelser är centralt när det gäller förbättrings
arbete. Bedömningen är att det fortfarande förekommer händelser som inte rap
porteras. Ett par verksamheter står får majoriteten av rapporteringen. Under året 
har 11 lex Sarah rapporter skrivits. 

Socialnämnden har också varit föremål får externa granskningar utifrån enskildas 
klagomål till Inspektionen får vård och omsorg samt tillsynsmyndighetens egen 
initierade tillsyn. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-16 
K val itetsberättelse 2015 

Förslag till beslut 
Förvaltningens fårslag till beslut: 

• Socialnämnden godkänner kvalitetsberättelsen får 2015 . 

Beslutsg§ng 
Ordfåranden frågar om förvaltningens forslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. K val itetsberättelsen får 2015 godkänns . 

Expcdicn1s till: 
För klinnedom till: 



Q ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-29 
Sid 12 

Justerandes s1gn 

SN § 42 DNR SN 119/2015 

Riktlinjer trygghetskamera 

Sammanfattning 
Digital fjärrtillsyn nattetid menas stöd på distan s via någon form av tekniklös
ning. Digital fjärrtillsyn innebär tillsyn nattetid via webbkamera. Dessa tjänster 
kan beviljas efter biståndsbeslut Syftet är att utöka former för stöd och möjlig
göra kvarboende hemma för äldre personer och/eller personer med funktionsned
sättning i behov av stödinsatser. Viktigt att den enskilde torstår syftet med insat
sen samt kan förstå vad den innebär. Hemtjänsten kan, genom fjän1illsyn via ka
mera, göra tillsyn enligt överenskommelse i genomförandeplanen, utan att riskera 
att störa användaren som vid ett besök av nattpatrulL 
För den med beviljad tillsyn som sover oroligt, är lättväckt eller inte vill ha besök 
i sitt hem är tillsyn via trygghetskamera ett nytt alternativ eller komplement till 
traditionell tillsyn och helt frivilligt. 

En komplettering skrivs in i socialnämndens riktlinjer Handläggning enligt soci
altjänstlagen, äldreomsorg och funktionshinder under avsnittet Trygghet om nya 
alternativet- nattetid tillsyn via trygghetskamera . 

Ett informationsmaterial behöver tas fram för den enskildes information och en 
förankring ske av nya arbetssätt och rutiner till berörda verksamheter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-18 
Riktlinjer trygghetskamera 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden antar Riktlinje trygghetskamera. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l . Riktlinje trygghetskamera antas. 

Expedien-1s till: 
f-ör kitnnrdom till : 

Utdragsbestyrkande 



Q B HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-29 
Sid 13 

Nr 
l. l 

1.2 

Juslerandes sign 

SN § 43 DNR SN 109/2015 

Revidering av socialnämndens delegeringsordning 

Sammanfattning 
Socialnämndens delegeringsordning behöver förtydligas avseende paragraf 1.1 
och 1.2 
Förslag till ändring innebär att paragraferna nedan får denna utformning: 

Ärende Lagrum Delegat 
Beslut i ärenden som är så 6 kap 36§ KL Ordförande 
brådskande att nämndens 
eller utskottets beslut inte kan 
avvaktas 

Beslut om vägran att lämna 2kapi4§TF u s 
ut handling samt att lämna ut 10kap4,11-13 
handling med förbehåll i §§ OSL 
samband med utlämnande till 12kap2§0SL 
enskild 

. A v seende dok u-
ment sekretess-
belagda enligt 25 rös 
kap. OSL 

- A v seende doku-
ment sekretess-
belagda enligt 26 
kap. OSL MAS 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2016-03-02 
Socialnämndens delegeringsordning 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

Anteckning 
Vid ordf6nmdes frlmfålle är i 
forsta hand vice mcl fl>rande 
ersä ttare, och vid dennes 
franl1ille övergår ansvaretti ll 
den av niimnden utsedde 
t red je bes lutsfattare 
Ersättare VC för området 

• Socialnämnden kompletterar punkt l. l och 1.2 i socialnämndens delege
ringsordning enligt förslag. 

Beslutsg§ng 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så 
sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Punkt 1.1 och 1.2 i socialnämndens delegeringsordning kompletteras

enligt förslag. 

Expedieras till: 
För kännedom till: 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2016-03-29 
Sid 14 

Justerandes sign 

SN § 44 DNR SN 18/2015 

Val av tredje beslutsfattare i brådskande ärenden 

Sammanfattning 
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens eller utskottets beslut inte 
kan avvaktas är delegerat till socialnämndens ordfårande enligt 1.1 i delegerings
ordningen. Vice ordföranden går automatiskt in i ordförandens ställe och fattar 
dessa beslut om ordfåranden inte är i tjänst. 

Det har under tidigare mandatperioder också beslutats om att utse en 3:e 
beslutsfattare i dessa ärenden, när varken ordföranden eller vice ordföranden är i 
tjänst. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-17 
Gemensamma reglementsbestämmelser för nämnderna i Herrljunga kommun. 
Reglemente för socialnämnd. 
Delegeringsordning socialnämnden. 

Förslag till beslut 
Presidiets förslag till beslut: 

• Anette Rundström utses som 3 :e beslutsfattare i brådskande ärenden när 
varken ordföranden eller vice ordfåranden är i tjänst. 

Beslutsg~ng 
Ordfåranden frågar om presidiets fårslag till beslut antas och finner att så sker . 

Socialnämndens beslut 
l. Anette Rundström utses som 3 :e beslutsfattare i brådskande ärenden när 

varken ordföranden eller vice ordföranden är i tjänst. 

Expctlierns till: 
Fö•· kännedom till: 

Utdragsbestyrkande 



Q ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
sammanträdesdatum Sid 15 
2016-03-29 

SN § 45 DNR SN 34/2016 

Riktlinjer för socialnämndens kontaktpolitiker 

Sammanfattning 
Det har visat sig att det råder osäkerhet om vad uppdraget som kontaktpolitiker 
innebär. För att tydliggöra uppdragets innebörd får både politiker och verksamhet 
har presidiet utarbetat ett fårslag till riktlinjer. 

Beslutsunderlag 
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2016-03-17 
Riktlinjer för Socialnämndens kontaktpolitiker 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

• Socialnämnden antar Riktlinjer för Socialnämndens kontaktpolitiker. 

Beslutsg~ng 
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Riktlinjer för Socialnämndens kontaktpolitiker antas. 

Expedier-as till: 
För kännedom till: 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

(f//; / 



Q ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

l Juslerandes sign 

f.{' 

SAMMANTRADESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 16 
2016-03-29 

SN § 46 DNR SN 13/2015 

Fyllnadsval till socialnämndens myndighetsutskott, val av ny le
damot efter Uno Sannfridsson 

Sammanfattning 
Uno Sannfridsson (C) som varit ledamot i socialnämndens myndighetsutskott har 
den 8 mars 2016 avsagt sitt uppdrag i socialnämnden varfår en ny ledamot nu ska 
väljas till utskottet. 

Beslutsunderlag 
KF § 35, 2016-03-08 

Förslag till beslut 
Ragnar Emanuelsson (C) föreslår Pia Bondesson (C) till ordinarie ledamot. 

Beslutsgäng 
Ordföranden frågar om Ragnar Emanuelssons fårslag till beslut antas och finner 
att så sker. 

Socialnämndens beslut 
l. Pia Bondesson (C) väljs som ordinarie ledamot i socialnämndens myn

dighetsutskott får resterande mandatperiod. 

Expedieras till: Administrations- och kommunikationsenheten 
För kännedom till: 



~ ~ HERRLJUNGA KOMMUN 

SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammantradesdatum 

2016-03-29 
Sid 17 

Justerandes s1gn 

SN § 47 DNR SN 39/2016 

Val av representanter till medverkan i medborgardialog 

Sammanfattning 
Ett beslut finns om att Herrljunga kommun ska delta i det projekt som Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) har inbjudit till: "Masterclass i medborgardialog 
i styrning", vilket innefattar nätverk och utbildning i hur kommuner kan utveckla 
medborgard i al o ger som en del i underlaget får politiska beslut, d .v .s. systema
tiskt använda medborgardialog som en del i styrprocessen. Syftet är att öka med
borgarnas delaktighet, valmöjligheter och integrera dialogen i styrprocess och 
verksam hetsutveckl i ng. Genom medborgardialog kan kommuninvånarnas värde
ringar vägas samman med den fakta som förvaltningarna tar fram infår ett beslut. 

För att få fram riktlinjer ska politikerna själva vara med och ta fram dem. Till
sammans med tjänstemän från olika förvaltningar kommer en arbetsgrupp bildas, 
som styrgruppen stöttar (tillsammans med SKL) med att ta fram fårslag på rikt
linjer kring dialog. Tanken är att gruppen ska bestå av två fårtroendevalda från 
varje facknämnd. 

Val av två representanter till medverkan i medborgardialog ska ske. 

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
Kjell Johansson (MP) föreslår Inger Gustavsson (L) 

Ragnar Emanuelsson (C) föreslår Kerstin setterberg (KD) 

Beslutsgäng 
Ordfåranden frågar om Kjell Johanssons och Ragnar Emanuelssons förslag till 
bes] ut antas och finner att så sker. 

Socialnämndens beslut 
1. Inger Gustavsson (L) och Kerstin setterberg (KO) väljs som socialnämn

dens representanter till medverkan i medborgardialog. 

Utdragsbesty1kande 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-03-29 
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Justerandes sign 

rjl! 

SN § 48 DNR SN 85/2012 

Fråga gällande ombyggnation Hagen 

Sammanfattning 
Inger Gustavsson (L) ställer en fråga gällande förskolans placering i Hagens lo
kaler något som hindrar påbörjandet av etapp 4 av ombyggnationen av den
samma. Hon undrar hur planerna ser ut gällande denna uthyrning som sträcker 
sig till 2017 och om den är möjlig då den stör i planeringen av om byggnationen 
eller om det finns någon annan planering kring om byggnationen av Hagens loka
ler. 

Vice ordförande Andreas Johansson förklarar presidiets ställning i frågan och 
menar att de försvarat socialnämndens inställning men att andra kommunala prio
riteringar har fått gå före. 

Ordförande förklarar att kommunen har några platser i reserv så går att använda 
sig av om trycket bl i r för hårt. Senast hösten 2017 bör etapp 4 komma igång om 
inte upphandlingen ska behöva göras om. 

Kommunstyrelsens ordförande menar att nämnden bör se till den kommunala si
tuationen i stort, och att det är svårförutsägbarheten kring barnomsorgen i kom
munen som har lett fram till detta. 

Informationen läggs till handlingarna. 

Expedieras till: 
För kiinneclom till: 
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Sammantradesdatum 

2016-03-29 

SN § 49 

Meddelanden 

Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet 

Nr Meddelandeförteckning 

Beslut KF§ 35 Avsägelse av upp
drag som ledamot av socialnämnden 

2 Information med anledning av bo
sättningslagen 

3 Avtal om ungdomsmottagning i 
Herrljunga 

4 Protokoll FSG 

5 Domar inkomna under tidsperioden 
20 J 6-03-0 J - 2016-03-28 

Socialnämndens beslut 
Meddelandena läggs till handlingarna. 

[.;~pedie.-as till: 

Utdragsbestyrkande 

DNR 

KS 5/2016 

SN 35/2016 

Sid 19 
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SOCIALNAMNDEN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sid 20 
2016-03-29 

SN §50 

Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2016-03-01-
2016-03-28 

Följande delgeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet 

Nr Delegationsbeslut 

2 

3 

Delegeringsbeslut- IFO, 
fattade under tidsperioden 
2016-03-01 -2016-03-28 

Delegeringsbeslut- bistånd, 
fattade under tidsperioden 
2016-03-0 l - 2016-03-28 

Delegeringsbeslut- färdtjänst, 
fattade under tidsperioden 
2016-03-01-2016-03-28 

DNR 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 

Lista på delegeringsbeslut förvaras 
på socialförvaltningen, Torgg 4 A, 
Herrljunga 

Socialnämndens beslut 
Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns . 

Expct.licras till: 

~lerandes sign 
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1 Sammanfattning 

Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 1) 2011 :9, 7 kap. l ~ bör vårdgivare som 

omfattas av l kap. l § l och 2 eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 2 vmje 

år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Detta bör göras med dokumentationen som 

utgångspunkt. 

Under 2015 har en rad aktiviteter pågått inom socialnämndens samtliga verksamheter med fokus på 

ett fortsatt målinriktat kvalitetsarbete. Vakanser på vissa tjänster har inneburit en sårbarhet i 

organisationen och i avvaktan på att nya medarbetare är på plats har situationen krävt viss 

omtardelning av personal och utvidgat ansvarsområde. Det tar också tid att som ny medarbetare sätta 

sig in i verksamhetemas olika delar. 

Ett fortsatt, ständigt pågående arbete med riktlinjer och rutiner i ledningssystemet har skett under 

året . Handboken med de styrande dokumenten finns på intranätet tillgänglig för samtlig personal. 

K val iletssamordnarna har under året fokuserat på verksamheternas fortsatta förbättringsarbete, i 

samarbete med förvaltningsledning och enhetschefer bl.a. genom kontinuerliga träffar med 

enhetscheferna, genom deltagande på arbetsplaststräffar och nätverk, samt genom tillsyn och 

kontroll. K valiletssamordnare och systemförvaltare håller 1 stödanvändarträffar gällande 

verksamhetssystemet VIVA och dokumentation. Två till tre stödanvändarträffar per termin har 

genomförts. 

Införandet av ett nytt verksamhetssystem, VIVA som vid årsskiftet 2014/2015 övergick från projekt 

till förvaltning har krävt fortsatta utbildningsinsatser i verksamheterna. Biståndshandläggare har haft 

en workshop med systemleverantör där frågor för system kunde ställas. Utbildning i Handläggning 

och dokumentation i socialtjänsten har varit i fokus under året. Kontinuerliga träffar tillsammans 

med alla olika professioner har skett i samarbete med Vårgärda kommun, för att fastställa rutiner för 

dokumentation och kommunikation. Med det nya systemet säkerställs myndighetsutövning och 

dokumentation. Systemförvaltarna har varit länken mellan verksamhet och verksamhetssystem, 

Hantering av avvikelser, synpunkter och klagomål är av stor betydelse i kavalitetsarbetet En stor 

ökning av antalet avvikelserapporter enligt socialtjänstlagen, SoL och LSS har skett 2015. 

Avvikelser kring läkemedel och fallrapporter står fortfarande för den större delen av rapporterade 

avvikelser, dessa tas upp i Patientsäkerhetsberättelsen 2015. 

Några ärenden hos tillsynsmyndigheten, Inspektionen for vård och omsorg, IVO, har förekommit 

såsom enskildas klagomål samt tillsynsmyndighetens egeninitierade tillsyn. 

Resultat från internkontroll, synpunkter och klagomål , avvikelsehantering, tillsyn och på annat sätt 

uppmärksammade händelser ligger bland annat till grund för socialnämndens fortsatta 

förbättringsarbete 2016. 

1 Föreskr((ler och Allmänna råd- Ledningssystem tör systemati skt K\·alitets8rbctc 
1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
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2 Bakgrund 

Enligt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, 7 kap. l §ska arbetet med att 

systematiskt och fortlöpande utveckla verksamhetens kvalitet dokumenteras. 

Vårdgivare som omfattas av l kap. l § l och 2 eller den som bedriver social(jänst eller verksamhet 

enligt LSS bör med dokumentationen som utgång.~punkt varje är uppräfla en sammanhållen 

kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå 

• hur arbetet med att .~ystematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

har bedrivits under föregående kalenderår, 

• vilka åtgärder som har vidtagitsför att säkra verksamhetens kvalitet, och 

• vilka resultat som uppnåtts 

2.1 ÖPPNA JÄMFÖRELSER 

l nom äldreomsorgen har Socialstyrelsen under ett flertal år, år l igen lämnat ut en omfattande enkät till 

samtliga 65 år och äldre, boende i särskilt boende eller med insatser från hemtjänsten. Denna enkät 

handlar till stor del om den äldres uppfattning om kvaliteten i vården och omsorgen. Liknande 

nationella enkäter finns inte generellt, ännu för övriga målgrupper. Inom äldreomsorgen finns 

därmed ett mera omfattande resultat, med brukarperspektiv, att ta del av än motsvarande för övriga 

verksamheter. Behovet kan därför finnas inom övriga verksamheter att på lokal nivå följa upp 

brukares uppfattning om socialtjänsten. Några verksam heter har 2015 års 

Arbetsplaner/Verksamhetsplaner gällande uppföljning av vissa mål , tagit med att det t.ex. ska ske 

genom brukarenkät. 

Kvalitetsberättelsens redovisning av Öppna jämförelser skiljer s1g därmed en del gällande 

äldreomsorg mot övriga verksamheter. 
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3 Syfte 

Syfte med kvalitetsberättelsen är att ge en bild av de viktigaste resultaten under året och ska fungera 

som ett underlag för politikens arbete. Den ska också ge stöd for att utveckla och förbättra 

verksamheten och ses som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen. 

K val iletsberättelsen är en del av styr- och ledningssystemet. 

Sida 6 av 32 



Bilaga§ 41 

4 Organisatoriskt ansvar och roller i kvalitetsarbetet 

4.1 SOCIALNÄMND 
Socialnämnden är ytterst ansvarig för verksamheten . 

4.2 SOCIALCHEF 
Socialchefhar ett övergripande ansvar och rappo11erar till socialnämnden . 

4.3 VERKSAMHETSCHEF ENL 29 § HSL 
Verksamhetschef ansvarar får den löpande verksamheten mom sitt område och ser till att det 

fungerar på ett tillfi·edsställande sätt. Enligt socialnämndens delegeringsordning medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, MAS 

4.4 MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA, MAS 
MAS arbetar fram riktlinjer, ansvarar för att ledningssystemet följs upp, fåljer aktuell lagstiftning 

och ser till att uppföljning och utveckling sker inom området hälso- och sjukvård. 

MAS och socialchef samt verksamhetschefer ska samverka kring hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Rapporterar till socialchef. MAS arbete sker i nära samarbete med TÖS 3. 

4.5 TÖS/KVALITETSSAMORDNARE 
TÖS/Kvalitetssamordnare arbetar fram riktlinjer, ansvarar för att ledningssystemet följs upp, följer 

aktuell lagstiftning och ser till att uppföljning och utveckling sker inom området socialtjänst. 

TÖs/Kvalitetssamordnare och socialchef samt verksamhetschefer ska samverka kring 

socialtjänstfrågor. Rapporterar till socialchef. TÖS arbete sker i nära samarbete med MAS. 

4.6 VERKSAMHETSCHEF 
Verksamhetschef för bistånd, socialt stöd inklusive individ- och familjeomsorg samt vård- och 

omsorg har ett övergripande ansvar att leda och utveckla sin verksamhet. Verksamhetschef har ett 

ledningsansvar tillsammans med socialchef och ska samverka kring socialtjänst och hälso- och 

sjukvårdsfrågor tillsammans med MAs/Kvalitetssamordnare och TÖS/Kvalitetssamordnare. 

4.7 ENHETSCHEF 
Enhetschef har ansvar för att leda och utveckla sin enhet. Har ansvar för att ta fram rutiner på 

enhetsnivå och se till att dessa följs. Rapporterar till verksamhetschef 

4.8 PERSONAL I VERKSAMHET 
Ansvarar för att utveckla och säkra kvaliteten i det dagliga arbetet och följa fastställda riktlinjer och 

rutiner. Rapporterar till enhetschef. 

3 Till synsansvarig över socialtjänsten 
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5 Viktiga händelser under året 

5.1 ORGANISATION 

Det har under 2015 varit omsättning på chefsnivå vilket innebär en sårbarhet och verksamheten 

tappar fart i vardagsarbetet när nya medarbetare ska introduceras och lära sig verksamheten. 

Verksamhetschef för Vård- och omsorg slutade i februari 2015 och under rekryteringsperioden för 

ny verksamhetschef delade kvalitetssamordnarna på uppdraget, i vissa delar. Ny verksamhetschefvar 

på plats i maj 2015. 

På enhetschefsnivå har följande förändringar skett 2015. 

Hemtjänst 

Ny enhetschef till hemtjänsten i Herrljunga var på plats i april. Ny enhetschef till hemtjänsten i 

Ljung var på plats i oktober. Hemtjänsten i Herrljunga kom att ha en enhetschef, från att ha haft två 

enhetschefer en tid. Nattpatrullen flyttades senare bort från hemtjänsten till verksamhet stöd i 

ordinät1 boende. 

Stöd i ordinärt boende 
En ny enhetscheftillträdde tjänsten i september och ansvarar för verksamheterna korttidsboende, 

dagverksamhet samt kommunens nattpatrull i samband med flytt av korttidsenheten till Ljung. 

Särskilt boende 

Inom ett av de särskilda boendena för äldre uppstod vakant tjänst. I samband med vakansen 

inrättades två enhetschefstjänster på boendet. Tillförordnad enhetscheffanns på plats under tiden. De 

nya enhetscheferna var på plats från juni respektive september månad 2015. 

Socialt stöd 

Enhetschefsbyte har skett inom Socialt stöd, IFO vuxen under hösten 2015. Ytterligare en 

enhetschefstjänst tillsattes i december 2015 med ansvar för boende får ensamkommande barn och 

unga . 

Personalomsättning på enhetschefsnivå har varit fon1m för revisionsgranskning. Det finns idag ett 
strukturerat stöd såväl på individ- som på gruppnivå. Nämnden har både inom äldreomsorg och socialt 

stöd under ett par års tid, utökat antalet enhetschefer vilket har inneburit att enhetscheferna generellt 

har fått ett mindre ansvarsområde med ett mindre antal medarbetare. 

Inom Individ- och familjeomsorgen, IFO har handläggare slutat och nya har rekryterats under året. 

Det har tidvis varit svårt att rekrytera erfarna handläggare både inom Barn och familj samt 

försörjningsstöd. Herrljunga kommun är inte ensam om detta problem det är en svår situation även 

på nationell nivå. Inom biståndsenheten har nya handläggare kommit under året bland annat på grund 

av pensionsavgång och föräldraledighet. 
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5.2 VERKSAMHET 

Med nya fördelningstal hån Migrationsverket gällande mottagande av ensamkommande barn, 
öppnades ett nytt hem för vård eller boende, HVB i Herrljunga tätort i maj 2015 och därmed fanns 

två boende i drift 2015. Behov av ett tredje boende konstaterades och en planering för ett tredje 
boende påbö1jades. 

Ombyggnad av särskilt boende, l-lagen etapp två var klar for inflyttning under fårsta kvartalet 2015. 

Fortsatt ombyggnation pågår under året. Ombyggnationen innebär bland annat nya och mera 
ändamålsenliga lokaler. Ett led i om byggnationen på Hagen innebar en flytt av korttidsenheten. 
Korttidsenheten flyttade sin verksmnhet till Ljung, i augusti 2015 . Där fanns sedan tidigare 

biståndsbedömd dagverksamhet for personer med minnesproblematik. Dessa båda verksamheter 
lyder under samma enhetschef och ~i ven nattpersonal i kommunens nattpatrulL 

Ett fortsatt målinriktat arbete med implementering av ledningssystem, riktlinjer och rutiner har varit i 
fokus får kvalitetssamordnarnas arbete under året. Bedömningen är att det har blivit en ökad 

medvetenhet i verksamheterna om vikten av ständiga förbättringar. En ökad medvetenhet om bland 
annat rapportering av händelser vars syfte är att synliggöra, åtgärda och förebygga. Ett fortsatt arbete 

gällande systematiskt kvalitetsarbete i nom en rad områden är nödvändigt gällande t. ex. 
dokumentation, brukares delaktigheL toljsamhet till riktlinjer och rutiner, avvikelse- synpunkt- och 
klagomålshantering. Uppföljningar, granskningar och utredningar har varit andra väsentliga 
arbetsuppgifter under året får kvalitetssamordnarna. 

5.3 INDIVID 

Individens behov i centrum 
Efter införandet av ett nytt verksamhetssystem får delar av förvaltningens verksamheter har ett 
fortsatt arbete med implementering pågått under året. Utbildningar och stödanvändarträffar får själva 

användande av systemet men också gällande dokumentationsskyldigheten. I samband med det nya 
verksamhetssystemet introducerades även ett annat arbetssätt "Äldres behov i centrum", ÄBJC. Det 

innebär en fårändrad arbetsmodell i enlighet med Socialstyrelsens vägledning. För att kunna använda 
modellen gentemot en större målgrupp har förvaltningen valt att benämna modellen IBIC, individens 
behov i centrum. 

Kortfattat innebär IBIC : 

• stöd for ett behovsinriktat arbetssätt 
• systematik for en mer likvärdig handläggning 

• gemensamt språk, ICF 4 för dokumentation och samarbete över professionsgränserna 
• strukturerad dokumentation som ger mö j l i g het att samla in lokal och nationell statistik och 

följa verksamheten. 

IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation av behov, mål 
och resultat i handläggningen. genom torand et och uppfölj n ingen av vården och omsorgen. 

4 Internationell klassifikation av funktionstillstånd. funktionshinder och hiilsn 
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Från insats- till behovsstyrd verksamhet 
Nationella utredningar, tillsynsrapporter under tid visar på att äldreomsorgen i alltför hög grad 

fokuserar på fysiska och medicinska behov, medan sociala, psykiska och existentiella behov 

prioriteras bort eller inte uppmärksammas. 

l insatsstyrd verksamhet blir det centrala att försöka passa in den äldre till förutbestämda insatser i 
den befintliga organisationen. Detta handlande kan medföra att de behov som inte passar in i det 

befintliga utbudet ri skerar att negligeras. Vilket kan bidra till att fysiska och medicinska behov lättare 

synliggörs än social a, existentiella och psykologiska behov. Syftet är att fokusera på de individuella 

behoven och på ett bredare sätt se på hur de kan tillgodoses. Den enskilde ska ges ökade möjligheter 

att vara delaktiga i utredning. plane ring och uppföljning av stödet i det dagliga livet. 

Att låta behoven vara i fokus for utredning ställer högre krav på hela organisationen . 

)nom biståndsenheten har arbetet med IBJC fortsatt under året. Handläggare har forum för dialog och 
kollegial granskning kring utredningar och bedömningar utifrån ett nytt sätt för handläggning och 
dokumentation. 

Inom verkställighet t.ex. hemtjänsten har inte implementering av IBIC strukturerats upp på samma 
sätt. Det finns bristande kunskaper i arbetssätt med strukturerad dokumentation. Ett fortsatt, 
strukturerat arbete planeras och ska pågå 2016. 

Socialtjänstplan 

Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 3 februari 2015 om en Socialtjänstplan som ska vara 
ett övergripande dokument för hela nämndens verksamhet. Socialtjänstplanen anger socialnämndens 
grundsyn och inriktning på nämndens arbete. Socialtjänstplanen är till för medborgare i kommunen 
och den ska vara känd och väl förankrad i samtliga verksamheter. 

TÖS/K valiletssamordnare och utredningssekreterare fick uppdraget att ta fram ett 
utbildningsmaterial som stöd för enhetscheferna, i deras implementeringsarbete som påbö1jades 
under 2015 och to11sätter 2016. 

Socialnämndens grundsyn och inriktning är bland annat att se till den enskildes egen förmåga, att den 

enskilde ska vara delaktig i hur hjälpen och stödet ges, vid åtgärder som rör barn ska alltid barns 

bästa komma i första hand. 
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6 Måluppfyllelse 

Se Årsbokslut 2015-12-31 
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7 Riskanalys 

Att analysera risker är ett arbete som syftar till att vidta förebyggande åtgärder innan något har 

inträffat. En riskanalys kan göras på lokal verksamhetsnivå eller på en övergripande organisatorisk 

nivå. Att arbeta med risk- och konsekvensanalyser ska också ses som en del i arbetet med ständiga 

förbättringar. 

Bedöm n ingen är att det bl i vit en ökad medvetenhet under 2015, om vikten att på ett strukturerat sätt 

göra risk- och konsekvensanalyser i det förebyggande arbetet och att detta dokumenteras för att 

kunna följas upp och utvärderas. 

Under året har ett antal riskanalyser genomförts främst på lokal verksamhetsnivå mom flertalet 

verksamheter och har omfattat bland annat: 

låg bemanning på försörjningsstöd 

vakanser på enhetschefstjänster inom äldreomsorgen 

nattpatrullen 

förändrad bemanning på Hemgården 

hemtjänsten, planerad flytt. 
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8 Egenkontroll 

Under året har ett fortsatt, omfattande arbete genomförts gällande att upprätta riktlinjer och rutiner 

som är styrande för verksamheterna. Att revidera riktlinjer och rutiner är ett ständigt pågående arbete 
där kvalitetssamordnarna har ett särskilt ansvar. Detta arbete fortsätter vidare. Reviderade riktlinjer 

för handläggning enligt socialtjänstlagen beslutades i socialnämnden den 9 juni 2015 med 
utgångspunkt av införandet av IBJC. 

Ett utvecklingsområde, generellt över alla verksamheter togs upp i 2014 års Kvalitetsberättelse 

gällande förvaltningens interna samverkan. Rutiner har tagits fram under 2015 och ett bra samarbete 
sker idag mellan t.ex. handläggare inom LSS och inom Bam och familj. Vikten av kommunikation 
och samarbete verksamheter emellan har även skrivits in i rutinen för skydds- och 
begränsningsåtgärder. Inför eventuellt beslut om skyddsåtgärder- och begränsningsåtgärder är det 
viktigt med ett arbetssätt där professioner samarbetar. Varje profession bidrar med sin kunskap för att nå 
optimalt resultat för brukaren. Detta är särskilt viktigt när t.ex. särskilda händelser inträffar eller akuta 
situationer uppstår. 

l rutinen för egenkontrollen ingår tillsyn. K val iletssamordnarna har i sitt uppdrag att genomföra 

tillsyn av verksamheter. Inom ramen för tillsyn kan inberäknas t.ex. aktgranskning, tillsyn på plats i 
verksamheter. Under året har kvalitetssamordnarna i samband med enskildas klagomål till 
tillsynsmyndigheten IVO, följt upp vissa områden i verksamheter. l ett ärende ska de beskrivna 

åtgärderna. redovisade i yttrandet till IVO, följas upp kvalitetssamordnarna i början av 2016. 

En omfattande verksamhetstillsyn genomfördes på Hemgårdens särskilda boende för äldre. En 

sammanfattande rapport skrevs, förslag till förbättringar finns med i rapporten. Uppföljning kommer 
att ske i början på 2016. 

U n der 2 O 15 upprättades arbetsplaner/verksamhetsplaner mo m respektive verksamhet. I 
verksamheternas planer finns bland annat beskrivet när och hur verksamheten ska följa upp huruvida 
målen har uppnåtts. Kvalitetssamordnarna kommer, inom ramen för sitt uppdrag att följa upp 
verksamheternas resultat utifrån målen i arbetsplanerna. 

9 Nationella uppföljningar 

Årligen rappor1erar nämnden en mängd uppgitter till bland annat Socialstyrelsen . Redovisningar och 
sammanställningar finns, i någon omfattning, att ta del av inom de flesta verksamheter. Sådan 
statistik ger indikationer på förbättringsområden. Att analysera resultat från den nationella statistiken 
är därför viktig. Rutin finns upprättad kring nämndens arbete gällande ett fortsatt utvecklingsarbete. 
K va litetssamordnarna har en central roll i analysarbetet men har 2015 inte kunnat prioritera i den 

omfattning som planerat vilket då är ett förbättringsarbete i sig. 
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9.1 ÖPPNAJÄMFÖRELsER 

Inom v1ssa delar har torbättringar ha skett sedan underlaget/enkätsvaren till Öppna jämförelser 

lämnades och publicerades bland annat rutiner för f6rvaltningens interna samverkan på olika 

omn'ldcn men det är fortfarande ett utvecklingsområde generellt. Tabellerna är färgade grönt gult 

och rött. Grönt betyder att kommunens värde för indikatorn hör till de 25 procent av kommunerna 

med bäst värden i förhållande till de andra kommunerna. Rött får de 25 procent av kommunerna som 

har sämst värde och gult är de 50 procent av kommunerna som ligger mitt emellan. 

9.1.1 ÄLDREOMSORG 

Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har under flera år pub l i cerat en rapport, 
Öppna jämtorelser, som jämför vården och omsorgen om äldre i Sveriges kommuner. Ett av syftena 
med rappor1en är att stimulera till ett ökat lärande och förbättrade resultat. Bland annat ligger en 
brukarundersökning t i Il grund för 2015 års resultat. Källa Kolad a och Socialstyrelsen 

HEMTJÄNST 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg~- helhetssyn, andel ("/o) 

Brukarbedömning hemtjänst äldreoms()rg- bemötande (alll ld/oflast), andel(%) 

Brukarbedömning hemtj~nst äldreomsorg - inf()~f!)<Jtion om f~r~f1cj~iflga~. an<:le_l ("(~) 

Brukarbedömning hemtjänst älcjreomsorg : tl_ä.rl_synJ!U åsikt~_r:.~ch önsk~f!)_ål,_a_n_cjel (%) 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg~- m_öjligtl_et att frar:nfö_@_~ynpu!lkter eUer klagof11ål, andel (%L 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg : _r:nöjlighet påverka tider, andel(%) 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- tillräckligt med tid, <111del (%) 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg- trygghel (mycket trygga), andel(%) 

SÄRSKIL T BOENDE 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn , andel (0/o) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- möjligheten att kor:nr:n<J utomhus, andel (%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- sociala aktiviteter. andel(%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- bemötande (alltid/oftast), andel(%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- hänsyn till åsikter och önskemål, andel(%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- maten, andel(%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- måltidsmiljö, andel(%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- möjlighet påverka tider, andel(%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- tillräckligt med tid, andel(%) 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg- trygghet (mycket trygga), andel(%) 

2013 20 14 2015 

90 &7 

46 45 49 

2013 20 14 2015 

81 73 

36 

39 

91 90 94 

77 Il 72 

Tf 76 74 

68 73 
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Sammanfattning 
Inom flera delar i resultatet inom äldreomsorgen är differenserna inte särskilt stora från år till år. I 

vissa delar går det upp och ner över åren. Det som i hemtjänsten har ett högre, procentuellt värde 
mellan åren 2013 till 2015 är, de äldres uppfattning om möjligheten att framfOra synpunkter och 

klagomål. förhoppningen är att nämndens arbete med ständiga fårbättringar där avvikelser med 

synpunkter och klagomål är en central del, har latt en fårankring i verksamheterna som gett ringar på 
vattnet. Att det fOr fler brukare är mera känt hur synpunkter och klagomål kan framföras, att det tas 
om hand och att återkoppling sker till den klagande. Detta helt enligt nämndens arbete med 
kvalitetsarbete. Andelen brukare som alltid eller oftast är nöjda med personalens bemötande ligger 
kvar på ett fortsatt bra resultat även om det försämrats något över de tre åren. Just dessa värden är 

hämtade från Socialstyrelsen och inte på samma sätt i jämförelse med andra kommuner med 
targmarkeringar. Ett gott bemötande är avgörande får helheten. Ett gott bemötande kan innebära att 
brukare har en ökad förståelse får när andra prioriteringar behöver göras eller tillfälliga ändringar 
sker t.ex. vid personals frånvaro och omprioriteringar är nödvändiga. 

l särskilt boende har andelen som upplever möjligheten att komma utomhus ökat. Om enskilda 
boende har de önskemålen och behovet av detta stöd från personalen, är det positivt att det skett en 
ökning. Det som visar på ett negativt resultat är måltidsmiljö. Mat och måltider kan får många vara 

det enda som händer och sker under en dag och därfår vara ett avbrott under dagen. För många kan 
det vara ett tillfälle att se fram emot, ett tilltalie får umgänge och samtal med såväl medboende som 
med personalen, vilket har getts uttryck får, från boende vid tillsynen. Personalen kan med små 
medel skapa en trevlig stund vid måltiderna. Små förbättringar, som får helheten, kan komma att 

upplevas positivt. Andelen boende som alltid eller oftast är nöjda med bemötande fårbättras och 
visar ett bra resultat. J u st dessa värden är hämtade från Socialstyrelsen och inte på samma sätt i 
jämförelse med andra kommuner med fårgmarkering. De boendes upplevelse av att personalen har 
tillräckligt med tid att utfåra sina uppgifter har markant minskat. Att personalen, till de boende 

uttrycker sin egen frustration över att inte hinna med, vilket har framkommit vid intervjuer med 
boende, kan eventuellt ha påverkat svaren. Det handlar också om fårhållningssätt och bemötande. 

Brukarnas bedömning i nöjdhet om helheten, har minskat inom särskilt boende och men ligger kvar 
på samma nivå sedan 2014 i hemtjänsten. 

Ett torbättringsområde är bemötande. Mötet mellan den enskilde och personalen är kärnan i vården 
och omsorgen om äldre. 
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9.2 ÖPPNAJÄMFÖRELSER5 

9.2.1 LSS 

Personer medfimktionsned5ättning enligt LSS 

Helhetssyn och samordning 

Intern samordning Extern samverkan 
1-

Rutiner för samordning med Överenskommelser för samverkan med: 

Miss-
Våld i 

Landsting Landsting 
Landsling Landsting 

Barn/ Ek. bruks/ Social-
nåra 

Aldre-
AF 7 FK6 barn- vuxen- barn-

bistånd beroende psykiatri habil i- habil i-
vuxen-

unga relation 
omsorg 

psykiatri psykiatri 
vård tering tering 

2014 Ja In teg Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja 
2015 Ja NeJ N el Nej Nei Inlag. Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Självbestämmande och integritet 

Ledsagning Brukarunder-
sökninQ 

Den 

Kommunen enskilde Brukarunder-

betalar för 
kan sökningar 

ledsagares 
påverka används för 

omkostnad 
vem som att utveckla 

ska verksamhet 
ledsaga 

2014 Ja Ja Nel . 
2015 Ja Ja Nel · ·. ''! 

Tillgänglighet 

Information om LSS i alternativa format 

På kommunen/stadsdelens webbplals 

Inspelat 
Lättläst på Talad Som 

svenska tecken- information textfil 
språk 

2014 N(! j. Nr! J N~i N el 
2015 NeJ N' eJ 1)1.~ . _NeJ 

5 Öppna jäm!Orelser - källa Socialstyrelsen 
6 lndi,·iduell plan l O* LSS 
7 ArbelslOnnedling 
8 Försiikringskassa 

Habiliterings- Arbetsmarknad 
ersättning 

Personer 
Habiliteringsers 

Personer har hargått Rutin för 
ältning utgår till 

gått från daglig från daglig att pröva 
deltagare i verksamhet till verksamhet möjlighet 

daglig förvärvsarbete till skyddat till arbete 
verksamhet 

arbete 

N el NeJ Nei NeJ 
NeJ MeJ NeJ' -MeJ 
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LSSfhrtsällning 

Trygghet och säkerhet 

Uppföljning av beslut 

Andel beslut om Andel beslut om 

bostad med särskild daglig Andel beslut om 

service som följs upp 
verksamhel ledsagarservice som 

inom ett ar 
som följs upp följs upp inom ett ar 

inom ett år 

Delvis 88% Alla 
---

Vid färre än 20 beslut presenteras andelarna som alla, delvis och inget. Vid 20 beslut eller fler presenteras andelar i procent. 

20 14 2015 

Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (a lla insatser), medelvärde l 79 l 31 

2015 

Boende enl LSS ~ 9 9 där den boende har möjlighel att planera matsedel, handla livsmedel mm . andel(%) 100 

Boende en l. LSS § 9 9 där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad a klivitet per dag utanför bos laden, 30 
andel(%) 

Boende enl LSS § 9.9 där den boende har möjlighel till interneluppkoppling i det egna rummet/lägenheten . andel 30 
_(_%J 

Boende enl . LSS § 9 9 där den boende harIIIIgång till egen brevlåda som posten levererar ltll , andel (%) 70 

Boende enl LSS § 9.9 där den boende kan bestämma över vilken mat (lluvudmålel) som serveras andel (%) 100 

Boende enl LSS § 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl. 21 .00. andel(%) 100 

Boende en l LSS § 9 9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste o 
månaderna, andel(%) 

Sammanfattning 
Frågor gällande intern samordning, om rutiner finns så är svarsalternativen oftast Ja, Nej eller ej 
aktuellt (verksamheten bedrivs av samma personal och har samma ansvariga chef). När det över tid 

varit förändringar i chefsleden med andra ansvarsområden kan detta ha medfört olika svar på samma 
fl·åga 2014 och 2015 . Gäller även andra områden inom Socialt stöd, IFO. 

Rutiner för intern samverkan finns upprättade, vilket har redovisats (mars månad) i nya Öppna 
jämförelser för 2016. Bedömningen är dock att dessa rutiner inte är heltäckande och kan utvecklas 
ytterligare. 

l de avvikande resultaten (mindre än l 00 %) i tabellen ovan om boende LSS, är det skillnader i vissa 
frågor mellan på servicebostaden, Nästegårdsgatan respektive gruppbostaden. Ringvägen: 

• möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag utanfor boendet gäller Ringvägen 

• möjlighet till internetuppkoppling gäller Ringvägen 

• t i Il gång t i Il egen brev låda gäller Nästegårdsgatan 
• våld mot brukare avser att det förekommit mellan boende. 
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9.3 ÖPPNA JÄMFÖRELSER 

9.3.1 SOCIALPSYKIATRI 

Personer med psykiskfunktionsnedsättning 

Intern samordning Extern samverkan 

Rutiner för samordning med Överenskommelser 
för samverkan med: 

Barn & Ekonomis Miss-
vald i 

Aldre-
LSS nära AF FK 

unga kt bistånd bruk relationer 
omsorg 

2014 In teg. . N"ei lnteg, ·Ner N~ r Nef .NäT NeJ 
2015 Ja lntec1. lnteg. Ja Ja Ja Ja Ja 

Brukarinflytande Meningsfull sysselsättning 

~ 

Brukarinflytes- Råd för Brukar-
Brukar-

Personligt strukturerad Socialt 
Oppe n 

samordnare funktions- under- syssel- kooperativ 
(Bisam) hinderfrågor revis1on sökningar ombud sättning /Fontänhus verksamhet 

2014 Ner Ja Ner .;, · N!tl NeJ· Ja NeJ" Jil~ 
2015 N~ J Ja ._Nej :-_7 ~:! ttill ~et:. Ja Nel Ja 

Arbetsmarknad Boende Stöd i vardagen 

1- Arbetslivs- Gått från Gått från 
Social 

inriktad 
sysselsättnings- sysselsättning ''Bostad 

färdighets 
Stöd i 

insats till till skyddat först" föräldraskap 
rehabilitering 

förvärvsarbete arbete 
-träning 

2014 N(fj 1 ···-·~· i NeJ; Ner r -. d~er Ja 
2015 Nål. Net : -. Ja N el . Nel J~ 

Tillgänglighet 
Trygghet/ 
säkerhet --

Uppsökande Information via: 
verksamhet !T-system 

Funktion för 
som stödjer 

i-- Annonser i Kommunens Informations- Informations- verksamhets-
uppsökande 

massmedia webbplats blad guide uppföljning 
verksamhet 

2014 NeJ NeJ Nei Nkl] N~J Ne] 
2015 N el Nel · N el Ja Na1 Ja 
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9.4 ÖPPNAJÄMFÖRELsER 

9.4.1 IFO 

Ekonomiskt bistånd 

Intern samordning i enskilda ärenden 
-

Rutin med barn- och Rutin med Rutin med arbetsmarknads-
ungdomsvården vuxenvården verksamhet 

2014 Integrerat Integrera! NEj) 
2015 NeJ, Integrerat N a i 

Extern samverkan i enskilda ärenden 
Överenskommelse med överenskommelse Överenskommelse med Overenskommelse 

Arbetsförmedlingen med primärvården med 
Försäkringskassan öppenpsykiatrin 

2014 Nej Nej,. Nei Nej 
2015 N el NeJ N aL Nol 

Genomförandeplaner 

Genomförandeplan upprättas inom Genomförandeplan Genomförandeplan följs Väntetid för 
tre månader undertecknas av upp minst var tredje månad nybesök 

den enskilde 

2014 Ja NeJ NeJ Inom 8·14 dagar 
2015 • NeJ N eL Nei Inom 8-14 dt:Jgar 

Tillgång till insatser 

Arbetsmarknadsinsatser till unga Arbetsmarknads- l-lusl1ållsekonomisk 
vuxna inom en månad insatser till personer rådgivning 

över 24 år 

2014 Ja Ja Ja 
2015 Ja Ja Ja 

Trygghet och säkerhet 

Trygg och säker ärendehantering 
Följsamhet till 
lagstiftningen 

Aktuell Aktuell Aktuell Aktuell rutin Analyserat Juridiskt Löpande 
rutin när rutin vid rutin vid för att synpunkter stöd genomgång 

barn våld i skyddade förebygga /klagomål från av nya 
misstänks nara person- avhysningar enskild för att rättsfall 

fara illa relationer uppgifter av utveckla 
barnfamiljer verksamheten 

2015 Nej Nef Ja NeJ NeJ Nej Nej 

2015 

Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd , J 26 
väntat lan\Jre än 14 daQar (%) 

Utredningsmall 
med 

barnperspektiv 

Ja 
Ja 
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Barn och ungdomsvård 

Självbestämmande och Helhetssyn och samordning 
lr)tegr ltet 

Använt Använt Använt Rutin för Rutin för Rutin för Rutin för Rutin för Rutin för Rutin för 
föräldrars föräldrars föräldrars samordn samordn samordn samord n samord n samord n samordn 
uppfattn uppfattn uppfattn med med med med med med med 
för att för att för att verksam- verksam· verksam- verksam- verksam- verksam- verk-
utveckla utveckla utveckla heten h eten h eten heten- h eten h eten sam het-
öppenvård familjehem hem för ekonomiskt missbruk social- våld i nära LSS/barn LSS/vuxna en 

vård eller bistånd psykiatri relationer familje-
boende rätt 

2014 Nej N aL !>Je]' N& J NeJ 1 NeJ N af NeJ NeJ Ja 
2015 NeJ Nei NeJ NeJ N el l fllel Nel Nei' NeJ Ja 

Extern samverkan i enskilda ärenden- hälsa Extern Extern samverkan i Extern 
samverkan i enskilda ärenden- samverkan 
enskilda ärenden kriminalitet i enskilda 
- utbildning ärenden-

Överenskommelse om: migration 

- om -om -om -om - om -om -om -om -om -om -om -om 
sam- sam- sam- sam- sam- sam- sam- sam- sam- sam- sam- sam-
verkan verkan verkan verkan verkan verkan verkan verkan verkan verkan verkan verkan 
med med med med med med med med med med med med 
tandvård m öd ra- barn- primär- barn- barn- barn- förskola skola polis Kriminal- Migrations-

vård hälsovård vård och och och vården verket 
ungdoms- ungdoms- ungdoms 
psykiatrin medicin -

habiliterin 
g 

2014 Ne1 Ja Ja Ja Ja filer Ja Ja Ja Ja ·,-···NeJ L''H\)~J>. -: 
2015 N'åf '" Ja Ja Ja Ja Nel Ja Ja Ja Ja 1: -_,~Ner ~ -~-~L-

Systematisk bedömning - Tillhandahålls manualbaserade insatser i öppenvård Resultat från 
användning av standardiserade systematiska 
bedömningsinstrument: uppföljningar 

har använts för 
verksamhets-
utveckling av: 

Ulagerande Missbruk Föräldra- För För För För För insatser insatser 
beteende förmåga förätdrastöd förätdrastöd psyka- stödgrupps stödgrupps l l 

i grupp som 1 grupp som social- verksamhet verksamhet öppen- dygns-
bistånds- serv1ce behandling som som serv1ce vård vård 
beslutad insats som bistånds- insats 
insats bistånds- beslutad 

beslutad insats 
insats 

2014 N el J <i Nej Nej Nef Ja Ja Ja Nej Ja 
'- 2015 Nel Ja NeJ NeJ N el Ja Ja Ja NeJ Ja 

Trygghet och Familjehemmens kompetensutveckling 
säkerhet för 
placerade barn 

Information till Samlad plan för Genomfört grund-
placerade barn om familjehemmens läggande utbildning 
barnets rättigheter korn petens- till familjehem 
och kontakt- utveckling 
uppgifter till 
ansvanga 

2014 Ja Ja Ja 
2015 Ja Ja Ja 
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Missbruk och beroende 

r--

Extern 
Intern samordning i enskilda ärenden samverk Brukarinflytande 

an 

Aktuella rutiner för intern samordning med: Rutin 
Overen s- att 

kom. erbjuda Rutin för Under-
enskild dokument- tecknade Personer om 

Våld sam- att ha ation av genom-Ek. Barn med Social- mot Äldre-
bi- funktions- arbete stöd- enskildas förande-o 

stånd unga ned- psykiatri närsta e oms med person delaktighet planer 

sättning 
n de landsting på 

möten 

2014 In teg Nej Nej In teg In teg Nej N e} Nej N e[ Vissa 

2015 In teg NeJ Nej t n teg tnteg. Nej Nej Nef Nej Vissa 

Systematisk uppföljning Stöd till närstående 

Samman-
r-- ställning på Samarbete 

Följt upp gruppnivå: med resultat av 
1. F oU-

strategi Erbjuder 
Tid till första 

insatser utifrån 
klienternas verksamhaV 

för unga strukturerad 
besök mål- på 

behov universiteV 
vuxna öppenvård 

individnivå 
2. resultat högskola 
av insats 

2014 Ja Ne1 ,· N e] Nej -NiT Inom 8-14 dagar 
2015 Ja N el Nei N si N e i Inom 8-14 dagar 

Tillgänglighet utanför 
lnfo. på 

Informera om 
kommunens kontorstid 
webbplats 

enskildas rättigheter 

- -
Skriftliga rutiner för att delge 

r--- Uppföljnings- enskilda information om 

Information 
system för 

Socialjours- om hur 
verksam-
heter som f a 

verksamhet beslut 
inte kräver samordnad ta ut 

överklagas 
bistånds- individuell st n 

överklagan 
beslut plan (SIP) 

journal 

2014 Delvis Ja Nej N~l Nej N sJ 
2015 Delvis Ja Nej NeJ NeJ Nej 

Utredningstid i antal dagar fran påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med 
missbruksproblem 21 +. medelvärde 

Rutin att 
erbjuda 
stöd in-

satser till 
vuxna 

Ja 
Ja 

201 5 

Brukar-
Brukar-

styrd under-
brukar-

sökning 
revtston 

N& J Nej 

NeJ N el 

Rutin att 
erbjuda 
stöd in-

satser till 
barn 

Ja 
Ja 
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10 Lokala uppföljningar 

10.1 INTERNKONTROLL 

Internkontroll har skett på ett antal olika områden och i olika omfattning enligt den 
internkontrollplan som beslutats av socialnämnden. lnterkontrollens granskningsområden som bland 
annat socialtjänstlagstiftningen och LSS ligger till grund för är: 

• social dokumentation i form av upprättande av genomfårandeplaner har granskats gällande 
insatsen kontaktperson, inom IFO, inom boende LSS samt inom hemtjänst 

• personalens kännedom om ledningssystem och rutiner för avvikelsehantering och lex Sarah 

har granskats i samtliga verksamheter 

• att uppföljning av beslut genomförs. 

Annat som ingått i internkontrollen 2014 har varit granskning om ersättningar och utbetalningar till 

kontaktpersoner samt information på hemsidan. 

Granskningar inom IFO och hemtjänst visar att det saknas upprättade genomfårandeplaner i en viss 

omfattning i verksamheter. Inom boende LSS finns genomfårandeplaner upprättade. K va liteten 

upprättade genomfårandeplaner kan och behöver genomgående utvecklas. 

Generellt är det bristande kunskaper och osäkerhet kring avvikelserutiner och dess innebörd, lex 

Sarah rutinen är dock mera känd hos flertalet personal. 

Gällande uppfåljning av beslut så har uppföljning skett inom utsatt tid samtliga 27 granskade 

ärenden . 

10.2 AWIKELSER 

Enligt socialtjänstlagen ska insatserna inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Kvaliteten i 

verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Beroende av avikelsens 

betydelsegrad hanteras den på olika sätt. Antalet rapporterade avvikelser enligt SoL/LSS/lex Sarah 

samt enskildas synpunkter och klagomål, har för helår ökat markant i jämförelse med år 2014. Vilket 

är positivt då detta är ett viktigt underlag får ett torebyggande arbete och på så sätt ett förbättrat 

kvalitetsarbete inom verksamhetema. Det är viktigt med dialog på arbetsplatserna gällande bl.a. 

avvikelserapportering, hantering, orsaker, torändringar och förbättringar. Detta kan utvecklas. 

l Socialstyrelsens handbok för tillämpning av bestämmelserna om lex Sarah illustreras avvikelser 

som ett samlingsbegrepp i en pyramid . Där den större mängden avvikande händelser som sker kan 

rapp011eras/ inkomma från enskilda, närstående, personal m .fl. Ett mindre antal avvikande händelser 

är missförhållanden och risker för missfårhållanden och ett mindre antal av dessa missförhållanden 

är av allvarlig art och ska dänned anmälas till tillsynsmyndigheten. 
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Avvikelser inom socialtjänst och LSS- klagomål och synpunkter samt lex Sarah 

Den enskilde, 

närstående ____.. 

m.fl. 

Allvarliga rnissförhållanden och risker för 
allvarliga missförhållanden- l'ex Sarah-anrnälan 
(14 kap . 7 § Sol och 24 f§ LSS) 

....... Missförhållanden och risker för 
rnissförhål1anden - "'lek Sarah-rapport" 
(14 kap. 3 § Sol och 24 b § LSS) 

4--.twi~~"* Klagomål och synpunkter 

........_ Personal 

Källa : Socialstyrelsens Handbok !Or tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah 

10.2.1 SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL 

Aterkoppling till brukare/anhörig har skett i samtliga fall fårutom i enstaka fall när 
synpunkten/klagomålet lämnats av anonym avsändare. Synpunkterna omfattar bland annat följande 
områden: 

handläggning - handläggningstiden har dragit ut på tiden förekommit både mom IFO och 
bistånd 

• dokumentation- i handläggning och i verkställighet inom äldreomsorg 

brister i vård och omsorg inom hemtjänst och särskilt boende 

avgifter. 

Biståndshandläggare har som rutin att lämna blankett och information om hur enskild kan framfåra 

synpunkter till förvaltningen. 

10.2.2 AWIKELSER SoL/LSS/Iex Sarah 

Begreppet avvikelser innefattar: 

avvikelser enligt SoL 9, LSS 10 

klagomål och synpunkter SoL, LSS 
lex Sarah 

Bakgrund 
I verksamhetssystemet VIV A inhämtas uppgifterna gällande avvikelser får Vård och omsorg samt 

verksamheter enligt LSS. Inom Individ och familjeomsorgen samt bistånd/administration 

dokumenteras avvikelser på pappersblanketter for sammanställning. I statistiken hämtad från VIV A 
kan det förekomma felaktiga rapporter, vilket bedöms vara en liten, begränsad del i 

sammanställningen (ca ett tiotal). Felrapporteringar kan vara t.ex. personalens arbetsmiljö som i 

stället skulle skrivas som tillbud utanfor detta system eller en dubbelrapportering har skett om 

9 Sociultjänstlug 
10 Lag om stöd och service till vissel funktionshindrudc 
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samma händelse. Synpunkter och klagomål kan även inkomma via Herrljunga kommuns hemsida -

synpunktshantering. 

I avvikelsesystemet finns/kan flera alternativ på brister väljas och även ett alternativ "annat". Om 

statistiken ska kunna läsas mera tydligt vad det handlar om, finns det behov av att torfina 

rapporteringsunderlaget i mallarna, eventuellt begränsa valen, en utveckling i systemet. 

Sammanfattning 
Av 2015 års totala antal avvikelser (ca 1350) utgör ovanstående punkter, enligt SoL, LSS och lex 

Sarah ca 33 % av totala antal avvikelser för perioden, vilket kan tolkas som att det nu råder en större 

förståelse för avvikelserapportering och en ökad insikt om personalens medverkan 

förbättringsarbete. Enligt redovisningar per halvår for 2013 och 2014 är motsvarande siffror 

9% respektive 17 %. 

Enhetschefernas uppföljningar, analys och åtgärdsarbete utifrån avvikelser kan utvecklas. 

Typ Ha tvår licl /i r Halvår Helt\ r 
2014 2014 2015 20LS 

Avvikelser enl. SoL, LSS 36 103 80 406 
Synpunkter och Klagomål SoL, LSS 5 15 15 25 
Infonnationshantering SoL, LSS* 2 2 
Lex Sarah 2 2 2 11 

Totalt 45 122 97 442 

*In formationshantering särredovisades i !Orra verksamhetssystem et. l nya systemet (20 15) ingår det i totalen avvikelser 
enligt respektive SoL och LSS . 

Av totala antalet avvikelser står hemtjänsten för den större delen av rapporterna (258). Av dessa 

handlar ett större antal ( 141) om ej utförda insatser. Hemtjänsten har även ett stort antal registrerade 

rapporter gällande "annat", även där är större delen ej utförd insats på grund av personalbrist, ej 

utförd dubbelbemanning. A v det totala antalet handlar 27 rapporter om brister i omsorg t.ex. sen 

fmkost och morgonmediciner l 0.30, smutsig- inte fått hjälp med hygien, larmet fungerar inte. 

Särskilt boende för äldre svarar för en mindre del av avvikelser- 55 rapporterade händelser varav 40 

stycken handlar om uteblivna insatser såsom promenad och ej utförd aktivitet. 

Synpunkter och klagomål handlar bland annat om brister i omsorgen och bristande personal- och 

tidskontinuitet, handläggning, posthantering m.m. 

Inom boendestöd har rapporterats 68 avvikelser varav en större del handlar om kortare besök. 

avkortade insatser på grund av resursbrist Personalen har även rapporterat när enskilde själv tackar 

nej. Dessa händelser är viktigt att dokumentera i den enskilde journal och inte som en avvikelse i 

verksam hets s y s temet . 
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10.2.3 LEX SARAH 

När en händelse har rapporterats enligt lex Sarah görs efter utredning en bedömning om händelsen Lir 

ett allvarligt missforhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande. Om 

bedömningen är att händelsen är ett allvarligt misstorhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt 

missförhållande skickas, efter beslut i socialnämnden, en anmälan till Inspektionen for vård och 

omsorg, IVO. 

År 2015 inkom 11 rapporter enligt lex Sarah, motsvarande siffra 2014 var två rapporter. Result<ltet 

kan tolkas att det blivit en ökad medvetenhet om rapporteringsskyldigheten i verksamheterna. det är 

dock enhetscheferna som skrivit samtliga dessa rapporter och inte personal själva. Hemtjänsten och 

Hemgården är de verksamheter som rapporterat flest händelser. l åtta av Il ärenden har det bedömts 

vara en allvarlighetsgrad och därmed anmälan till IVO. 

Inom IFO förekommer få rapporterade händelser/avvikelser överhuvudtaget. 

Följande gällande de inkomna lex Sarah rapporterna: 

Ve•·ksambet Hiimlclse Beslut Anmälan JVO 
IVO beslut· 

l Bistånd/ad m Post i sekretessärende Påtag! i g risk för allvarligt Ja Avslutat 
skickat till hemadress 

2 Hemgården Skador uppkomna natt Allvarligt missförhållande Ja Avslutat 
3 Hemtjänsten Glömd morgoninsats Missförhållande Nej Avslutat 
4 Hemgården Halsband borta Allvarligt missförhållande Ja Avslutat 

5 Hemtjänsten Befarat eJ fått insats Ej missförhållande Nej 
under ett hal vår 

6 Hemgården Ej kallat på sjuksköt Allvarligt missförhållande Ja Avslutat 
7 Hemgården Pengar borta Allvarligt missförhållande Ja Avslutat 
8 Hemtjänsten Åker inte på larm M i ssförhållande Nej 
9 Personlig ass Utan personal, dagtur Påtag! i g risk för allvarligt Ja Avslutat 
10 ÄO natt IT, telefoni störning Påtag l i g risk för allvarligt Ja 
11 Hagen Boende gått ut nattetid Påtaglig risk för allvarligt Ja 

10.2.4 INTERN TILLSYN 

Helt enligt egenkontrollsrutinen har tillsyn genomförts på torekommen anledning t.ex. vid enskildas 

synpunkter och klagomål till förvaltningen eller när särskilda händelser inträffat. En oml'attande 

tillsyn genomtordes på Hemgården i september 2015 av TÖS/Kvalitetssamordnare och 

MAS/Kvalitetssamorclnare genom besök i verksamheten, intervju med personal, chefer och boende 

samt aktgranskning. Tillsynen omfattade: 

• mål tor verksamheten 

• kvalitetsarbete 

• riktlinjer och rutiner 
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• boendes delaktighet 

• mat och måltider 

• dokumentation 

• boendes synpunkter 

En tillsynsrapport lämnades till nämnden med en beskrivning av nuläget samt förbättringsförslag. 

Tillsynsrapporten bör också vara ett underlag som stöd för enhetschefen i dennes fortsatta 

kvalitetsarbete. 

11 

11.1 

11.1.1 

Externa granskningar 

INSPEKTIONEN FÖR VÄRD OCH OMSORG 

EJ VERKSTÄLLDA BESLUT 

Under året har 21 beslut rapporterats som ej verkställda till Inspektionen för vård och omsorg, 

motsvarande siffra 20 J 4 var 27 ärenden. Besluten enligt nedan (siffra inom parentes för motsvarande 

insats 2014). 

Enligt SoL- ÄO 11 
Särskil t boende 9 (7) 

Parboende l (l) 

Trygghetslann l 

Enligt SoL- IFO 4 

Boendestöd l (2) 

Råd och stöd l 

Familjebehandlare l (l) 

Trygghets1ann l 

Enligt LSS 6 
Kontaktperson 5 (7) 

Ko11tidsvistelse l ( 4) 
- --
Resursbrist är den främsta orsaken till ej verkställda beslut. Det har framfårallt varit brist på särskilt 

boende och verkställigheten har dragit ut på tiden. Vid årsskiftet kvarstod två av ovanstående, 

rapporterade ärenden gällande boende, som ej verkställda. J två av de rapporterade besluten gällande 

särskilt boende inom äldreomsorgen, drog verkställigheten ut på tiden på grund av enskilda tackat 

nej till tidigare erbjudande om boende. Nya beviljade beslut om boende finns där datum för beslutet. 

vid årsskiftet inte ligger tre månader tillbaka i tiden och ännu inte rapporterats. 

11.1.2 ENSKILDAS ANMÄLAN TILL INSPEKTIONEN FÖR VÄRD OCH OMSORG 

Under 2015 har sex enskilda anmält sitt ärende till IVO motsvarande siff'i"a 2014 var fem ärenden. 

Av årets sex ärenden har IVO valt att i ett ärende inte öppna tillsynsärende. De övriga fem handlar 

om : 

• bristande samtycke i barnaärende 
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• brister i verksamheten Ringvägens gruppboende 

• hantering av skyddade personuppgifter 

• rutiner kring mat och måltider på Nästegårdsgatans boende, LSS, 

• personalens klagomål gällande hemtjänstens verksamhet och Hemgårdens särs k i Ida boende 

innehållande bland annat rutiner, planering, bemanning, läkemedelshantering etc. 

Samtliga fem ärenden är avslutade utan kritik från JVO. 

I IVOs beslut i tillsynsärendet som innefattar Hemgården konstaterar de ''att på natten finns det tre 

personal i tjän st och att dessa tre ansvarar för sex enheter varav vissa enheter för personer med 

demenssjukdom ". IVO skriver vidare att " JVO gör den bedömningen att personer med 

demenssjukdom lämnas utan till syn kortare och längre perioder varje natt och att personal inte har 

den överblick som ska finnas i denna typ av verksamhet. Avgörande är att det finns pe rsonal inne på 

enheten för personer med demenssjukdom som hör, ser och uppmärksammar de enskildas behov och 

utan dröjsmål kan hjälpa och stödja dem vid olika tillfållen under dygnet". 

Regeringen har beslutat att en ny bestämmelse om tillgång till personal i särskilda boenden för äldre 

införs i socialtjänstförordningen. Ändringen innebär ett förtydligande av ansvaret om att det ska 

finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende 

behöver stöd och hjälp. Den nya bestämmelsen börjar gälla 15 april 2016. 

11.1.3 TILLSYN AV INSPEKTIONEN FÖR VÄRD OCH OMSORG 

Under året har fyra tillsyner genomförts av IVO. Ett tillsynsärende gällande överenskommelse om 

samarbete samt individuella planer för personer aktuella för missbruk och beroende. Ett 

tillsynsärende avseende förhandsbedömningar och utredningar barn och unga. Dessa tillsyner ingick 

i regionala tillsyner. Två tillsyner av HVB för ensamkommande barn och unga på stationsvägen 

varav ett av dessa som ett oanmält besök. I dessa båda beslut är bedömningen att IVO inte har funnit 

några brister i de delar som har granskats. Tillåtelse gavs av IVO att två ungdomar fick bo i varje rum på 

HVB. Detta som en tillfållig "lättnad" av föreskriften, under rådande läge nationellt. 

12 Personalens medverkan i kvalitetsarbetet 

Av lagstiftningen framgår det att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller i 

verksamhet enligt LSS är skyldig att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. Att aktivt. i varje 

verksamhet arbeta med avvikelser, synpunkter och klagomål som en del i vardagsarbetet är ett sätt att 

arbeta förebyggande och kvalitetsförbättrande. l flera verksamheter är detta återkommande på 

arbetsplatsträffar. I internkontrollen framkom dock att personalens medverkan i ett systematiskt 

kvalitetsarbete kan forbättras genom ett mera strukturerat och kontinuerligt arbeta med 

kvalitetsutveckling. 

TÖs/Kvalitetssamordnare och MAs/Kvalitetssamordnare har kvartalsvisa så kallade kvalitetsmöten 

med enhetschefer, var och en för sig gällande uppföljningar, analys och åtgärder av avvikelser. TÖS 

och MAS deltar även vid tillfållen på verksamheternas arbetsplatsträffar. Detta arbete har varit fokus 

under de senaste två åren och fortsätter 2016. Vid uppföljning av årets sista kvartal fanns från 

Sida 27 av 32 



Bilaga§ 41 

hemtjänsten även två representanter från personalgrupper med, tillsammans med enhetschef Det 

blev en bra dialog tillsammans med representanterna. Att personal finns med i kvalitetsarbetet är 

viktigt, representanterna i denna grupp kan bli ett stöd för enhetschefen i det fortsatta arbetet ut i 

grupperna. 

Inom socialforvaltningen fo11sätter arbetet med processer, riktlinjer och rutiner som är styrande for 

arbetet i verksamheterna . Personalens medverkan i detta arbete är nödvändigt och en forutsättning 

for en god kvalitet. Socialnämnden har valt att samla ledningssystemet på intranätet och en länk for 

direktåtkomst till Handboken finns får samtlig personal. 

12.1 KOMPETENsUTVECKLING 

Kompetensutvecklingsplaner på individnivå finns i vissa verksamheter. Vmje enhetschef 

sammanställer efter medarbetarsamtal behov och önskemål av kompetensutveckl i ng. Prioriteringar 

sker på ledningsnivå. Inom IFO, barn och ungdom har vissa nationella utvecklingsmedel kunna 

rekvireras vilket har inneburit utbildningssatsningar for handläggargruppen. 

En rad informationstillfållen och utbildningar har genomförts för olika grupper under året . 

• l januari genomfördes en enhetschefsdag om mål och planer på verksamhetsnivå samt 

kvalitetsarbete med avvikelsehantering. 

• Under maj och juni har Kvalitetssamordnare informerat om ledningssystem, avvikelser med 

lex Sarah till hemtjänst, daglig verksamhet samt HVB ensamkommande. 

• Utbildning i MI (motiverande intervju ) for personal inom socialt stöd. 

• Ett flertal utbildningar för chef och samordnare HVB gällande ensamkommande och 

mottagandet. 

• Extern utbildning om handläggning och dokumentation för nya enhetschefer samt nya 

handläggare inom barn och familj i september. 

• En webutbildning inom missbruk och psykiatri som sträcker sig över ett år. 

• En utbildning i SJP tillsammans med Vårgärda och psykiatriska öppenvårdsmottagningen. 

• l oktober utbildning i social dokumentation för enhetschefer - VIVA, rapp011 lex Sarah, 

journalanteckningar genomfördes av TÖS och systemförvaltare. 

• Utbildning i verksamhetssystemet SOFIA för personal på introduktionsenheten. 

• Introduktion för enhetschefer om socialtjänstplanen med dess grunder hölls av 

TÖS/K val itetssamordnare. 

• Chefshandledning har pågått för enhetscheferna över året. 

• Utbildning för personal inom LSS i ESL (ett självständigt liv) en evidensbaserad metod. 

• Intar starten av implementeringsarbetet av socialtjänstplanen anordnades i oktober en 

uppskattad föreläsning för samtlig personal inom socialförvaltningen - "Jobbar vi ihop eller 

bara samtidigt" om samarbete, kommunikation och inre ledarskap. 

• Förflyttningsutbildning för all personal inom LSS samt för grupper inom äldreomsorgen. 
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• l december genomfördes en intern utbildning i social dokumentation for nya enhetschefer 

på grundläggande nivå, kommunens an svar, vad man kan la hjälp med. gynnande bes lut. ej 

verkställda beslut, värdegrund. TÖS/Kvalitetssamordnare höll i utbildningen. 

13 Kvalitetsarbete 

13.1 FÖRBÄTTRINGSOMRÄDEN 

Bemötande 
Ett förbättringsområde är bemötande. Mötet mellan den enskilde och personalen är kärnan i vården 

och omsorgen inom socialnämndens samtliga verksamheter. Ett gott och professionellt bemötande är 

en förutsättning för brukares upplevelse av välbefinnande samt möjlighet till delaktighet och 

inflytande. Om personalen uttrycker sin egen frustration över att t. ex . inte hinna med att utföra sitt 

arbete kan skapa otrygghet hos brukare. 

• Ett fortsatt arbete med implementering av nämndens antagna socialtjänstplan är en central 

uppgift. 

• En ständigt pågående dialog på arbetsplatserna om förhållningssätt och bemötande. 

Brukarinflytande 
Inom äldreomsorgen genomförs nationellt brukarenkäter vilket ger ett resultat som ger indikation på 

eventuella bristområden och kan vara en bra grund för förbättringar. Motsvarighet finns inte inom 

andra verksamheter i nuläget. Någon verksamhet har i sin arbetsplan tagit fasta på att vid uppföljning 

gällande bemötande lämna enkät till brukare. Uppföljningar i intervjuform kan vara ett 

kompletterande alternativ. 

• För verksamhetsområden identifiera vilka relevanta uppföljningar som är viktiga och utforma 

brukarenkäter/frågor för uppföljning inom olika delar. Gemensamma frågor för flera 

verksamheter är t.ex. bemötande, delaktighet och inflytande. 

• Individen har inflytande genom delaktighet utifrån sina förutsättningar, i när, var och hur 

stödet ska ges. Ett fortsatt arbete med att tillsammans med brukaren upprätta 

genomförandeplaner och vid behov tillsammans följa upp dessa. 

Resultat och analysarbete 
Det systematiska förbättringsarbetet görs genom riskanalys , egenkontrolL utredning av avvikelser 

samt förbättrande åtgärder och förbättring av processer och rutiner. Riskanalys ska fortlöpande göras 

för att bedöma om det finns risk för att händelser kan inträffa som innebär bri ster i verksamhetens 

kvalitet. Klagomål och synpunkter ska tas emot och utredas. Uppgifterna ska analyseras för att 

mönster eller trender som indikerar brister ska ses. Om riskanalysen och/eller utredningen av 

avvikelser visar på brister ska de åtgärder som krävs vidtas och processerna och rutinerna förbättras 

så att verksamhetens kvalitet säkras . 

• Ett fortsatt samarbete genom bland annat kvartalsvisa uppföljningar med MAS, TÖS och 

enhetschefer. 

• MAS och TÖS gör en första analys på uppgifter från nationella resultat och jämförelser fOr 

vidare analys i ledningsgruppen. 
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• Resultat fi·ån verksamheternas egna uppföljningar och egenkontroller enligt arbetsplanerna, 

vilket enhetscheferna ansvarar för, följs upp i olika former t.cx . intervjuer. tillsyn av MAS 

och TÖS. 

Social dokumentation 
För att socialtjänsten ska kunna torbättras och utvecklas och tar att det ska gå att systematiskt 

undersöka om arbetet bedrivs på föreskrivet sätt är det en grundläggande förutsättning att 

verksamheten dokumenteras på ett tillfredsställande sätt. Att insatser som ges dokumenteras och följs 

upp på ett tillfredsställande sätt är också en förutsättning för att systematiskt kunna undersöka om de 

leder till resultat som innebär förbättringar för den enskilde. Det innebär att dokumentationen ska 

tillgodose flera syften. Dokumentation är viktig för bland annat den enskildes rättssäkerhet dvs. att 

den enskilde ska få en korrekt handläggning och insats av god kvalitet , att ha ett underlag för den 

individuella planeringen, att möjliggöra uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring, för de 

anställdas rättssäkerhet och att möjliggöra tillsyn. l vissa verksamheter uppfylls inte kraven på ett 

tillfredsställande sätt vilket visat sig i uppföljningar och internkontrolL 

• Dokumentation ingår i arbetsuppgifterna och måste förbättras. Tid for dokumentation måste 

avsättas. Stödanvändarträffar behöver fortsätta. Enhetscheferna ska k unna stödja och 

handleda i dokumentationsarbetet 

• Genomförandeplaner ska upprättas tillsammans med brukaren och vid behov följas upp och 

revideras. 

• Utbildningsinsatser genomförs av TÖS vid behov på uppdrag av enhetscheferna. 

• Att renodla dokumentationen gällande socialtjänsten och hälso- och sjukvården är ett 

pågående arbete som fortsätter. 

IBIC i verkställighet inom äldreomsorgen 
Inom verkställighet t.ex. hem~änsten har inte implementering av lBlC strukturerats upp på samma 

sätt som inom myndighetsutövning. Det finns bristande kunskaper i arbetssätt med strukturerad 

dokumentation. Nya enhetschefer på plats har begränsade kunskaper om lBlC. Ett fortsatt, 

strukturerat arbete planeras och ska fmisätta 2016. 

• TÖS tillsammans med systemförvaltare upprättar förslag till handlingsplan tar det fortsatta 

arbetet i verkställigheten. Avstämning och beslut i ledningsgruppen. 

Interna samarbetsformer 
Ett arbete har påbörjats men kan utvecklas. Inför svåra beslut är det viktigt med ett arbetssätt där 

professioner samarbetar. Vmje profession bidrar med sin kunskap tar att nå optimalt resultat för 

brukaren. Detta är särskilt viktigt när t.ex. särskilda händelser inträffar eller akutä situationer uppstår. 

• Ett fortsatt arbete med att identifiera interna processer och utveckla former får den interna 

samverkan behövs. 

Personalens medverkan i kvalitetsarbete 
Det ska säkerställas att verksamhetens personal arbetar utifrån de processe r och rutiner som ingar 1 

ledningssystemet. Personalen är skyldig att medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. Enhetschefer har 

ett ytterst ansvar för att det finns en följsamhet till de tillämpliga bestämmelser som gäller. 
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• Riktlinjer och rutiner som styr verksamheten behöver ständigt stämmas av, infom1eras om 

och aktualiseras. Några riktlinjer/rutiner i taget fårdelade över året (även utifrån händelser 

som sker) kan vara ett sätt får att det ska vara hanterbart. 

Vilka personella och ekonomiska resurser krävs 
Dessa fårbättringsarbeten bedöms vara inom ramen fOr betintl i g verksamhet och kräver inte ökade 

personella eller ekonomiska resurser. Utrymme får dialog på arbetsplatsen bör vara en naturlig del i 

vardagsarbetet. I vissa avseenden kan t.ex. ökad medverkan ge förståelse och förändring, som i nästa 

led ger fårbättrat resultat. Som stöd finns stabsfunktioner som resurser. Så även för utformning av 

bland annat enkäter, utföra intervjuer och göra analys och sammanställningar av resultat, vara 

behjälplig i arbetet med riktlinjer och rutiner. 

Övrigt 
Regeringens nya bestämmelse i frågan om tillgång till personal dygnet runt på äldreboende, som 

införs i socialtjänstförordningen, kan komma att bli en fråga som uppmärksammas inom 

tillsynsmyndigheten. En genomgång och en beskrivning av våra boen den, om vilken inriktning de 

olika enheterna har för personer med demenssjukdom respektive omvårdnad, eventuella krav på 

diagnos av läkare när det gäller demens får att undvika att personer kommer till enhet fOr personer 

med demenssjukdom på grund av bedömningar om demensliknande tillstånd, behöver de boendes 

individuella behov på ett bra sätt mätas över tiden för att personalbemanningen ska kunna fördelas på 

bästa sätt inom boendet. Tankar att beakta i det fortsatta arbetet. Bemanningsfrågor kan gälla dagtid 

men framförallt natt i nuläget. 

Gällande bemanning nämner Inspektionen för vård och omsorg, IVO främst boende för personer 

med demenssjukdom i sitt beslut utifrån enskilt klagomål. 
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Bakgrund 
Digital fjärrtillsyn nattetid menas stöd på distans via någon fonn av tekniklösning. Digital 

fjärrtillsyn innebär tillsyn nattetid via webbkamera. Dessa tjänster kan beviljas efter 

biståndsbeslut Syftet är att utöka fonner för stöd och möjliggöra kvarboende hemma för 

äldre personer och/eller personer med funktionsnedsättning i behov av stödinsatser. 

Viktigt att den enskilde förstår syftet med insatsen samt kan förstå vad den innebär. 

Hemtjänsten kan, genom fjärrtillsyn via kamera, göra tillsyn enligt överenskommelse i 

genomförandeplanen, utan att riskera att störa användaren som vid ett besök av nattpatrulL 

För den med beviljad tillsyn som sover oroligt. är lättväckt eller inte vill ha besök i sitt 

hem är tillsyn via trygghetskamera ett nytt alternativ eller komplement till traditionell 

tillsyn och helt frivilligt. 

Trygghet 
Kunnig personal arbetar på ett sätt som skapar förtroende och trygghet. Den som känner 

oro i vardagen kan ta en dag] i g telefonkontakt, trygghetsbesök eller nattetid tillsyn via 

trygghetskamera. Omfattningen är individuell efter behov och syfte. 

Tillsyn nattetid via trygghetskamera 
W ebbaserad nattiiisyn kan vara ett alternativ eller ett komplement till traditionell nattiiisyn 

i Herrljunga kommun. 

Alla uppskattar kanske inte hembesök nattetid och kan bli störda i sin nattsömn när 

hemtjänstpersonal kommer på besök. Är man lättväckt kan dörrar som öppnas och lampor 

som tänds vara störande. 

De personer som beviljas nattiiisyn kan själva kunna välja om de vill att tillsynen ska 

utföras genom ett personligt besök eller via kamera. För de personer som har flera 

tillsynsbesök kan kameran ersätta något eller några av dessa besök, utifrån den enskildes 

önskemål. 

Så fungerar tillsynen 
Vid tillsyn via trygghetskamera tillhandahåller och installerar kommunen en webbkamera i 

sovrummet. Kameran är mörkerseende och bilden rörlig. Ingen ljudavlyssning eller lagring av 

bildsekvenser sker. Det går heller inte att kommunicera via kameran. 

Hemtjänstens nattpersonal utför tillsynen via webbkamera, på de tider som den enskilde och 

hemtjänsten kommit överens om. Insatsen innebär att personalen kontrollerar att allt är väl. 

Kameran är bara aktivt på överenskomna tider och all annan tid är tjänsten avstängd och 

låst. 
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Kostnad 
För tillsyn via trygghetskamern betalas snmma avgift som för ett vanligt hembesök enligt, i 

Herrljunga kommun fastställd taxa. Någon form av abonnemang krävs hos den enskilde. 

Särskilda villkor 
Insatser enligt socialtjänstlagen bygger på frivillighet och förutsätter den enskildes samtycke 1 att 
larmet installeras. Samtycke kan inte inhämtas från anhöriga, god man/förvaltare eller läkare. 

Nattpersonalen kan se om den enskilde ligger i sin säng, om han eller hon verkar lugn eller orolig 
och om allt i övrigt verkar vara i sin ordning. 

Handläggning och beslut 
Behov av nattillsyn utreds i enlighet med Herrljunga kommuns riktlinjer Handläggning 

enligt socialtjänstlagen, äldreornsorg och jimktionshinde/ 

Av utredningen ska det framgå den enskildes behov av tillsyn, tillsynens art och vilka 

åtgärder som kan bli aktuella. 

Handläggare har därefter möjlighet att erbjuda den enskilde traditionell nattiiisyn eller 

digital fjärrtillsyn som insats 3
. 

Digital fjärrtillsyn ska i första hand erbjudas personer som: 

• vanligtvis sover under natten och därmed inte är i behov av aktivt stöd 

• är lättväckta 
• otrygga med att släppa in andra i sitt hem 

• ej kan använda trygghetslarm 
• bor med närstående och det finns risk att denna får störd nattsömn. 

Avgränsning 
Tillsyn med kamera kan erbjudas generellt upp till två tillfållen per natt. Utifrån enskildas 

individuella behov kan extra tillsyn ske. 

Verkställighet 
Nattiiisynen utförs med stöd av kameran inom ett tidsintervall på 30 minuter i anslutning 

till den tidpunkt som överenskommits. Angivet tidsintervall ska vara mellan klockan 

21.00-07.00. 

1 Bilaga l -blankett Samtycke 
2 Enligt 4 kap l § SoL 
3 Insats- ljärrtillsyn via wcbbkmncm 
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En överenskommelse'1 ska trätTas kring hur personalen ska agera om brukaren ej återfinns 

i sin säng när personalen gör tillsynen. Ska personalen titta igen efter en kort tid eller 

agera genom att göra ett personligt besök. 

I den del av genon~förandeplanen som anger nattiiisynen ska brukarens vanliga nattvanor 

även framkomma t.ex . nattliga toalettbesök. 

Nycklar t i J J bostaden lämnas av brukaren och hanteras en J igt gällande 

nyckelhanteringsrutin Nyckelhantering inom hemtjänsten. 

4 .. 
Bilaga 2- blankett Ovcrenskommelsc 
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III! HERRLJUNGA KOMMUN Bilaga l 

~, Socialförvaltningen 

Samtycke 
Till montering av kamera 

Jag- (namn och personnummer) 

Samtycker till att kamera med tillbehörande internetuppkoppling monteras i min 
bostad. 

• kamera installeras i min bostad med översikt över min sovplats 

• kameran får lova att monteras på väggen om bokhylla ej finns att placera 

den i 

• kameran skall användas till utförande av insatsen webbaserad nattillsyn 

som jag har beviljats 

• kameran är endast aktiv enligt överenskommelse 

• kameran kommer att monteras och demonteras genom Vård och Omsorgs 

försorg 

• kameran får inte tas ned eller hanteras oaktsamt. 

J ag är medveten om att jag kan återkalla detta samtycke när som helst om jag så 

önskar. 

Ort och datum 

Underskrift 

Samtycket gäller så länge du har beviljad insats i form av webbaserad nattillsyn. 

Denna samtyckesblankett upprättas i tre exemplar. Ett till den enskilde sam sätts in i brukarens pärm under övrigt, ett till vård

och omsorgspersonal förvaring i grupplokalen somt ett till enhetschef för att läggas i personakten. 

Sida 5 av 7 



Bilaga§ 42 

~~ l! HERRLJUNGA KOMMUN 

~ ' Socialförvaltningen 
Bilaga 2 

Överenskommelse 
Detta gäller för nattiiisyn hemma hos: 

Nattillsynen kommer att ske ............ gånger/natt, med start den ... ....... .... ... . 

Tillsynen görs mellan följande klockslag ............................ ....... .. ......... . . 

Om du inte är i sängen vid den avtalade tidpunkten väntar personalen l 0-15 
minuter därefter görs en ny tillsyn. Om du inte är i sängen åker nattpatrullen ut 
på ett tillsynsbesök hemma hos dig. 

Om tekniken inte skulle fungera vill du att vi: 

Utför ett tillsynsbesök på plats i ditt hem D 

Ej utför ett tillsynsbesök på plats i ditt hem D 

Ort och datum 

Underskrift och personnummer 

Namnförtydligande 

Denna överenskommelseblankett uppröttas i tre exemplar. Ett till den enskilde som sätts in i brukarens pärm under övrigt, 

ett till vård- och omsorgspersonal förvaring i grupplokalen samt ett till enhetschef för att läggas i personakten. 
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Riktlinjer för Socialnämndens kontaktpolitiker 

Uppdraget att vara kontaktpolitiker innebär att man i kontakterna representerar socialnämnden 
och dess beslut oavsett partitillhörighet eller uppfattning i en enskild fråga. 

Kontaktpolitikeruppdraget syftar till att: 
• Ge socialnämnden en ökad kunskap och förståelse för verksamheten. 
• Ge socialnämnden en bild av verksamhetens kvalitet. 
• Vara en länk mellan socialnämnden och verksamheten. 
• Vara en länk mellan nämnden och brukare, deras närstående samt med för 

verksamhetsom rådet aktuella intresseorganisationer. 

Kontaktpolitikers uppgift: 
• Ger brukare, deras närstående och intresseföreningar inom kontaktområdet "ett känt 

ansikte med lyssnande öron" som representerar socialnämnden. 
• Håller sig särskilt väl insatt i verksamheten och brukamas villkor inom sitt 

kontaktom råd e. 
• Tydliggör politikerrollen för målgrupp och verksamheten. 
• Informerar om socialnämndens arbete. 
• Tar del av verksamhetes arbetsplan och nedbrutna mål. 

Genomförande 
Kontakterna med verksamheten, brukare och närstående samt intresseorganisationer kan ske 
genom att kontaktpolitikem: 

• Besöker verksamheten han/hon har som kontaktområde. 
• Tar del av verksamhetens arbetsplan. 
• Informerar socialnämnden om aktuella frågor samt andra funderingar eller synpunkter 

som framkommer v id kontakter och besök. Informationen ges i fonn av skriftlig eller 
muntlig rapport till socialnämnden. 

Kontakter kan ske genom deltagande vid brukarråd och informationsmöten men också 
genom deltagande i för kontaktområdet viktiga kurser eller konferenser. Vid brukar- och 
anhörigträffar på arbetsplatser kan ansvarig enhetschef bjuda in verksamhetens 
kontaktpol itiker. 

Besök ute i verksamheten ska ske efter att ha bokat tid med enhetschef. luppdraget ingår att 
besöka verksam h eten m i n st l gång per år. Enligt kommunens arvodesreglemente kan en 
ledamot genomföra "praktik'" i den egna verksamheten med max 8 timmar per år. 

Att tänka p~ 
När socialnämndens ledamöter och ersättare uppträder som kontaktpolitiker är det 
viktigt att de följer ett gemensamt förhållningssätt gentemot målgrupp/verksamhet. Man 
ska också vara uppmärksam på krav eller önskemål från personal och tydligt hänvisa 
verksamhetsfrågor till ansvarig chef och förvaltningsled n ingen. 
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HERRLJUNGA KOMMUN 
~ ~J' Socialnämnden 

Kontaktpolitiker ska vara medveten om sin roll som kontaktpolitiker i förhållande till chefens 
roll. Problemställningar inom verksamheten ska enheten själv hantera inom ramen för sin 
ledningsorganisation. Problem i den löpande verksamheten, personalfrågor mm är inte frågor 
för kontaktpolitikeruppdraget 

Kontaktpolitikern möter ibland osäkerhet, klagomål eller missuppfattningar om 
verksamhetens organisation och den politiska styrningen i kommunen och har därmed en 
viktig uppgift i att förklara till vem man skall vända sig i olika frågor. Men det är 
verksamheten själv som i första hand har ansvar för att lämna upplysningar, vägledning, råd 
och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör verksamheten. 

Kontaktpolitikeruppdraget ska ses som ett sätt att öka nämndens samlade kunskaper om och 
kontakter med de verksamheter den leder samt att göra nämndens ledamöter kända bland 
verksamheter, brukare, brukares närstående och brukamas intresseorganisationer. 


