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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2018-11-13 

Justerandes sign. 

Bos§ 149 Dnr KS 0013/2018 

Utredning gällande biståndsbedömningen gällande 
särskilda boendeformer och hemtjänst samt omfattningen 
av "kringtiden" inom hemtjänsten samt implementering av 
systemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES) 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 8 december 20 I 6 § 127 att 
uppdra åt socialchefen att utreda biståndsbedömningen gällande särskilda 
boendeformer och hemtjänst med anledning av den höga andelen äldre inom 
särskilda boendeformer i kommunen samt utreda omfattningen av "kringtiden" 
inom hemtjänsten, det vill säga den tid som personal inte befinner sig hos kund, 
genom att implementera systemet Trygghet Enkelhet Säkerhet (TES). 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson har inkommit med utredning daterad 
den 6 november 2018. 

Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föredrar ärendet. 

Förslag 
Socialchef Marie-Louise Forsberg-Fransson föreslår kommunstyrelsens föreslå 
kommunfullmäktige besluta att utredningen läggs till handlingarna och uppdragen 
anses vara utförda. 

Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att uppdra åt socialchef att ta fram 
fördjupat underlag för införande av hemtagningsteam och process med förlängd 
utredningstid samt att fler digitala lösningar införs successivt där det är möjligt för 
att öka självständighetsgraden och minska tidsåtgång för personalinsatser och att 
månadsvisa uppföljningar skall göras av faktisk tidsåtgång efter TES-moduler 
implementerats och parallellt följa sjukskrivningar och avvikelser. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt 
föreliggande förslag. 

Ut dragsbestyrkande 
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Svar två utrednings uppdrag, Kommunfullmäktige 
§ 127 20161208. 

Bakgrund 
Dåvarande Socialchef fick i december 2016 i uppdrag; 

- att utreda biståndsbedömning gällande särskilda boendeformer och hemtjänst med 
anledning av den höga andelen äldre inom särskilda boendeformer i kommunen. 

att utreda omfattningen av "kringtiden" inom hemtjänsten samt implementering av 
TES. 

Metod 
Undertecknad valde att lägga ihop båda uppdragen ovan i en utredning. Utredningen har 
gjorts i nära samarbete med enhetscheferna Linda K. Karlsson och Yvonne Andersson. 

Utredningen bygger på ögonblicksgranskningar, det vill säga granskningarna omfattar det 
som gällde vid de två dagar granskningarna gjordes. Verksamheten är föränderlig, det 
märks inte minst, efter den lagstiftning gällande utskrivning från slutenvården som trädde i 
kraft från och med den första januari 2018. 

Eftersom det varit svårt att få fram tillförlitliga fakta till utredningen via befintliga system 
valde vi att göra en manuell granskning av samtliga personers biståndsbeslut boende på 
Treskillingen och i ordinärt boende. Den 5 juni 2018 togs alla biståndsbeslut och befintliga 
TES registreringar ut ur respektive system. Det var 114 personer som hade biståndsbeslut 
och därmed ingick i granskningen. När den manuella granskningen hade utförts ordnades 
ett möte med biståndshandläggarna för att höra deras bedömning i de ärenden där 
biståndsbedömning inte helt överensstämde med personalens insatser. Under granskningen 
har också ekonomifunktionen varit oss behjälpliga. 



Den 1 oktober 2018 gjordes en ny granskning vad gäller dubbelbemanning och insatstid 
för att få en ytterligare ögonblicksbild av verksamheten. 

I oktober var det 155 biståndsbeslut beviljade. 85 personer hade ett biståndsbeslut på 
beviljade hemtjänstinsatser och 70 personer hade enbart trygghetslarm. Ett fåtal av de 70 
personerna som enbart hade trygghetslarm har dock hemsjukvårdsinsatser. 

Resultat 
Implementering av TES 
TES implementerades fullt ut under 2017 men idag kan inte faktisk tid mätas. TES
systemet är idag inställt på att 60 % ska vara direkt insatstid till enskilda och 40 % är tänkt 
för planeringstid, så kallad "kringtid". I planeringstid ingår bland annat tid för förflyttning 
mellan de enskilda, tvätt och sjukvårdsinsatser, dokumentation, kontaktmannaskap, 
upprättande av samordnad individuell plan - SIP, registrering i Senior alert samt 
arbetsplatsträffar. 

Bistånds beslut 
Dagens biståndsbeslut visar enbart på personers hjälpbehov men tidsåtgång för att 
tillfredsställa personernas behov är schabloniserade. Med andra ord framgår inte faktisk 
insatstid och ej heller om en person behöver hjälp av dubbelbemanning vid till exempel en 
förflyttning med hjälp av lyft. Dagens bemanningsplaner tar sin utgångspunkt utifrån de 

schabloniserade biståndsbesluten. 

Vid genomgång tillsammans med biståndshandläggare efter granskningen i juni 2018 där 
114 personers biståndsbeslut gicks igenom, konstaterades att 17 personer hade 
dubbelbemanning. Granskningsgenomgången visade också på att för sex personer kunde 

insatser tas bort eftersom behov inte kvarstod. Diskussion togs också med 
biståndshandläggare kring hur dialog ska hållas om insatser mellan handläggare och 
utförande personal. Detta har resulterat till snabbare kontakt från personal till 
biståndshandläggare och fler ändringar i beslut löpande under hösten 2018. 

Granskning 
Vid granskningen i juni var det 17 personer (114) som hade behov av dubbel bemanning 
motsvarande 158,75 timmar/vecka. Beslut om dubbel bemanning görs av enhetschef på 
grund av arbetsmiljöskäl eller på imådan av arbetsterapeuter och/eller sjuksköterskor. 
Om behovet av dubbelbemanning i denna omfattning skulle visa sig vara bestående under 
ett helt år genererar detta en årsarbetstid på 8 255 timmar. 

När ny granskning gjordes i oktober var det 22 personer (155) som hade behov av 
dubbelbemanning (10 personer på Treskillingen och 12 personer inom hemtjänsten). 
Dubbelbemanningen motsvarande en tid om 174,95 timmar/vecka (Treskillingen 83,73 

timmar/vecka och hemtjänsten 91,22 timmar/vecka). Om denna omfattning blir bestående 
resterande månader 2018 innebär det att hela hemtjänstverksarnheten har 9 097,4 timmar i 
dubbelbemanning detta år. 
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Om beslutade timmar för 2018, inklusive prognostiserade helårsprognos från oktober 
avseende dubbelbemanningen, består är tiden hos brukare 87 % på Treskillingen och 79% 
för yttre hemtjänst. Detta innebär att den korrekta planeringstiden, "kringtiden", enligt 
prognos ovan, är 13% på Treskillingen och 21 % inom yttre hemtjänst. Detta ska då 
jämföras med att inställningen i TES är 40% planeringstid. 

Vid oktobergranskningen valdes också att titta på hur insatstimmarna var fördelade. 
Av de totalt 85 personerna som hade hemtjänstinsatser, hade 40 personer insatser på 
mindre än 9 timmar/vecka på (fem på Treskillingen och 35 personer inom hemtjänsten) 
och 6 personer på Treskillingen hade insatser över 100 timmar/vecka. Det innebär att 39 
personer hade insatser mellan 9 och 100 timmar/vecka. Personer som har insatser över 100 
timmar/vecka bör motiveras att flytta till särskilt boende - SÄBO, av både kvalitets- och 
kostnadseffektivitets skäl. 

Vidare upptäcktes vid granskningen att bemanningsplanen inom hemtjänsten inte stämde 
överens med de schemarader som verksamhetens planerare utgår ifrån. Det visade sig att 
tidigare års (2015) beslutade neddragning inte hade effektuerats. 

Redovisning av förekomsten klagomål och avvikelser för första halvåret 2018. 
Antal klagomålsärenden inom Äldreomsorgen har ökat. 18 ärenden har dokumenterats 
under januari-augusti inom äldreomsorgen, vilket är 14 fler än vad som inkom under hela 

2017. 14 av dessa 18 ärenden är klagomål från Treskillingen, 13 av dessa inkom mellan 
april-juni. 

Avvikelserapportering för periodenjanuari - juni har också ökat. Vid en jämförelse mellan 

samma period 2017 och 2018, visar jämförelsen en ökning med 61 (9-70) ärenden inom 
Socialtjänstlagen - SoL och en ökning med 84 (34-118) ärenden inom hälso- och 
sjukvårdslagen - HSL. 

Sjukskrivningar 
För att få en helhetsbild av verksamheten har granskningen också omfattat en redovisning 
av sjukskrivningar första halvåret 2017 jämfört med samma period 2018. Granskningen 
visar att sjukskrivningarna har ökat något. 

Långtidssjukskrivna: Första halvåret 2017 var det 2 personer långtidssjukskrivna på 
Treskillingen och 5 personer inom yttre hemtjänsten. Första halvåret 2018 var det 7 
personer långtidssjukskrivna på Treskillingen och 2 personer inom yttre hemtjänsten. 
Korttidssjukskrivna: Första halvåret 2017 var det 25 personer korttidssjukskrivna på 
Treskillingen och 33 personer inom yttre hemtjänst. Första halvåret 2018 var det 27 
personer korttidssjukskrivna på Treskillingen och 34 personer inom yttre hemtjänsten. 

Vidare kunde ses i granskningen var att personerna var sjuka längre perioder under sin 
korttidssjukskrivning 2018 än 2017. Istället för 1-3 dagar tenderade det att vara 2-5 dagar. 
Definition av långtidssjukskrivningar ovan är personer som har varit sjukskrivna mer än 14 
dagar. Definition av korttidssjukskrivningarna ovan är personer som varit sjuka mindre än 
14 dagar. 
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Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan konstateras att denna utredning har varit bra för att få en djupare 
insikt i de problem som idag finns för att kunna ta välgrundade beslut om insatser och 
bemanning. Denna utredning kommer att kunna utgöra en så kallad baslinjemätning. Det 
vill säga den kan användas som jämförelse emot faktisk tidmätning, månatliga 
uppföljningar av avvikelser samt sjukskrivningar. För att kunna mäta faktisk tid och 
därigenom ha ett bättre TES-planeringsunderlag har utrustning beställts för ändamålet och 
denna är tänkt att implementeras i januari 2019. 

Vid granskningen sågs att några personer enbart hade tillsynsbesök eller besök för att 
påminnas om att ta medicin. Idag finns digital teknik som kan tillgodose dessa behov i 
vissa enskilda fall. Då allt fler personer behöver insatser av vård- och omsorg bör digital 
teknik införas där det är lämpligt och efter samtycke från den enskilde eller dess 
anhöriga/närstående. 

Snabbare utskrivning från slutenvård och allt fler äldre som behöver verksamhetens viktiga 
insatser och risk för att det blir svårare att få utbildad personal, leder till att arbetsprocesser 

behöver ses över. Detta för att den professionella personalen ska göra rätt saker i rätt tid 
med god kvalitet för dem som verksamheten är till för. Därför kan ett förslag vara att låta 
personer få komma hem och prova sina förmågor med stöd av ett hemtagningsteam. 

I ett hemtagningsteam bör sjuksköterskor, arbetsterapeut och rehabiliterings (rehab) 

undersköterskor samt eventuellt fysioterapeut ingå. Ett sådant team skulle kunna underlätta 
och effektivisera hemtagningen från sjukhusen genom att använda sig av en process 
förlängd utredningstid. Den legitimerade personalen i teamet bör få behörighet att fatta 
tidsbegränsade utredningsbeslut (14 dagar) om korttidsplats och beslut om hemtjänst. 

Personalen i teamet skulle också kunna fungera som vårdkoordinatörer eftersom någon av 
dem oftast är i tjänst (alltid dagtid/vardagar och vissa helger). Därefter skulle 
biståndshandläggarna kopplas in och de skulle då kunna göra en fördjupad professionell 
bedömning av den enskildes behov. Den enskilde personen har med ett sådant arbetssätt 
fått möjlighet att återhämta sig efter sin sjukhusvistelse i hemmiljö eller på kommunens 
korttidsboende under 14 dagar. Hemtagningsteamet har då kunnat göra en fördjupad 
bedömning av vilken insats den enskilde personen behöver framöver. 

Förslaget skulle även ge ett tydligare flöde då hemtagningsteamet tar över det som idag 
kallas utskrivningsplanering. Biståndshandläggama samt samordnaren från primärvården 
har efter två veckor den samordnade individuella planeringen (SIP) tillsammans med den 
enskilde och/eller anhörig/närstående. Det blir tydligare för den enskilde och dennes 
eventuella anhöriga/närstående att det först görs en enklare planering för att hen ska kunna 
komma hem eller till en korttidsplats och först därefter görs en grundligare planering för 
tiden framåt. En positiv effekt av ovan förslag borde bli att biståndshandläggama skulle 
kunna få avlastning genom minskat antal ärenden samtidig som den legitimerade 
personalen som tar de tillfälliga besluten inte får så mycket extra arbete, då de redan idag 
är med i processen kring hemtagning. 
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Rehab undersköterskornas uppdrag är att fungera som en direkt insatt rehabiliteringsresurs 

för att den enskilde personen ska få träning så fort som möjligt. 

Rehab undersköterskornas uppdrag är också att fungera som en resurs i rehabiliterande 

arbetssätt för att från början strukturera upp stödet till den hemtagna personen. 

Förekomsten av klagomål och avvikelser har ökat under första halvåret 2018 jämfört med 

samma period 2017. Det är dock svårt att avgöra om det är en faktisk ökning i antalet 

ärenden eller om det är ett utslag av bättre rapportering. Det är önskvärt att det sker en 

noggrann rapportering i dessa ärenden för att kunna åtgärda brister. 

Då sjukskrivningarna ökat något mellan åren 2017 och 2018 då jämförelsen gjordes, leder 

till att det känns angeläget att följa sjukskrivningar noga. Detta för att se sjukdomarnas art 

och om sjukdomen är kopplat till arbetsmiljö. För att kunna åtgärda eventuella generella 

brister i arbetsmiljön bör det finnas en systematisk kartläggning att grunda beslut utifrån. 

Förslag till beslut: 
att de båda Kommunfullmäktige uppdragen§ 127 20161208 anses vara utförda. 

att utredningen lägges till handlingarna. 

samt att kommunstyrelsen vidare beslutar: 

att uppdrag ges till Socialchef att ta fram ett fördjupat underlag om införande av 

hemtagningsteam och process med förlängd utredningstid. 

att fler digitala lösningar införs succesivt där det är möjligt för att öka 

självständighetsgraden och minska tidsåtgång för personalinsatser. 

att månadsvisa uppföljning ska göras, av faktisk tidsåtgång efter TES moduler 

implementerats och parallellt med ovan följa sjukskrivningar och avvikelser. 

Marie-Louise Forsberg-Fransson 
Socialchef/bitr. kommunchef 
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