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§ 13 Dnr 28072  

Godkännande av dagordningen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner dagordningen    
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§ 14 Dnr 2020-000010  

Val av justerare 

Socialnämndens beslut 

Carl Krekola (M) väljs som justerare        

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Ljungqvist (-) föreslår att Carl Krekola (M) väljs till justerare   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Ljunqvist (-) föreslår att Carl Krekola (M) väljs till justerare  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan välja Carl Krekola (M) som 

justerare och finner att socialnämnden beslutat så.                
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§ 15 Dnr 2020-000019  

Uppföljande granskning av rutiner för ekonomistyrning 
inom socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen gällande uppföljning och 

granskning av rutiner för ekonomistyrning inom socialnämnden           

Sammanfattning av ärendet 

PwC bedömer att socialnämnden ej har säkerställt en ändamålsenlig 

ekonomisk planering och uppföljning med tillräcklig intern kontroll och att 

tillräckliga åtgärder ej har vidtagits sedan revisorernas granskning år 2017.  

Bedömning grundas på att socialnämnden fortfarande har ett 

budgetunderskott mellan den av fullmäktige beslutade budgetramen och 

det utfall som prognosticeras för år 2019. Det prognosticerade 

budgetunderskottet för år 2019 uppgår till 7,5 mnkr.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.        

Beslutsunderlag 

Rapport PwC – Rutiner för ekonomistyrning inom socialnämnden – 

uppföljning och granskning, 2020-01-16 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-01-30 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige     
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§ 16 Dnr 2020-000023  

Ekonomiskt bistånd till internet 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar om en ändring i de aktuella ”Riktlinjerna för 

ekonomiskt bistånd” i frågan om utgifter gällande internet inklusive 

internetuppkoppling. När förändringar kring riktlinjer eller annat som 

påverkar budget ska det alltid presenteras tillsammans med en ekonomisk 

kalkyl               

Sammanfattning av ärendet 

2017 kom en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gällande just 

bistånd till utgifter för internet. HFD ändrar i sin dom den etablerade praxis 

att betrakta dessa utgifter som gemsamma hushållskostnader inom 

riksnormen. Socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd ser därför ett behov 

av att se över kommunens riktlinjer gällande denna fråga. Ändringen 

innebär att utgifter för internet inklusive en internetuppkoppling ska 

betraktas som livsföring i övrigt och ska beviljas utöver riksnormen och de 

skäliga kostnaderna, dock högst med 300 kronor per månad.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl Krekola (M) yrkar: När förändringar kring riktlinjer eller annat som 

påverkar budget ska det alltid presenteras tillsammans med en ekonomisk 

kalkyl.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och Carl Krekolas (M) yrkande och 

finner att socialnämnden beslutat så          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förste socialsekreterare, 2020-01-20  

Högsta förvaltningsdomstolen, 2016-1893, 2017-05-11          

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Avdelningschef för individ- och familjeomsorgen  
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§ 17 Dnr 2020-000022  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse år 2019  

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen och beslutar att arbeta vidare 

med att utveckla vårdplaner och genomförandeplaner, samt ta fram 

möjligheter till granskning och förbättringar inom dokumentation och 

genomförandeplaner.           

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialstyrelsens författning om ledningssystem (SOSFS 2011:9) bör 

verksamheten upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse och enligt 3 

kap. 10 § patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivaren den 1 mars varje år 

upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I Uppvidinge kommun skrivs dessa 

berättelser i ett dokument som beskriver hur vi jobbar med kvalitetsarbete 

och patientsäkerhet inom Socialförvaltningen. I vissa avsnitt räknas även 

LOV-företagets kvalitetsresultat in.  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen ger en övergripande information 

om hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits inom 

socialförvaltningen under året. Socialt ansvarig samordnare och medicinskt 

ansvarig sjuksköterska är de funktioner som ansvarar för att det upprättas 

en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Erik Hammarström ( S) yrkar:  

Arbeta vidare med att utveckla vårdplaner och genomförandeplaner. 

Thomas Lindberg (C) yrkar:  

Ta fram möjligheter till granskning och förbättringar inom dokumentation 

och genomförandeplaner.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut samt till Lars-Erik Hammarströms (S) 

och Thomas Lindbergs (C) yrkanden och finner att socialnämnden beslutat 

så.         
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Beslutsunderlag 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019, 2020-02-11 

Tjänsteskrivelse av socialt ansvarig samordnare och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska, 2019-01-27    

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

  

 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-11 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 18 Dnr 2019-000129  

Nyttjande av lägenheter i särskilt boende 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att förtydliga tidigare beslut om intagningsstopp 

gällande Solgården och Solglimten (demensavdelning).             

Sammanfattning av ärendet 

Vid socialnämndens sammanträde 2019-05-09 fattades beslut om 

intagningsstopp på särskilt boende, Solgården, diarienummer 2019-000129. 

I sammanfattning av ärendet framgår att intagningsstoppet var temporärt.  

Intagningsstoppet gäller samtliga avdelningar på Solgårdens särskilda 

boendeplatser och avdelningen Solglimten. 

Ekonomiska konsekvenser 

Tomma platser i särskilt boende påverkar ekonomin negativt.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av omsorgschef, 20-01-29  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige  
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§ 19 Dnr 2020-000024  

Information om projekt Psykisk Hälsa 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen          

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med överenskommelsen mellan SKR och regeringen om psykisk 

hälsa är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och 

bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska 

insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.  

I Kronobergs län arbetar vi tillsammans för att förbättra den psykiska 

hälsan. Region Kronoberg, kommunerna och brukarorganisationerna 

strävar mot ett gemensamt mål. Arbetet grundar sig i den årliga 

överenskommelse som upprättas mellan staten och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) där målet är att: 

Främja psykisk hälsa 

Motverka psykisk ohälsa 

Förstärka tidiga insatser till personer som drabbats av psykisk ohälsa 

Förbättra vården och omsorgen för personer med omfattande behov av 

insatser 

Från 2016 omfattas alla åldrar och alla tillstånd, från tidiga insatser till 

högspecialiserad vård. Insatserna ska vara jämlika, jämställda och 

tillgängliga. Psykisk hälsa och psykisk ohälsa är inte uteslutande en fråga 

för psykiatrin och socialtjänsten, utan även en viktig utmaning inom många 

olika samhällsområden.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare 2020-01-30  

Uppvidinge kommuns handlingsplan Psykisk Hälsa 2020  
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Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 

Samhällsserviceförvaltningen 

Avdelningen för Arbetsmarknad och etablering    
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§ 20 Dnr 2020-000025  

Beaktande utifrån Barnkonventionen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag till beslut att socialnämndens 

tjänsteskrivelser och beslutsunderlag alltid ska beakta barnkonventionens 

lagstiftning.         

Sammanfattning av ärendet 

Barnkonventionen antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. 

Idag har 196 stater ratificerat (förpliktat sig att följa) barnkonventionen. Den 

svenska regeringen ratificerade konventionen 1990 utan några reservationer 

och from 1/1 2020 är Barnkonventionen lagstiftning i Sverige och utifrån 

lagstiftningen ska socialnämnden alltid beakta och ta hänsyn till barnets rätt 

i alla beslut som berör barn. Se barnkonventionens artiklar i kortversion 

nedan:  

Artikel 1 

Ett barn – det är varje människa under 18 år. 

Artikel 2 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

Artikel 3 

Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör barn. 

Artikel 4 

Konventionsstaterna ska till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att 

förverkliga barnets ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. När 

resurserna inte räcker till bör man söka lösningar genom internationellt 

samarbete. 

Artikel 5 

Föräldrarna har det yttersta ansvaret för barnet och ska utifrån utvecklingen 

av barnets egen förmåga säkerställa att det får kännedom om och hjälp i att 

utöva sina rättigheter. 

Artikel 6 

Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. 

Artikel 7-8 

Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det 



 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(27) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-11 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är. En stat får inte ta ifrån barnet dess 

namn eller nationalitet. 

Artikel 9 

Barnet ska inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är 

för barnets bästa. Barn som inte bor med båda föräldrarna ska ha rätt att 

träffa båda två regelbundet. 

Artikel 10 

Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska 

behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt. 

Artikel 11 

Ett barn får inte föras bort eller hållas kvar i utlandet utan tillstånd. Staten 

ska ingå avtal med andra länder för att bekämpa detta. 

Artikel 12–15 

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. När 

domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet ska barnet höras 

och barnets intresse komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras. 

Artikel 16 

Varje barn har rätt till sin privat- och familjeliv, hem och post och ska 

skyddas mot ingripanden i dessa. Varje barn ska också skyddas mot 

angrepp på sin heder och sitt anseende. 

Artikel 17 

Alla barn har rätt att ta del av information från massmedia, som syftar till 

att främja deras välfärd och utveckling. Massmedia ska därför uppmuntras 

att sprida information särskilt riktad till barn, samarbeta över gränserna, 

producera barnböcker, sprida information på minoritetsspråk samt skydda 

barn mot skadligt innehåll. 

Artikel 18  

Båda föräldrarna har gemensamt det primära ansvaret för barnets 

uppfostran och utveckling. De ska låta sig vägledas av vad som bedöms 

vara barnets bästa. 

Artikel 19 

Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot vanvård 

eller utnyttjande av föräldrar eller andra vårdnadshavare. 

Artikel 20–21  

Ett barn, som berövats sin familjemiljö, ska ha rätt till alternativ omvårdnad. 
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Vid adoption ska staterna säkerställa att största vikt ges till vad som 

bedöms vara barnets bästa. 

Artikel 22 

Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp om det kommer ensamt eller 

tillsammans med föräldrar eller annan person. 

Artikel 23 

Ett barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i 

samhället. 

Artikel 24  

Barnet har rätt till bästa möjliga hälso- och sjukvård och rehabilitering. Alla 

länder ska arbeta för att minska spädbarns- och barnadödligheten och 

bekämpa sjukdomar och undernäring och avskaffa traditionella sedvänjor 

som är skadliga för barns hälsa. Gravida och nyblivna mammor har rätt till 

hälsovård. 

Artikel 25 

Ett barn som har omhändertagits för vård, skydd eller behandling har rätt 

att få sin behandling och sitt omhändertagande granskat på regelbunden 

basis. 

Artikel 26 och 27 

Varje barn har rätt till den levnadsstandard som är skälig för att trygga 

barnets utveckling. Föräldrarna har huvudsakligen ansvaret för detta, men 

om de inte klarar av det, måste staten se till att det finns stödprogram för att 

säkerställa detta. Även barnets sociala trygghet ska säkerställas med till 

exempel socialförsäkringar som ska ges till familjer beroende på vilka 

tillgångar de har. 

Artikel 28–29 

Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör 

förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och 

fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken. 

Artikel 30 

Barnet, som tillhör minoritetsgrupper eller ursprungsbefolkningar, har rätt 

till sitt språk, sin kultur och religion. 

Artikel 31 

Barnet har rätt till lek, vila och fritid. 

Artikel 32 

Barnet har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande samt mot hårt 
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arbete som skadar eller hindrar barnets skolgång och äventyrar barnets 

hälsa. 

Artikel 33 

Barnet har rätt att skyddas från olaglig användning av narkotika. 

Artikel 34 

Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och mot 

att utnyttjas i prostitution och pornografi. 

Artikel 35 

Bortförande, försäljning eller handel med barn ska förhindras. 

Artikel 36 

Du har rätt till skydd mot alla former av utnyttjande som kan skada dig 

Artikel 37 

Inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller 

förnedrande behandling och bestraffning. Inget barn får olagligt eller 

godtyckligt berövas sin frihet. Barnet får inte bestraffas med livstids 

fängelse eller dödsstraff. Varje frihetsberövat barn ska behandlas humant 

och med respekt. Barnet har rätt att snarast möjligt få juridisk hjälp. Barnet i 

fängelse har rätt till kontakt med och besök av sin familj. 

Artikel 38 

Konventionsstater skall vidta alla lämpliga åtgärder för att tillförsäkra att 

barn under 18 år inte deltar i väpnade konflikter. Barn får inte heller 

användas eller rekryteras av gerillarörelser med flera. 

Artikel 39 

Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr, 

väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till 

rehabilitering och social återanpassning. 

Artikel 40 

Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt för straffbara handlingar, 

har rätt till en behandling som främjar barnets känsla för värdighet och för 

andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. 

Artikel 41 

Rättigheterna i konventionen gäller inte om andra nationella lagar ger 

barnet större möjligheter att förverkliga rättigheterna. 

Artikel 42 

De stater som anslutit sig till konventionen åtar sig att göra konventionens 

bestämmelser och principer allmänt kända bland vuxna och barn. 
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Artikel 43–45 

Bestämmelser om hur alla länder som anslutit sig till konventionen ska 

arbeta för att förverkliga den. En övervakningskommitté inom FN granskar 

konventionsstaternas rapporter. FN-organ och frivilligorganisationer kan 

också delta med information till FN. 

Artikel 46–54 

Regler om hur stater kan ansluta sig till konventionen och när dessa börjar 

gälla. En reservation som strider mot denna konventions ändamål och syfte 

skall inte tillåtas.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-01-30    

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 
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§ 21 Dnr 2020-000026  

Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämndens 
individutskott 

Socialnämndens beslut 

 Socialnämnden entledigar Bjarne Svensson (S) från sitt uppdrag som 

ledamot i socialnämndens individutskott.              

Sammanfattning av ärendet 

 Bjarne Svensson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

socialnämndens individutskott. Socialnämnden behöver entlediga Bjarne 

Svensson (S) från sitt uppdrag som ledamot i Socialnämndens 

individutskott.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan entlediga Bjarne Svensson (S) 

från sitt uppdrag som ledamot i socialnämndens individutskott. 

Ordförande finner att socialnämnden beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i socialnämndens individutskott, 2020-

01-30.     

Beslutet skickas till 

Bjarne Svensson (S 
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§ 22 Dnr 2020-000027  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 
socialnämndens individutskott efter Bjarne Svensson 
(S) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden väljer Mattias Sjöberg (V) till ordinarie ledamot i 

socialnämndens individutskott och Bjarne Svensson (S) som ersättare i 

socialnämndens individutskott.           

Sammanfattning av ärendet 

2020-01-30 har det inkommit uppsägning från Bjarne Svensson (S) för sitt 

uppdrag som ordinarie ledamot i socialnämndens individutskott. 

Socialnämnden behöver därför välja en ny ledamot.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Erik Hammarström (S) yrkar att välja Mattias Sjöberg (V) till ordinarie 

ledamot i individutskottet och Bjarne Svensson (S) som ersättare i 

socialnämndens individutskott.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Lars-Erik 

Hammarströms (S) yrkande.                

Beslutet skickas till 

Mattias Sjöberg (V) 

Bjarne Svensson (S) 
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§ 23 Dnr 2020-000004  

Åtgärds- och handlingsplan kostnadseffektivisering år 
2020-2024 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner socialförvaltningens förslag gällande åtgärds- 

och handlingsplan kostnadseffektiviseringar 2020–2024. Samt att åtgärds- 

och handlingsplan redovisas per år (2020,2021,2022) så man tydligt kan se 

budget samt effekten av de insatser som socialnämnden beslutar. Den 

löpande årsplanen bör redovisas löpande och alltid vid en budgetavvikelse. 

Åtgärds- och handlingsplanen ska bifogas protokollet.            

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden står inför kostnadseffektiviseringar 2020–2024 vilket genom 

denna åtgärdsplan tydliggörs. Handlingsplanen kommer att vara ett 

levande dokument under 2020–2024 för att tydliggöra helheten kring de 

olika delprojekten som socialnämnden beslutat. Denna redogörelse påvisar 

vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta för att uppnå ett nollresultat i 

förhållande till budget 2020–2024. Redovisning utifrån åtgärdsplanen 

kommer att ske månatligen under 2020–2024.  

Förslag på kostnadseffektiviseringar/åtgärder för socialförvaltningens 

verksamhetsområden är:  

Prognosarbete  

IFO:s ledningsorganisation och förbättringsarbete 

Boendeformer inom äldreomsorgen   

Boendeformer inom LSS 

Boende/Skola för barn och unga med komplexa behov 

Budgetgruppens arbete och förslag 

Kvartalsuppföljning övertidsuttag på avdelningsnivå 

Kvartalsuppföljning korttids- och långtidsfrånvaro på avdelningsnivå     
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Carl Krekola (M) yrkar: 

Åtgärds- och handlingsplan bör redovisas per år (2020,2021,2022) så man 

tydligt kan se budget samt effekten av de insatser som socialnämnden 

beslutar. Den löpande årsplanen bör redovisas löpande och alltid vid en 

budgetavvikelse.  

Lars-Erik Hammarström (S) yrkar:  

Åtgärds- och handlingsplanen ska bifogas protokollet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut samt till Carl Krekolas (M) och Lars-

Erik Hammarströms (S) yrkanden och finner att socialnämnden beslutat så          

Beslutsunderlag 

Åtgärds- och handlingsplan 2020–2024 

Åtgärdsplan enhetschefer, avdelningschefer 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2020-01-30    

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige  
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§ 24 Dnr 2019-000312  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, kvartal tre år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har skyldighet att till Inspektion för vård och omsorg (IVO), 

inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i 

verkställigheten som inte verkställs på nytt inom tre månader. 

Rapporteringsskyldigheten gäller SoL-beslut 16 kap§ 6 f samt LSS-beslut § 9 

och§ 28 f-g. 

Kvartal fyra år 2019 finns det ett (1) ej verkställt gynnande beslut.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.          

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och administratör  2020- 02-03   

Beslutet skickas till 

Kommunens revisor 

Kommunfullmäktige 
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§ 25 Dnr 2019-000411  

Minnesanteckningar samrådsmöten år 2019 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner informationen          

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod utser socialnämnden kontaktpolitiker inom 

äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta samt omsorgen om 

personer med psykiska funktionsnedsättningar. Syftet är att skapa 

möjligheter för närmare dialog mellan berörda i verksamheterna och 

socialnämnden. Kontaktpolitiker bjuder in till samrådsmöte, tillsammans 

med ansvarig enhetschef. I uppdraget ingår att informera om aktuella 

beslut som tagits i nämnden. Vara brobryggare mellan brukare, verksamhet 

och politisk organisation.  

Samrådsmötena ska ses som och utformas som samråd, samtal och 

diskussion. De olika föreningarna och verksamheterna rapporterar om vad 

som pågår. Anteckningarna från dessa möten ska delges nämnden. 

Det har inkommit handlingar från två samrådsmötet sedan senaste 

redovisningen: 

Storgården, Älghult 2019-11-26 

Lingården, Lenhovda 2019-11-18          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så          

Beslutsunderlag 

Samråd Storgården, Älghult 2019-11-26 

Samråd Lingården, Lenhovda 2019-11-18  

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2020-01-28   

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 
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§ 26 Dnr 2020-000016  

Tychofondens möte 2019-11-27 på Olofsgården i Åseda 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förslag enligt Tychofondens protokoll 2019-11-

27.          

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 maj 1954 skrev Tycho Carlsson i Åseda ett testamente i vilket han 

testamenterade en summa pengar till bland annat ”förbättrande av 

ålderdomsvården inom Åseda församling…”. Donationsmedlen skall enligt 

testamentet delas ut av Tychofondens styrelsen i samråd med ”Åseda 

Sockens fattigvårdsstyrelse” (idag är det socialnämnden som ansvarar för 

motsvarande verksamhet).  

Tychofondens styrelse hade möte den 27 november 2019 och beslutade om 

utbetalning av medel enligt det bilagda protokollet.  

Ekonomiska konsekvenser 

Medlen tas ur fonden och ger därför inga ekonomiska konsekvenser för 

socialnämndens budget.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av administrativt ledningsstöd, 2020-01-20 

Protokoll från möte med Tychofondens styrelse, 2019-11-27    

Beslutet skickas till 

Tychofonden, Bjarne Svensson 
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§ 27 Dnr   

Redovisning av delegationsbeslut år 2020 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen           

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har delegerat rätten att fatta beslut i vissa frågor till 

tjänstemän på socialförvaltningen. Socialnämnden ska av den anledningen 

få en rapport varje månad över vilka beslut som är fattade i socialnämndens 

ställe.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med 

socialförvaltningens förslag till beslut och finner att socialnämnden beslutat 

så.          

Beslutsunderlag 

Förteckning av delegationsbeslut, 2020-01-31    

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 
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§ 28 Dnr 2020-000005  

Information från förvaltningschef 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet samt beslutar att 

budgetgruppens arbete blir ett eget ärende till nästkommande nämnder                     

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över information till socialnämndens sammanträde 2020-02-11: 

Arbetsrättslig process  

Information om skrivelse Tillsammans mot ensamhet 

Budgetgruppens arbete   

Attestantförteckning  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars-Erik Hammarström (S) yrkar:  

Att Budgetgruppens arbete blir ett eget ärende till nästkommande nämnder.  

Beslutsgång 

Godkänna information samt Lars-Erik Hammarström (S) yrkande på att 

Budgetgruppens arbete blir ett eget ärende till nästkommande nämnder.         

Beslutsunderlag 

Förteckning över informationen, 2020-01-30          
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§ 29 Dnr 2020-000006  

Meddelande till socialnämnden 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden noterar informationen till protokollet         

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelande till socialnämnden: 

1: Riktlinjer gällande kränkning, diskriminering, olika trakasserier och 

repressalier   KS Dnr 2019-000369 

2: Regler för verksamhets- och ekonomistyrning Fastställt av 

Kommunfullmäktige 2020-02-04, § 14 

3: Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst KF Dnr 2019-000199 

4: Översyn av ekonomi- och verksamhetsstyrningsprinciper KF Dnr 2019-

000168  

5 :Revidering av regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun KF Dnr 

2019-000357 

6: Arbetsmiljöpolicy KF Dnr 2019-000370                          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2020-01-30       

Beslutet skickas till 

Förvaltningssekreterare 
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Inledning      
Enligt Socialstyrelsens författning om ledningssystem (SOSFS 2011:9) bör verksamheten 
upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse och enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen 
(PSL) ska vårdgivaren den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I 
Uppvidinge kommun skrivs dessa berättelser i ett dokument som beskriver hur vi jobbar 
med kvalitetsarbete och patientsäkerhet inom Socialförvaltningen. I vissa avsnitt räknas även 
LOV-företagets kvalitetsresultat in. Socialt ansvarig samordnare (SAS) och medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) ansvarar för att det upprättas en kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse. 

Ledningssystem omfattar de verksamheter som bedrivs utifrån socialtjänstlagen, hälso- och 
sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i Uppvidinge 
kommun (inom socialnämndens ansvarsområde). I stora delar av det som ingår i kvalitet-och 
patientsäkerhetsberättelsen, så sker arbetet i förvaltningen enligt det ledningssystem som 
finns upprättat enligt SOSFS 2011:9. Ledningssystemet finns på kommunens intranät 
tillsammans med gällande rutiner och riktlinjer och är därmed tillgängligt för all anställd 
personal som arbetar i kommunens egen regi. Det som ingår i ledningssystemet lämnas 
därför till stora delar utanför detta dokument, men kan lämnas ut om önskemål finns.  

Rutinerna gäller i många delar även för privat företag som driver omsorg och hälso-och 
sjukvård i särskilt boende enligt LOV. 

Övergripande mål och strategier 
”Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det 
innebär att vården särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, 
tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och 
hälso- och sjukvårdspersonalen, och vara lätt tillgänglig.” ”Kvaliteten i verksamheten ska 
systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras” (5 kap. 1§ och 4 § Hälso-och 
sjukvårdslagen, 2017:30, HSL). 

Patientlagen 2014:821 syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och 
tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och 
delaktighet.  

I 1 kap 1 § Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) står att verksamheten ska byggas på respekt för 
människors självbestämmanderätt och integritet. I 3 kap 3 § SoL står att insatser inom 
socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförandet av uppgifterna ska det finnas personal 
med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och 
fortlöpande utvecklas och säkras. 
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I 6 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 (LSS) står att 
verksamheten ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda 
samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga 
utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Kvaliteten i 
verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För verksamheten 
skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och 
omvårdnad skall kunna ges. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Ledningssystemets syfte är att det ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten. 

Det systematiska förbättringsarbetet består av: 
 Riskanalyser 
 Egenkontroll 
 Utredning av avvikelser 
 Förbättrande åtgärder 
 Förbättring av processer och rutiner 

 
Att arbeta systematiskt med riskanalyser, egenkontroller, verksamhetens resultat, utredning 
av klagomål och synpunkter med mera ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Socialnämnden får återkommande information från respektive avdelning om det 
systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen genom kvalitetsrapporter, tertialrapporter 
och verksamhetsberättelser samt kvalitets och patientsäkerhetsberättelse. 

Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 
För att kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt ska det finnas en angiven fördelning av 
ansvar och befogenheter. I socialnämndens delegationsordning finns överordnade beslut 
som rör delegation. Det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän, där 
politikerna fokuserar på frågeställningarna vad och när, tjänstemännen på hur och vem. 

Ansvaret för arbetsuppgifter utifrån ledningssystemet följer den befintliga fördelningen av 
ansvar och befogenheter inom organisationen. Ansvaret för att arbeta enligt 
kvalitetsledningssystemet och vara delaktiga i kvalitetsarbetet omfattar alla anställda, där 
chefen bär det yttersta ansvaret för att föreskriften följs. Förvaltningschef Socialförvaltningen 
har befattningen verksamhetschef enligt HSL. Patientsäkerhetsarbetet leds av medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS). 

Utförare enligt lagen om valfrihet (LOV) har ansvar för att ett kvalitetsledningssystem finns 
för sin verksamhet, enligt förfrågningsunderlaget. De ansvarar för kvalitetsuppföljning, 



Sida 7 av 32 

 

kvalitetsutveckling, att involvera medarbetare i kvalitetsarbetet samt att ge information om 
resultatet till sina medarbetare inom sitt verksamhetsområde. Utförare enligt LOV är 
ansvariga för att informera socialnämnden i Uppvidinge kommun om det systematiska 
kvalitetsarbetet i sin verksamhet.  

De delar i LOV-företaget som kräver MAS-ansvar ligger på kommunens MAS.   

Rapporteringsskyldighet och utredning av avvikelser 
All personal inom socialförvaltningen som upptäcker en händelse eller omständighet där 
den enskilde skadats eller varit utsatt för missförhållande eller risk för något av detta, är 
skyldiga att rapportera det inträffade. 

Avvikelserapport lämnas till ansvarig enhetschef/gruppledare via Procapita eller blankett. 
Vid allvarliga händelser som rör patientsäkerhet, sker rapportering även till MAS. 
Missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex Sarah rapporteras till socialt 
ansvarig samordnare. Separat rutin finns, enligt de krav som Socialstyrelsen ställer, för Lex 
Sarah. Information om rutinerna kring Lex Sarah och Avvikelsehantering inklusive Lex 
Maria, repeteras årligen för all omvårdnadspersonal. Socialförvaltningens 
avvikelsehantering omfattar tre delprocesser; klagomål/synpunkter, avvikelser samt 
rapportering/anmälning enligt Lex Sarah och Lex Maria  

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, säkerställer 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för socialförvaltningen. De har 
bland annat som uppgift att säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade 
kunnat medföra en allvarlig vårdskada eller missförhållande, har utretts i nödvändig 
omfattning samt att vårdgivaren/socialnämnden har vidtagit de åtgärder som krävs för att 
uppnå hög kvalitet och patientsäkerhet.  

Patientnämnden 
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla 
landsting/regioner. Patienten kan kostnadsfritt vända sig dit med frågor, synpunkter eller 
klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.  

Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för patienter och som 
en länk till verksamheten.  

Under 2019 har inga ärenden inkommit till förvaltningen från patientnämnden. 

Samverkan 
Patienter, enskilda och deras närstående, ska när det är möjligt  

 medverka vid upprättande av vårdplaner och genomförandeplaner 
 informeras vid utredning av vårdskador och missförhållande 
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 få information om var man kan vända sig med synpunkter och klagomål 
 få information om patientnämnden 

 
Enskilda och grupper, brukarorganisationer, personal och fackliga organisationer ska ges 
möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

Informationssäkerhet 
Vårdgivaren är skyldig att beskriva hur arbetet med informationssäkerhet har genomförts 
under året samt på vilket sätt skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och 
informationssystem har skett. 2019 har det kommunalägda bolaget Uppcom genomfört 
följande åtgärder för Socialförvaltningen:  

 Bytt från Novell till Microsoft AD 
 Automatisk kontohantering 
 Alla har personlig inloggning 
 Thinlinc borttagen 
 Procapita lokalt installerade på datorerna 
 Samtliga HSV datorer är bärbara med möjlighet att använda 4G och RSA dosor 

Resultat av årets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Riskanalys  
Riskanalyser sker löpande i samband med händelseanalyser vid utredning av avvikelser. Det 
görs också i det löpande arbetsmiljöarbetet. 

Exempel på andra riskanalyser som har skett under 2018: 

 Riskbedömning för strukturella förändringar inom äldreomsorgen 
 Riskbedömning om Sländan, (gruppbostad enligt LSS) 
 Riskbedömningar görs även regelbundet då behov finns att ge utökad delegering 

inom läkemedelshantering.  

Uppföljning genom egenkontroll 
Det kan bland annat ske genom: 

 Jämförelse av verksamhetens resultat i Öppna jämförelser och brukarundersökning 
 Jämförelse av verksamhetens resultat i nationella och regionala kvalitetsregister 

exempelvis Senior Alert, Palliativregistret, BPSD 
 

Andra egenkontroller som har skett under 2018: 

 Loggkontroller 
 Egenkontroll av reservrutin för uppkoppling i Cambio Cosmic  
 Kontroller av medicintekniska produkter 
 Kontroll av avvikelsehantering  
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 Uppföljning av särskilt boende i egen regi och enligt LOV  
 Socialförvaltningens plan för intern kontroll 

Öppna jämförelser  
Socialstyrelsen redovisar i öppna jämförelser hur kommunen ligger till jämfört med andra 
kommuner i Sverige. Det finns öppna jämförelser för samtliga avdelningar inom 
socialförvaltningen. Öppna jämförelse kommer att presenteras för Socialnämnden under 
året.   

Brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019”  
Socialstyrelsen har undersökt vad de äldre tycker om äldreomsorgen 2019, både på särskilt 
boende och i hemtjänsten. Nedan redovisas en del av resultaten. Hela rapporten finns att 
läsa på www.socialstyrelsen.se. 

Särskilt boende, resultat för Uppvidinge.  Siffrorna inom parantes anger värdet för 2018 i 
Uppvidinge. 

 96 % (95 %) tycker att de får ett bra bemötande av personalen, riket 93 %.  

 97 % (93 %) att de känner sig trygga på äldreboendet, riket 88 %.  

 89 % (88 %) tycker att de sammantaget är nöjda med äldreboendet, riket 81 %.  

  88 % (83 %) tycker att det är lätt att få kontakt med personalen, riket 83 %. 

 72 % (68 %) tycker att måltiderna på boendet är en trivsam stund, riket 68 %. 

 72 % (73 %) tycker att personalen har tillräcklig tid för att kunna utföra sitt arbete, 

riket 72 %. 

  74 % (63 %) tycker att de har möjlighet att komma utomhus, riket 58 %.  

  52 % (37 %) som vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål på 

äldreboendet, riket 47 %. 

 46 % (43 %) brukar få information om tillfälliga förändringar, riket 47 %. 

 84 % (78 %) tycker att det är trivsamt utomhus runt boendet, riket 67 %. 

 88 % (74 %) är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet, riket 63 %. 

Hemtjänst, resultat för Uppvidinge.  Siffrorna inom parantes anger värdet för 2018 i 
Uppvidinge. 

 97 % (100 %) tycker att de får ett bra bemötande av personalen, riket 97 %. 

 91 % (89 %) att de känner sig trygga att bo hemma med stöd av hemtjänsten, riket 86 

%.  

  94 % (95 %) tycker att de sammantaget är nöjda med hemtjänsten, riket 88 %. 

  78 % (78 %) tycker att det är lätt att få kontakt med hemtjänsten, riket 77 %. 
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  93 % (89 %) tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, riket 86 %. 

 85 % (84 %) tycker att personalen tar hänsyn till önskemål om hur hjälpen ska utföras, 

riket 86 %. 

 52 % (53 %) som vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål på 

hemtjänsten, riket 64 %. 

 69 % (83 %) brukar få information om tillfälliga förändringar, riket 66 %. 

 84 % (82 %) anser att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sina 

arbetsuppgifter, riket 82 %. 

 94 % (95 %) känner förtroende för den personal som kommer, riket 90 %. 

Loggkontroller 
Loggkontroller i dokumentationssystem, utförs av loggadministratör varje månad enligt 
gällande rutin. Loggen kontrolleras av närmaste chef och signeras om inga anmärkningar 
har hittats. Om avvikelser upptäcks vidtas åtgärder enligt särskild rutin, vilken görs känd för 
all personal i samband med att personen får sin behörighet. Loggkontrollerna arkiveras hos 
loggadministratören enligt dokumenthanteringsplanen. 

Två anmärkningar har gjorts under 2019 enligt loggadministratören. Samtal har skett av 
ansvarig chef. 

Egenkontroll av reservrutin för uppkoppling i Cambio Cosmic  
Om kommunens nätverk skulle ligga nere, finns möjlighet att komma åt Cambio Cosmic via 
en så kallad RSA-dosa och ett mobilt nätverk på 3 datorer i kommunen. Denna reservrutin 
kontrolleras varje månad av sjuksköterska i hemsjukvården. Sjuksköterskorna ska turas om 
att göra kontrollen. Meddelande om att kontrollen är gjord, skickas till administratör. 

Kontroller av medicintekniska produkter 
All medicinteknisk utrustning kontrolleras årligen av hjälpmedelstekniker. 

De externa kontrollerna av blodsocker-apparater som tidigare skickades ut från Kliniskt 
kemiska laboratoriet, Region Kronoberg, har upphört. Vi kontrollerar numera alla apparater 
själva. I år har kontroller gjorts vid 2 tillfällen. Alla värden har legat inom normalnivåerna.  

Kontroll av avvikelsehantering  
Att en avvikelse inträffar är alltid något negativt men som en del i det systematiska 
förbättringsarbetet är en rapport något positivt. Genom upptäckten av en avvikelse 
säkerställs att den kan åtgärdas och att verksamheten får en möjlighet att se över sin styrning 
och därigenom kan förhindra att liknande avvikelser återupprepas. Det leder till en lärande 
organisation. Tydlig rutin och instruktion finns om hur en avvikelserapport ska fylla i och 
hanteras.  
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Under 2020 har avvikelser analyserats inom hälso-och sjukvård och omsorgen enligt den 
rutin som finns. Alla som är ansvariga för verksamhet, är skyldiga att regelbundet logga in i 
verksamhetssystemet för att se om det kommit några avvikelser som man ansvarar för att 
utreda. Även MAS och SAS kontrollerar avvikelser regelbundet. 

Inom individ- och familjeomsorgen har avvikelser granskats av SAS tillsammans med 
avdelningschef i samband med upprättandet av kvalitetsrapporter och i samband med 
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen.  

Kvalitetsuppföljning av verksamhet i särskilt boende inklusive särskilt 
boende enligt LOV 
Under 2019 har kvalitetsuppföljning genomförts på särskilt boende i egen regi, Solgården, 
och på LOV – företag. De båda kvalitetsuppföljningarna finns presenterade i egna rapporter. 
Uppföljningarna görs av utvecklingsledare, SAS och MAS. 

Utveckling av läkemedelshanteringen 
Under året har digital signering av läkemedel införts i kommunen. Det innebär att 
överlämnandet av läkemedel signeras i omvårdnadspersonalens telefon. Syftet är att minska 
antalet avvikelser för just överlämnandet.  

Avvikelser i läkemedelshantering 
Antalet läkemedelsavvikelser under 2019 är 446st.  Det innebär även i år en ökning jämfört 
med 2018 (420st).  Även om trenden totalt sett är ökande, så ser man den lägsta siffran för 
läkemedelsavvikelser på flera år, se tabell, gäller för sista delen av 2019.  

 

Orsak 
Den vanligaste avvikelsen för läkemedel är fortfarande att dosen uteblir. Att siffran är 
ovanligt hög denna sommar, kan bero på att e-signeringen fortfarande inte fungerade fullt 
ut. Man brukar ibland kalla det för ”barnsjukdomar” och förekommer i de flesta 
implementeringar av nya system. I tabellen kan man se att siffran för den sista delen av året, 
har sjunkit rejält.  
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Narkotika 
72st avvikelser beskriver att narkotikakontroller inte stämmer. I de flesta fall handlar det om 
handhavandefel, det vill säga att man inte har hanterat e-signering på rätt sätt eller att man 
inte signerat enligt rutin. 

Under året har det upptäckts svinn av narkotika, som vi tolkar som stöld och som 
polisanmäldes vid två olika tillfällen. Olika åtgärder vidtogs för att utröna vem som var 
ansvarig för stölden, och för att förhindra nya stölder. För att ringa in problemet gjordes täta 
kontroller. När kontrollerna inte kunde ringa in problemet, beslutades att all narkotika skulle 
låsas in och ansvar för att lämna ut dessa läkemedel vid behov, begränsades optimalt. Först 
då kom man tillrätta med problemet. Begränsningen har pågått året ut.  

Ytterligare en åtgärd som vidtogs var kontroll av att alla som bodde på det särskilda 
boendet, och som hade ordination på smärtplåster, verkligen hade kvar sina plåster enligt 
ordination. Detta signerades dagligen.  

Det är svårt att uppskatta hur mycket extra resurser händelser av denna art, krävs av 
verksamheten, men förutom att det kostar tid som borde lagts på de boende, blir det även en 
otrygghet i personalgruppen eftersom man vet att  

Övriga avvikelser inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård 
(Siffror för 2018 inom parentes) 

 

 

 

 

Det totala antalet avvikelser har sjunkit med 101 avvikelser till 1458st. (2018=1559, 
2016=1641). Den största delen av minskningen har skett för antalet fall, men även 
kommunikation och övrig hälso-och sjukvård har minskat.  

Antalet sociala avvikelser har ökat något, men inget dramatiskt. En viss skillnad är att 
förvänta och då man misstänker att det fortfarande finns ett visst mörkertal, får vi se det som 
positivt att fler vet vad en social avvikelse är och rapporterar den.  

Avvikelser som ligger under kommunikation kan vara både sådana som kommit till 
kommunen, men också intern kommunikation som inte fungerat. Övrig hälso- och sjukvård 
kan exempelvis vara utebliven omläggning.  

När det gäller trygghetslarm så är avvikelserna relativt jämnt fördelade, med en liten topp i 
Norrhult. Det beror mest troligt på att det har varit svårt att få larmsystemet på Solgården att 
fungera fullt ut.  

Kommunikation, internt och externt 51st (59st) 
Medicintekniska produkter 11st (7st) 
Rehab  6st (5st) 
Sociala avvikelser  80st (68st) 
Trygghetslarm  42st (38st) 
Övrig hälso-och sjukvård 41st (32st) 
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Synergi 2019 
En del av de avvikelser som skrivs under kommunikation, gäller kommunikation mellan 
kommunen och andra vårdgivare, företrädesvis Region Kronoberg. Under 2019 rapporterade 
kommunen 33st avvikelser, (2018=23, 2017=39, 2016=33), där framförallt olika delar i 
processen med att den enskilde ska komma från slutenvård till kommunen, inte fungerat 
fullt ut.  

En stor del av avvikelserna som rapporteras gäller läkemedel. Det kan vara att läkemedel 
inte skickas med hem vid utskrivning, att den enskilde ska till en korttidsplats och inte har 
sina ordinarie läkemedel där, vilket inte slutenvården alltid tänker på.  

Ett annat stort problem är att en patient som har dosdispenserade läkemedel, ordineras i 
Pascal, medan en som inte har dosdispenserade läkemedel ordineras i Cosmic, och dessa två 
system går inte att synkronisera. Det innebär ibland att patientens läkemedelslista justeras i 
Cosmic och inte Pascal, vilket i sin tur gör att patienten kommer hem med fel ordinationer.  

Under året togs dem emot 6st avvikelserapporter från Region Kronoberg. Här ingår även 
den som kommer från vårdcentralerna.  

Delegeringar inom hälso-och sjukvård 
Delegering ska ses som en möjlighet att låta en arbetsuppgift utföras av någon annan än den 
som har formell kompetens. Det ska huvudsakligen ske då det ur ett helhetsperspektiv bättre 
svarar mot patientens behov. Det kan exempelvis handla om att få insulin och frukost så det 
passar ihop i tid. 

Utbildningen inför läkemedelsdelegering har som tidigare skett genom att samma 
sjuksköterska håller i den teoretiska delen av utbildningen. Sjuksköterskan i verksamheten 
tar sedan över och utför den praktiska delen, samt gör bedömningen om det är patientsäkert 
att ge personalen delegering. Delegeringar följs upp och förnyas årligen. På samma sätt sker 
delegering av insulingivning.  

Det yttersta ansvaret för att de läkemedelsdelegeringar som görs är patientsäkra ligger på 
MAS. Om patientsäkerheten hotas, kan MAS dra tillbaka en delegering. Delegeringen följs 
sedan upp, och om åtgärder gjorts som säkerställer patientsäkerheten är vidtagna, så kan 
delegeringen förnyas. Under 2019 har en delegering dragits tillbaka av MAS.  

Delegeringar kan även ges över vårdgivargränserna. Exempelvis är det några i 
personalgruppen som får utbildning och delegering för att utföra peritonealdialys av 
slutenvården. Utbildning i att utföra trackeostomivård ges i en bra, strukturerad form även 
den av slutenvården, men här delegerar våra egna sjuksköterskor. 

Avvikelser inom individ- och familjeomsorgen, IFO  
29 stycken avvikelser har gjorts inom IFO under 2019 (2018= 58 2017=41). Genomgående 
handlar dessa om bristande hantering av handlingar. Det förkommer situationer då beslut 
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och journaler hanterats oaktsamt, eller att akter som skulle upprättats saknas. Vid samtliga 
tillfällen har återkoppling alltid skett via arbetsplatsträffar eller i gruppmöten. I några fall 
påverkas den enskilde på grund av bristande samverkan och kommunikationsproblem. 

Avvikelser inom IFO öppenvård och som gäller läkemedel redovisas i statistiken ovan 
(gäller framförallt inom psykiatrins öppenvård).  

Klagomål och synpunkter 
Verksamheten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter enligt den rutin som finns. 
Klagomål och synpunkter kan komma från: 

 Vård- och omsorgstagare och deras närstående 
 Personal 
 Verksamheter som bedrivs enligt SoL, LSS och HSL 
 Myndigheter, föreningar och andra organisationer och intressenter 

 
Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet. Med 
synpunkt avses övrigt som framför allt berör verksamhetens kvalitet som till exempel förslag 
på förbättringar. Att ta emot och arbeta med klagomål/synpunkter ger möjligheter att 
förbättra kvaliteten i verksamheterna och kan vara ett sätt att förhindra mer allvarliga 
händelser.  

Under året har 13 klagomål/synpunkter kommit in till socialförvaltningen (2018=20, 2017= 
35). 2 klagomål har kommit via IVO, dit enskilda också har möjlighet att vända sig om de 
inte är nöjda. Klagomål och synpunkter är registrerade i Socialförvaltningens diarium.  

Lex Sarah och Lex Maria  
Under 2019 har 7 rapporter om Lex Sarah gjorts. Samtliga rapporter har gällt omsorgens 
verksamhetsområde. Av dessa sju rapporter har det gjorts anmälan till IVO i fem av dem då 
dessa har bedömts som allvarliga missförhållanden. I samtliga fem har IVO beslutat att de 
inte kommer att gå vidare utan att de bedömer att utredningsskyldigheten varit uppfylld. De 
andra två har inte bedömts som missförhållanden. Samtliga utredningar har lett till flera 
förbättringar inom omsorgsavdelningen och som har gjort att kvaliteten har ökat.  

Under 2019 har ingen ny anmälan enligt Lex Maria gjorts. En anmälan ligger fortfarande 
öppen under utredning. Här pågår kontinuerlig kontakt mellan kommunen och IVO 

Kvalitetsregister 

Svenska Palliativregistret, Vård i livets slut 
Socialstyrelsens utvalda kvalitetsindikatorer 2019, som bra mått på god vård i livets slut:  

 antal avlidna utan trycksår, 90,4% (2018=91,3%), (2017=88,4%). 

Marginell försämring, som är bättre än målvärdet även bättre än Riket 
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 andel personer som är ordinerade injektionsläkemedel att ge vid behov mot ångest 

100%. (2018=100%), (2017=93%. 

 ordination av injektion, stark opioid vid smärtgenombrott,  

100%. (2018=100%), (2017=95,3%) 

Fortsatt toppresultat, bättre än målvärde (98 och Riket. 

 dokumenterad munhälsobedömning sista levnadsveckan 55,8%. (2018= 60,9%), 

(2017=60,5%). Här är vi sämre än målvärde (90%) och Riket (60,3%) 

 dokumenterat brytpunktssamtal, 88,5%. (2018=92,8%), (2017=74,4%). 

Bättre resultat noterades 2018. Målvärde 98% och Riket 78%. 

 dokumenterad smärtskattning sista levnadsveckan 69,2%. (2018=72,5%), 

(2017=41,9%). Målvärde 100%, Riket 52%. 

 annan dokumenterad symtomskattning 30,8%. (2018=33,3%), (30,2%=2017). 

Inte så bra, men ändå högsta siffran i länet, 30,5%, vilket är näst sämst i landet. 

 mänsklig närvaro i dödsögonblicket 98,1% (2018=94,2%)  

Målvärde 90%, Riket 82,7%  

 
Under 2019 har diskussionsgrupper för palliativ vård som Kamprad-stiftelsen initierade och 
som är framtagen av Palliativt Centrum, genomförts. 1 sjuksköterska och 2 
specialistundersköterskor har ansvarat för utbildningarna som har erbjudits samtlig personal 
inom Vård och omsorg samt hemsjukvård. Under 2020 planeras några uppföljande tillfällen. 

Dödsfall 
Antalet personer som fått palliativ vård och omsorg av hemsjukvård/hemtjänst har varit 
något färre 2019 än föregående år, 56st, (2018= 63st), varav 14st i ordinärt boende, 
(2018=15st).  

Senior Alert  
Kvalitetsregistret är det arbetsredskap som används för att upptäcka och förebygga fall, 
trycksår, undernäring och dålig munhälsa. Riskbedömningar görs både inom äldreomsorgen 
och på ett boende inom omsorgen om funktionsnedsatta. Omvårdnadspersonalen gör en 
riskbedömning med hjälp av olika validerade mätinstrument.  

 Downton Fall Risk Index (DFRI) bedömer fallrisk  
 Modifierad Norton scale visar risk för att utveckla trycksår. 
 MNA (Mini Nutritional Assessment) bedömer risk för undernäring. 
 ROAG (Revised Oral Assessment Guide) bedömer risk för ohälsa i munnen. 
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Det går att titta på statistik som rör minsta enhet, för att på så sätt kunna jobba med 
förbättringar. Ansvaret för att ta fram statistik ligger dels på Senior Alert-ombuden som 
finns på respektive enhet, men också på enhetschefen. Arbetslagets teammöten är ett bra 
tillfälle att utvärdera resultat och sätta in nya åtgärder där det behövs.  

2019 

 

2018 

 

I tabellerna ovan ser vi att något färre personer har varit med i resultatet. En mindre andel av 
dessa har fått en riskbedömning där man ser en risk för antingen trycksår, fall, undernäring 
eller för försämrad munhälsa. Det är färre som har fått angivet vad orsaker till risken kan 
vara och för 87% (2018=90%) har man angivit lämpliga åtgärder. Fallen har minskat markant 
och även personer med dålig munhälsa har minskat. Antal personer med trycksår har 
minskat och även antal personer med ett BMI <22.  

Fall och fallolyckor 
Fallskador/falltillbud har ökat de sista åren, för att 2018 minska. I tabellen nedan finns 
statistik för fall 2016-2019.  
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Tabellen visar att det totala antalet fall ökar så smått igen, men att trendlinjen fortfarande 
pekar nedåt.   

Sårläkning 
Ett sår ska läkas så fort det bara går. Detta för att förhindra infektioner, smärta och nedsatt 
rörlighet, som i sin tur för med sig andra problem.  

Projektet med att förbättra sårläkning, tillsammans med sjuksköterskor från OneMed, är 
avslutat, då denna ”tjänst” ingår i det nya avtal vi har med OneMed, kvalitetsdelen.  

Kostnaden för sårbehandlingsmaterial för 2019 är 335,58 tkr. Således fortsätter kostnaderna 
att sjunka. (367tkr=2018, 2017=390 tkr, 2016=584 tkr)  

Nattfasta 
Nattfastan är den tid som går från tidpunkten för kvällens sista mål till påföljande dags 
första mål. Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator i öppna 
jämförelser och rekommenderar att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar. Fördelning av 
måltider över dagen har betydelse för energi- och näringsupptaget. Om måltiderna ligger för 
tätt, hinner man inte bli hungrig mellan måltiderna, och de viktiga mellanmålen hinns inte 
med. Det gör även att nattfastan ofta blir för lång. Då börjar kroppen bryta ner musklerna för 
att få tillgång till energi, vilket i sin tur kan medföra viktförlust och muskelförsvagning. För 
personer med nedsatt aptit är det viktigt att portionerna är energitäta utan att vara för stora 
och att de fördelas på flera måltider under dygnet, till exempel i tre huvudmål och två till tre 
mellanmål. 

Mätning av nattfastan har de senaste åren utförts v. 11 och v.40. Från 2019 mäter vi nattfasta 
en gång på hösten. I mätningen 2019 var det 63% av de som var med i mätningen som hade 
en nattfasta >11 timmar. Det är en försämring, då mätningen hösten 2018 visade att 57% låg 
över 11 timmar.  

Två områden visar en tydlig försämring, vilket har gjort att enhetscheferna har gjort en 
handlingsplan som kommer att följas upp under våren.  

Munhälsa 
Personer som bor i särskilt boende erbjuds en bedömning av sin munhälsa i samband med 
riskbedömning i Senior Alert, för att upptäcka ohälsa i munnen. Bedömningen utförs av 
munhälsoombud som har fått utbildning av tandvården i att utföra bedömningen enligt 
instrumentet ROAG. Ett område har haft behov av- och genomfört utbildning av personal i 
bedömningsinstrumentet ROAG.   

Nödvändig tandvård och munhälsobedömning 
För att ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska man ha ett stort behov av 
personlig omsorg vilket mer konkret innebär att man ska behöva tillsyn tre gånger dagligen 
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och tillsyn på natten eller larm. Det gäller också om man har ett beslut om LSS, lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade.  

I samband med intyget ges ett erbjudande om att få munnen och tänderna undersökta. Man 
behöver inte ta sig till en tandläkarmottagning utan blir undersökt där man bor. 
Munhälsobedömningen utförs av den tandhygienist som Region Kronoberg har avtal med 
och kostar ingenting. 

Intyget innebär att den nödvändiga tandvården ingår i den vanliga sjukvårdsavgiften. 

I Uppvidinge kommun är det sjuksköterskor i hemsjukvården, demenssköterska och även en 
av biståndshandläggarna som skriver intyg om nödvändig tandvård. Intyget och ansökan 
skickas till Region Kronoberg. Utbildningarna har under året övergått till att ske digitalt och 
därför kan utbildningarna ske kontinuerligt under året.  

Hos den som bor på särskilt boende, får omvårdnadspersonalen i samband med 
munhälsobedömningen handledning och information av tandvården om betydelsen av den 
dagliga förebyggande vården för den enskildes mun- och tandhälsa. 

Kommun Önskar  Önskar ej Ej behov Antal patienter 
Uppvidinge 61 0 28 89 

Siffrorna säger att 89 har fått en munhälsobedömning och av dem ville 61 få en tandläkartid 
och de hade ett odontologiskt behov av tandvård. Ingen tackade nej till tandvård oavsett 
behov och 28 tackade nej för att det inte fanns något odontologiskt behov. Det kan tex vara 
personer med en helprotes som fungerar och där slemhinnan ser fin ut. 

Vårdhygien  
Att drabbas av infektion är mera besvärligt för en person som redan innan är skör.  

Det viktigaste vapnet vi har för att förhindra smitta i verksamheten är följsamhet av de 
basala hygienrutiner som finns. Detta informeras det regelbundet om i personalgrupperna.  

Under 2019 har kommunen haft 2st (2018=3, 2017=5) utbrott av magsjuka, med totalt 21st 
insjuknade enskilda och 18 insjuknad personal. Länet har rapporterat in totalt 11st utbrott.  

Tittar man på antal insjuknade per utbrott, så ligger vi högre än tidigare, 19,5/utbrott jämfört 
med 5,3=2018. (15,45 i länet).  

PPM-BHK mätning (PunktPrevalensMätning av Basala Hygienrutiner och Klädregler) 

För att få en uppfattning om hur basala hygienrutiner och klädregler följs, görs mätningar av 
följsamheten. Mätningen gjordes v. 12-13, 2019. Resultatet jämfört har varierat över åren. 
Resultatet där man mäter hur många som utförde alla moment korrekt: 2017=28,1%, 
2018=44,7%, 2019=36%. Riket låg 2019 på 50,5%.  

Om man bara tittar på de moment som handlar om klädregler, så ligger vi på 92%.  
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Resultatet för enskilda moment kan utläsas av tabellen nedan 

  2019 Riket  2018 Riket 2017 Riket 
Desinfektion efter 80 90 76,3 89,7 94,7 91,5 
Desinfektion före 54  77 65,8 63,6 38,6 65,1 
Fri från smycken 98 94 86,8 92,7 93 91,4 
Handskar 98 95 100 94,7 93 94,5 
Korrekt arbetsdräkt 94 94 92,1 92,3 98,2 90,4 
Kort eller uppsatt hår 100 98 100 97,6 100 97,4 
Naglar korta och fria från nagellack 98 95 92,1 94,7 89,5 94,1 
Plastförkläde 66 82 92,1 80,6 75,4 83,1 

Förbättrad förutsättning för god hygien 
Under året har representant från vårdhygien varit ute på de olika områdena och givit förslag 
på förbättringar kan göras för att hålla god hygienisk miljö i förråden.  

Upphandling av hygien och förbandsartiklar 
Samtliga kommuner i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor. Med länets inköpsvolym 
som grund gör Växjö kommun via upphandlingsenheten upphandlingar samt upprättar 
avtal med berörda leverantörer. I varje kommun finns en central inköpssamordnare utsedd. 

Svenska HALT  
Svenska HALT är en återkommande mätning av vårdrelaterade infektioner och 
antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige med syfte att stödja det förebyggande 
arbetet inom området. 2019 gjordes det ingen mätning i Sverige. Oklart om mätningen 
kommer att göras i höst. 

BPSD-register  
BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) drabbar någon gång ca 90 % av 
alla som lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, 
oro, apati, hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt 
för personen med demenssjukdomen, men även för närstående och personal. 

Genom att dokumentera på ett strukturerat sätt, kan man komma fram till det bästa sättet att 
bemöta en person med BPSD-symtom, bemötandeplan tas fram och uppföljning planeras. 
Syftet är att minska BPSD-symtom, lidandet som detta innebär och på så sätt öka 
livskvaliteten för personen med demenssjukdom. 

I Kronobergs län har det under 2019 gjorts 463st (2018=422, 2017=530) registreringar i BPSD 
registret varav 61st (2018=54, 2017=42) är gjorda i Uppvidinge. Antalet registreringar har 
alltså ökat något mot föregående år. 2016 gjordes det 63st i Uppvidinge. 

De kvalitetsindikatorer som mäts i registret är: 
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 Hur NPI-poäng förändras över tid, genomsnittet på de personer som har minst 3 
mätningar.  

Här är det positivt med sjunkande NPI-poäng, som kvitto på att de åtgärder som är insatta 
har haft effekt. Uppvidinge: Medelvärdet på NPI poängen har ökat från 33 till 37. (2018=35) 
Länet: medelvärdet har ökat från 28 till 29 poäng (2018=29) Riket ligger kvar på 21 poäng, (22 
poäng=2017) 

 Andel som har olämpliga läkemedel. 

Uppvidinge: 34% (39%=2019, 2017=41 %, 2016 = 50 %) Länet: 41% Riket: 38 % 

 Andel som är registrerade och som uppvisar smärtfrihet. 

Uppvidinge: 62% (50%=2019, 2017=55 %, 2016 = 61 %). Länet: 68 %, Riket: 71 %.  

 Andel personer som har bemötandeplan, är numera ett obligatorium, vilket gör att 

alla ligger på 100%.  

 Andel personer som fått en läkemedelsöversyn 

Uppvidinge: 44% (42%=2018, 52 %=2017, 2016 = 64 %) Länet: 76 % Riket: 89 %. 

Demenssjukdom 
Kompetens 
Samtlig personal på demensboende ska genomföra webbaserad utbildning i Demens ABC, 
fem tillfällen á 1 timme, övrig personal bör genomföra den.  
Utöver dessa utbildningar finns det ytterligare webbutbildningar inom demensvård att ta 
del av för personal, exempelvis Demens ABC plus och Mötas i musik. 

Vård av personer med demenssjukdom 
Socialstyrelsen anser att all vård, omvårdnad och omsorg för personer med demenssjukdom 
bör bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och multiprofessionellt teambaserat arbete. 
Den tidigare anställda demenssjuksköterskan var certifierad utbildare i kvalitetsregistret 
BPSD och utbildade administratörer till BPSD-registret. Under 2019 har 1 utbildning 
genomförts.   

Organisation 
Då demenssköterska har saknats i kommunen stora delar av 2019, har hemsjukvårdsansvaret 
för personer med demenssjukdom lagts ut på en sjuksköterska per hemsjukvårdsområde. 
Det demensteam som tidigare har funnits har strukturerats om.  
I slutet av 2019, kunde förvaltningen åter anställa en demenssköterska. Personen med dem 
funktionen kommer framöver att hålla i demensteamet. Teamet är ett flerprofessionellt team 
som även inkluderar funktioner inom primärvården.   
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Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017–2025 
I Kronoberg län beslutade samtliga kommuner och Region Kronoberg 2017 om en gemensam 
strategi för de äldre i Kronoberg, äldrestrategin. Utifrån äldrestrategin togs sedan en 
handlingsplan fram, ”Gemensam handlingsplan för de äldre i Kronoberg 2018–2025”. 
Handlingsplanen antogs av länets ledningsgrupp i början av 2018. Handlingsplanen lyfter 
fram fem prioriterade områden:   

 Implementera strategin 
 Delaktighet och självständighet 
 Förebyggande vård och omsorg 
 E-hälsa och välfärdsteknik 
 Organisatoriska utvecklingsområden 

 

Under året har arbetet med handlingsplanen fortsatt och bland annat har möten genomförts 
med intresseorganisationer för att ta tillvara på vad de ser att organisationernas medlemmar 
kan ha behov av framöver samt att förvaltningen har köpt in robotkatter.  

Förstärkning inom äldreomsorgen 
Under 2019 har socialförvaltningen fått stimulansmedel för förstärkning inom 
äldreomsorgen. Socialförvaltningen har valt att satsa på konferensutrustning, tv-apparater 
till särskilda boenden samt lön till samordnare.  

Rehabilitering 
Distriktsrehab ansvarar för hemrehabilitering för kommunens invånare över 18 år i alla 
boendeformer. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och tekniker. Rehabilitering kan 
bestå av träning, rådgivning, behandling eller utprovning av hjälpmedel i hemmiljön. 
Arbetsterapeutens insatser fokuserar på att en person ska kunna klara sina vardagliga 
aktiviteter. Fysioterapeutens insatser fokuserar på de fysiska funktionerna så som rörlighet, 
styrka, balans med mera.  

Under året har enheten erbjudit workshopar där förflyttningskunskap har varit 
temat. Detta på grund av att det skett en incident vid en förflyttning som 
rapporterades som en avvikelse. Ingen kom till skada vid tillfället.  

Hjälpmedel kan lånas ut och ska lämnas tillbaka efter avslutat behov. Enkla hjälpmedel, så 
kallade egenansvarsprodukter, köper den enskilde själv från och med 2017. Råd om vad som 
kan fungera och var hjälpmedlen kan köpas lämnas av någon i Distriktsrehab.  

På vissa hjälpmedel görs uppföljning/underhåll regelbundet. För andra hjälpmedel gäller 
egenansvar. 

Distriktsrehab är delaktiga på teammöten, och ansvarar för att de fallhändelser som sker, 
både i särskilt och ordinärt boende, diskuteras. Distriktsrehab har en viktig roll i arbetet med 
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fallprevention. Det kan vara ett hjälpmedel som behövs eller en träning som gör att balansen 
blir bättre.  

Någon i gruppen deltar även i olika upphandlingar, som oftast görs tillsammans med andra 
kommuner. 2018 har det bland annat upphandlats liftar och rullstolar.  

Teammöte 
Alla områden planerar regelbundet in teammöten, där sjuksköterskor, enhetschefer, rehab, 
omvårdnadspersonal samt, när det gäller ordinärt boende, biståndshandläggare medverkar. 
Målet med mötet är att arbeta förebyggande och att insatser och åtgärder som teamet 
planerar, följs upp och utvärderas för att leda till förbättring för den enskilde. 
Arbetsredskapet är oftast kvalitetsregistret Senior Alert, där en struktur med riskbedömning, 
förslag på åtgärder och utvärdering är ”inbyggt”.  

Dokumentation 

Nytt verksamhetssystem – Lifecare inom socialförvaltningen 
Under 2019 blev det klart att socialförvaltningen skulle byta verksamhetssystem till Lifecare 
och under hösten påbörjades införandet av det nya verksamhetssystemet. Alla verksamheter 
är ännu inte igång med Lifecare utan dokumenterar fortfarande i Procapita. De sista 
verksamheterna kommer att börja dokumentera i Lifecare våren 2020.  

Hälso- och sjukvård 
Alla patienter ska ha en aktuell vårdplan, som ska uppdateras minst en gång per år. 
Vårdplanen ska beskriva vilka sjukvårdsinsatser som är planerade och när de ska följas upp.  
Arbetet med att utveckla vårdplanerna, behöver intensifieras då planerna många gånger 
idag inte uppfyller kraven. Här planeras utbildningsinsatser under våren.  

Från och med 2019 har varje åtgärd som dokumenteras i journal, en ”åtgärdskod” angetts, 
som sedan ska rapporteras till Socialstyrelsen.  

Eftersom verksamheterna i Socialförvaltningen byter verksamhetssystem, kommer det att 
innebära att hälso-och sjukvårdspersonalen ska skriva in sina ordinationer i systemet. På så 
sätt stärker man upp tydligheten i vad som egentligen är ordinerat och hur mycket resurser 
som krävs. På sikt ger det möjlighet för omvårdnadspersonal att kunna läsa en hälso-och 
sjukvårdsordination i sin telefon ute hos den enskilde, vilket höjer patientsäkerheten.  

Omsorgen 

Individens behov i centrum, IBIC 
Under hösten påbörjades arbetet med att implementera individens behov i centrum, IBIC, i 
omsorgen i samband med att förvaltningen påbörjade införandet av det nya 
verksamhetssystemet Lifecare. IBIC är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt som är 
framtaget av Socialstyrelsen. IBIC utgår från individens behov, resurser, mål och resultat 
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inom olika livsområden. Som gemensamt språk och tankesätt använder man sig av en 
internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, som kallas ICF.  

Med hjälp av IBIC kommer utredningar och genomförandet av insatser att bli mer likvärdiga 
och rättssäkra eftersom handläggare och utförare använder samma arbetssätt och 
gemensamma begrepp. IBIC möjliggör även att individens och anhörigas delaktighet stärks i 
utredning, planering och genomförande av insats samt i uppföljning av insats.  

I samband med att implementeringen av IBIC skulle påbörjas genomfördes tre 
utbildningsdagar med extern utbildare. Två av dagarna var för biståndshandläggare och en 
av dagarna var för enhetschefer, samordnare och superanvändare. Övriga medarbetare inom 
omsorgen utbildas internt i förvaltningen av specialistundersköterskor. Som stöd vid dessa 
utbildningstillfällen används en Power Point som specialistundersköterskor har tagit fram 
och där socialt ansvarig samordnare har kvalitetsgranskat. All personal inom omsorgen samt 
psykiatrigruppen inom Öppenvården kommer att utbildas i IBIC. Ett arbete som kommer att 
pågå med visst intervall även efter implementeringen av verksamhetssystemet för att 
säkerställa att personal alltid har en grundutbildning i IBIC. 

Implementeringen av IBIC kommer att innebära en del förändringar både när det gäller 
handläggning och verkställighet och är precis i startgroparna och det kommer att krävas 
arbete under flera år för att implementera metoden fullt ut.  

Social dokumentation och genomförandeplan 
Social dokumentation förs alltid på enskilda som har insatser inom omsorgen. Utöver det ska 
genomförandeplaner finnas för alla enskilda med beslutat bistånd, förutom bistånd som 
endast gäller larm och/eller matdistribution. Genomförandeplanen ska vara ett verktyg för 
personalen att arbeta utifrån och ska beskriva hur den enskilde vill få sina beviljade insatser 
utförda. Genomförandeplanen ska upprättas inom 3 veckor, helst tillsammans med den 
enskilde och därefter uppdateras vid behov och minst var sjätte månad.  

Under året har det inte genomförts någon strukturerad granskning kring 
socialdokumentation och/eller genomförandeplaner. Dock har granskning gjorts i enskilda 
ärenden när det har funnits behov samt i samband med lex Sarah utredningar. I dessa 
granskningar har det förekommit brister både i den sociala dokumentationen samt i 
genomförandeplaner. Bristerna har påtalats för den verksamhet som det gäller och 
förbättringar har gjorts. Som en del i att öka kvaliteten på dokumentation inom 
omsorgsavdelningen har det pågått ett arbete för att uppdatera och förtydliga rutinen för 
social dokumentation. Ett arbete som beräknas vara klart våren 2020. 

Individ- och familjeomsorg, IFO 
Barns behov i centrum (BBIC) är ett dokumentationsstöd som ger den sociala barn- och 
ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande 
och uppföljning. BBIC används inom individ- och familjeomsorgens enhet barn och familj, 
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efter avtal om BBIC-licens med Socialstyrelsen. Syftet med BBIC är att stärka 
barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer.  

Under hösten har samtliga medarbetare inom IFO gått en tredagars grundutbildning i Signs 
of Safety. Signs of Safety är ett förhållningssätt och en metod i arbetet med utsatta barn och 
deras familjer. Signs of Safety utgår ifrån att öka samarbetet mellan socialtjänsten, familjer 
och deras nätverk. För att samtliga personal inom avdelningen skulle få en gemensam 
plattform att utgå ifrån gjordes bedömningen att även de som inte i sitt vardagliga arbete har 
denna målgrupp som sitt huvudsakliga arbetsområde skulle genomgå utbildningen. För att 
implementera förhållningssättet krävs handledning av certifierad Signs of Safety handledare, 
vilket påbörjades i december.  

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och 
uppföljning inom beroende- och missbruksvården som används för personer över 18 år. 
Under 2019 har 10 bedömningar gjorts i ASI-net (2918 – 3, 2017 – 7), som är det webbaserade 
datastödet. Det finns två handläggare som arbetar aktivt med ASI.  

Inom ekonomiskt bistånd används uppgifter från SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomiskt 
bistånd). Det är ett register som samkör med andra myndigheter gällande sociala 
ersättningar så som exempelvis Försäkringskassa och CSN. Det ska säkerställa att rätt 
uppgifter ligger till grund för beslut om ekonomiskt bistånd eller inte. 

Individ- och familjeomsorgens Öppenvården 
Öppenvården består av behandlargrupp och socialpsykiatrigrupp. Behandlargruppen 
arbetar på uppdrag av handläggare på IFO.  Utöver detta erbjuder de samarbetssamtal inom 
Familjerätten. Socialpsykiatrigruppen arbetar i första hand på uppdrag av handläggare inom 
omsorgen med beslut enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning och beslut 
om sysselsättning. De arbetar med boendestöd i det egna hemmet samt sysselsättningen. De 
utför även delegerade insatser på uppdrag av hemsjukvården. 

Sysselsättning 
2019 hade 13 personer beslut om sysselsättning. 

Jämförelse med tidigare år:  
2018 hade 10 personer beslut om sysselsättning. 
2017 hade 14 personer beslut om sysselsättning. 

Boendestöd  
2019 fanns det beslut om totalt 308,8 timmar/månad.  

Jämförelse med tidigare år 
2018; totalt 419,25 timmar/månad. 
2017; totalt 409,58 timmar/månad. 

Behandlingsinsatser  
Barn och unga: 127 ärenden med olika insatser. 2018, 76 stycken ärenden.  
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Vuxna: 49 ärenden med olika insatser. 2018, 45 ärenden.  

Samarbetssamtal 
2019 påbörjades 11 samarbetssamtal (2018=6, 2017=10) och totalt var det 12 samtalsserier 
igång varav 10 avslutades under året.  

 1 av samtalen var initierat av Tingsrätten (2018=1, 2017=1) 
 6 samtal resulterade i muntlig överenskommelse (2018=4, 2017=9) 
 Inga samtal resulterade i skriftliga umgängesavtal (2018=0, 2017=4) 
 Totalt var det 23 barn involverade (2018= 14, 2017=20) varav 19 har avslutats helt 

(2018= 9, 2017=16 
 4 barnsamtal har genomförts (2018=0, 2017=4) 

Budget- och skuldrådgivning 
Antalet nybesök inom budget- och skuldrådgivning var 2019, 80 personer (2018=20, 2017=82) 

 Av dessa fick 43 personer endast budget- och skuldrådgivning (2018= 23, 2017=33). 
 Ansökan om skuldsanering har gjorts av 22 personer (2018= 19, 2017=20). 13 av dessa 

har gått vidare till Kronofogden.   
 12 personer ansökte om dödsboanmälan (2018=16, 2017=20)  

Samverkan för att förebygga missförhållande och vårdskador 
Socialnämnden samverkar med andra vårdgivare som regleras i olika avtal och 
överenskommelser, till exempel: 

 Överenskommelse gällande samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län 2018-
2022 

 Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och kommunerna gällande in-och 
utskrivning av patienter i slutenvård i Kronobergs län, fr.o.m. 2018-05-01 

 Samverkansöverenskommelse psykisk ohälsa 2020 
 Samverkansavtal Barnahus i Kronoberg län  
 Avtal Familjefrid Kronoberg 2018–2020  
 Samverkansavtal Integrerad missbruks- och beroendemottagning  

 

Överenskommelser mellan kommuner och Region Kronoberg finns publicerade på 
Vårdgivarwebben, Region Kronoberg 

Samverkan 
Samverkan sker kontinuerligt mellan socialtjänst och bland annat Barnahus, Familjefrid, 
Kvinnojouren Blenda i Växjö och Frivården. Skolan är också en mycket viktig 
samarbetspartner liksom Psykiatrin. Övriga samarbetspartners är bland annat 
Arbetsförmedling, Etablering, Försäkringskassan samt Uppjobb.  

Familjecentralen är en mötesplats där Regionens mödravård, barnhälsovård och 
ungdomsmottagning tillsammans med kommunens öppna förskola och socialtjänst finns 
samlad.   
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Barnets bästa gäller i Uppvidinge 
Under året har ”Tidiga insatser” ändrat namn till ”Barnets bästa i Uppvidinge”. Barnets 
bästa i Uppvidinge är inte längre ett projekt utan inkluderas numera i den ordinarie 
verksamheten.  

I september gjordes ett omtag i styrkedjan. Det bildades en styrgrupp bestående av 
förvaltningscheferna i socialförvaltningen, barn-och utbildningsförvaltningen samt samhälls-
serviceförvaltningen. Det bildades även en arbetsgrupp bestående av IFO-chef, 
verksamhetschef elevhälsan och enhetschef arbetsmarknad och etableringsenheten. 
Arbetsgruppen har dessutom tillgång till en referensgrupp med deltagare från de olika 
förvaltningarna.  

Uppvidinge kommun har valt att satsa på barn 0–6 år. Under året har olika satsningar gjorts 
så som; föräldrastödsutbildning COPE för föräldrar till barn 3–12 år, Trygghetscirkeln Circle 
of Security (COS-P) för föräldrar med barn 0-3år. Ledarna för COPE har även fortbildats i 
COPE tonår, vilket det kommer påbörjas kurser i under våren 2020. Utöver det så har 
elevhälsan en specialpedagog på Familjecentralen som arbetar 10% som samordnare och 90% 
mot kommunens förskolor samt en specialpedagog som arbetar 100% cirka 50% mot 
kommunens förskolor och 50% mot skolorna.  

Psykisk hälsa 
Regeringen och SKR (Sveriges kommuner och regioner) har en överenskommelse om stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa. De har enats om behovet av en långsiktig 
plan för området med gemensamma strukturer för utvecklingsarbete utifrån bästa 
tillgängliga kunskap. SKR:s handlingsplan innehåller fokusområdena:  

 Främjande och förebyggande insatser 
 Tillgängliga och tidiga insatser 
 Enskildas delaktighet och rättigheter 
 Utsatta grupper 
 Ledning, styrning och organisation 

 
Utifrån det har Region Kronoberg och länets kommuner tagit fram: ”Psykisk hälsa -
Handlingsplan för Region Kronoberg och länets kommuner 2018–2025”. 

Uppvidinge kommun har med stöd av stimulansmedel, arbetat utifrån kommunens 
handlingsplan för psykisk hälsa 2019 med bland annat: 

 Ökad kunskap kring missbruk och beroendeproblematik hos äldre. 
 Minska risken för att personer med samsjuklighet hamnar i organisatoriska 

mellanrum. 
 Minska risken för att barn och ungdomar utsätts för omsorgssvikt.  
 Minska risken för att barn och unga med psykisk ohälsa hamnar i organisatoriska 

mellanrum  
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 Förbättra stödinsatser och bemötande i skolan samt inom verksamheter inom LSS till 
personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Samordnad individuell plan (SIP)  
När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska 
kommunen tillsammans med Regionen upprätta en SIP om behov finns. Den ska beskriva de 
insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och 
socialtjänst. 

Förvaltningen har personal som utbildar medarbetare i hur och när man gör en SIP. Syftet är 
att den enskilde som har ett behov av SIP inte ska hamna i kläm för att kunskapen inte 
minns. Utbildning erbjuds två gånger/år men 2019 ställdes det ena tillfället in på grund av 
för få anmälda.   

Läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsgenomgångar görs varje år i varierande omfattning. Det är primärvården 
(Region Kronoberg) som beslutar hur många genomgångar som ska göras. Kommunens 
sjuksköterskor väljer ut de som bäst behöver en genomgång. När det är bestämt vilka som 
ska ingå, får omvårdnadspersonalen i uppgift att göra en symtomskattning (Phase 20). Då får 
den enskilde svara på frågor som handlar om olika möjliga symtom som kan vara 
läkemedelsutlösta. I ett gemensamt möte går läkare, farmaceut och sjuksköterska igenom 
symtomskattning, läkemedelslista och journal som sedan ligger till grund för ev. justeringar 
av ordinerade läkemedel.  

I Uppvidinge kommun har det genomförts totalt 42st läkemedelsgenomgångar under 
(103st=2018, 81st=2017). 7st av dessa gäller personer som bor i ordinärt boende, (20st=2018, 
18st=2017). I Lenhovda har inga läkemedelsgenomgångar gjorts, vilket har tagits upp med 
berörd vårdcentral. Under 2020 ska läkemedelsgenomgångar genomföras på alla områden. 

 Olofsgården: Ingen genomgång på Olofsgården (28st=2018, 2st=2017), ingen i ordinärt 
boende Åseda (0=2018, 10st=2017) 

 Solgården 26st, (27st=2018, 28st=2017), ingen i ordinärt boende i Norrhult (11st=2018, 
0st=2017) 

 Lingården: Ingen (10st=2018, 7st=2017), ingen i ordinärt boende Lenhovda (0=2018, 
0=2017) 

 Storgården tillsammans med Hälsocentralen Falken: 12st (9st=2018, 14st=2017), 7st i 
ordinärt boende, Älghult, (9st=2018, 8st=2017) 

 Smedsgård: 7st (9st=2018, 12st=2017) 
Den minskning som skett av läkemedelsgenomgångar under 2019, har diskuterats med 
verksamhetschefen på Regionens vårdcentraler och planeras öka under 2020.  

Extern kontroll av läkemedelshanteringen 
Apoteket gör varje år en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen, i varje område som 
har ett läkemedelsförråd som hemsjukvården ansvarar för. Granskningen, utförs av en 
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farmaceut som kontrollerar att författningar och övriga riktlinjer som finns runt 
läkemedelshanteringen, följs.  

Den sjuksköterska som är utsedd till förrådsansvarig för läkemedelsförrådet, medverkar vid 
kontrollerna, samt följer upp de åtgärdsplaner som farmaceuten lämnar. Extern kontroll är 
genomförd på alla läkemedelsförråden under 2019. 

Läkarmedverkan 
Avtal är skrivet mellan Region Kronobergs vårdcentraler i Åseda och i Lenhovda och 
Socialförvaltningen i Uppvidinge kommun angående läkarinsatser i hemsjukvård. Samma 
avtal är även skrivet med Hälsocentralen Falken i Alstermo. Avtalen omfattar läkarinsatser i 
hemsjukvård mellan 8-17, vardagar. Under jourtid kontaktas jourläkarmottagningen i Växjö, 
alternativt akutmottagningen Centrallasarettet i Växjö.  

Sjuksköterskemottagningen på Solgården i Norrhult 
Sedan 2007 har kommunen tillsammans med Region Kronoberg drivit en 
sjuksköterskemottagning som finns i Solgårdens lokaler i Norrhult. Kommunens 
undersköterska i hemsjukvården har tagit emot, de patienter som inte har krävt 
sjuksköterskeinsatser, medan sjuksköterskan i hemsjukvården finns på plats om den 
kompetensen krävs. Avtalet är justerat efter de nya förutsättningarna. Mottagningen är 
öppen 2 timmar/vecka.  

Enligt uppgift från Vårdcentralen har det gjorts totalt 175 bokningar (2018=189st) varav 34st 
var mottagningsbesök exempelvis skötsel av piccline, omläggning, blodtryckskontroll. 141st 
provtagningar utfördes, (2018=154st).  

Samverkan vid utskrivning från slutenvården  
Från om med 2018-05-01 började ”Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och 
kommunerna gällande in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Kronobergs län” att 
gälla. Samverkansavtalet kom till för att göra det möjligt att följa Lag (2017:612) om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, som trädde ikraft 2018-01-01.  

Samverkansavtalets syfte är att personer som inte längre behöver sjukvårdsinsatser i sluten 
vård, inte ska behöva stanna kvar på sjukhuset längre än nödvändigt. Innebörden av det blir 
att planering för hemgång börjar genast vid inläggning och sker kontinuerligt i modulen 
LINK, i Cambio Cosmic.  

Samordnad individuell planering, SIP, ska ske om behov av både socialtjänst och sjukvård 
finns efter utskrivning från slutenvården, och om en samordnad individuell planering 
behövs. I de allra flesta fallen är det vanliga planeringen som görs i en utskrivningsplanering 
tillräcklig. Det görs i LINK, Cambio Cosmic och skrivs ut till patienten inför hemgång. Det är 
primärvården som ansvarar för att samordna en SIP, men alla aktörer som anser att en SIP 
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behövs, har möjlighet att kontakta primärvården och då utser de en fast vårdkontakt, som 
har ansvar för den samordning som krävs. 

För den som inte kan komma hem på grund av olika skäl, exempelvis platsbrist i 
kommunen, men som ändå är utskrivningsklar, får kommunen betala 7000:-/dygn. 2017 
debiterades Uppvidinge kommun för 117st dagar och 2018, 30st betaldagar. 2019 hade 
kommunen inga betaldagar alls, enligt vårdplatskoordinatorn i Region Kronoberg, även 
kallad ”LINK-sköterska”. 

Hemgångsstödjande team 
Under 2019 har hemgångstödjande teamet fortsatt sitt arbete utifrån det arbetssätt som 
tidigare har arbetats fram och med samma professioner som tidigare. I teamets ansvar har 
även de tillfälliga platserna som finns på Ekbacka i Lenhovda ingått. Under hösten fattades 
beslut om nedläggning av hemgångsstödjande teamet. 

Våld i nära relationer  
Förvaltningens ledningsgrupp är, likt förra året, styrgrupp i arbetet mot våld i nära 
relationer. Socialt ansvarig samordnare och förvaltningschef ansvarar för att lyfta in frågan 
på ledningsgruppens möte. Utöver det finns det en arbetsgrupp som har träffats fyra gånger 
under året. I arbetsgruppen är det representanter från förvaltningens olika verksamheter. 
Arbetsgruppen har under året fortsatt att arbeta med att synliggöra våld nära relationer i 
hela förvaltningen samt titta på vad föraltnigen behöver för att komma vidare i arbetet. 
Rutiner för att ställa frågan om våld rutinmässigt har tagits fram för IFO myndighet och för 
biståndshandläggare. Då detta är ett nytt arbetssätt har det inte kommit i gång fullt ut och de 
olika verksamheterna arbetar på att hitta sätt att hantera det på ett bra sätt.  

Sedan september ingår IFO i ett nationellt projekt, SU-kvinnofrid, via Sveriges kommuner 
och regioner (SKR) som handlar som systematisk uppföljning i ärenden som gäller 
våldsutsatta vuxna. Detta innebär att alla ärenden gällande våldsutsatta vuxna registreras i 
ett program för systematisk uppföljning. När data är inlagd i programmet går det att ta ut 
rapporter om exempelvis bakgrundsvariabler samt hur arbetet för våldsutsatta ser ut. Både 
vad vi gör bra men också vad vi kan behöva förbättra. Ä är det dock lite tidigt att ta fram 
rapporter så projektet pågått så kort tid. Projektet pågår fram till sista december 2020. Socialt 
ansvarig samordnare är den som håller i projektet men det är handläggare på IFO som gör 
det stora arbetet med att se till att de uppgifter som behöver finnas i systemet läggs in. För 
att komma igång på ett bra sätt har socialt ansvarig samordnare, handläggare och enhetschef 
träffats en gång i månaden. 

Under året har även arbetet fortgått med att all personal ska genomföra webbutbildning 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer som nationellt centrum för kvinnofrid 
(NCK) har tagit fram.  
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Det finns ett fortsatt avtal och samarbete med Familjefrid Kronoberg som arbetar med 
behandling för våldsutsatta, både barn och vuxna, samt våldsutövare. Sedan oktober 2019 är 
det även möjligt att bevilja vuxna våldsutsatta på bistånd till Familjefrid, vilket gör att vi nu 
även kan följa upp denna insats och säkerställa att den enskilde får rätt stöd. 

Det finns även ett fortsatt avtal och samarbete med kvinnojouren Blenda som kan erbjuda 
skyddat boende för våldsutsatta vuxna och barn.  

2019 har 18 aktualiseringar gjorts inom IFO i verksamhetssystemet med orsakskod ”Våld i 
nära relation”. Av dessa har 15 lett till utredning.  FREDA – bedömningsinstrument, som 
socialstyrelsen har tagit fram, används i arbetet mot våld i nära relation på IFO. Två 
medarbetare inom IFO har även gått utbildning i PATRIARK som är ett instrument för att 
bedömda hedersrelaterat våld och förtryck. Det finns nu tre medarbetare på IFO som har 
utbildning i riskbedömningsinstrumentet. Vilket säkerställer att vi kan göra bra 
riskbedömningar även inom hedersrelaterat våld- och förtryck.  

Anhörigstöd  
Enligt 5 kap. 10 § SoL ska Socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som 
vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som 
har funktionshinder.  

Sedan nuvarande anhörigsamordnare tillträdde sitt uppdrag i september 2018 har arbetet 
med att bygga upp anhörigstödet kommit igång och arbetet med att etablera anhörigstödet 
fortsätter.  

Nedan kommer några exempel på stöd som den enskilde kan ansöka om som kan vara en 
avlastning för den anhörige.  

 Avgiftsfri avlösning i hemmet, upp till 10 timmar per månad 
 Tillfällig plats, växelboende och/eller hemtjänst 
 Daglig verksamhet på Gyllenbo (för personer med demenssjukdom) 
 Sysselsättning  
 Korttidsvistelse på Videbo (för barn och unga med funktionsnedsättning) 
 Stödfamilj (för barn och unga med funktionsnedsättning) 
 Avlösarservice enligt LSS 
 Boendestöd 

Aktiviteter under året 
Under året har det varit flera aktiviteter inom området anhörigstöd, varav några av sakerna 
kommer att beskrivas i texten. Två anhöriggrupper har startats upp i kommunen, en riktad 
mot äldre och en mot socialpsykiatrin. Anhöriggrupperna inom äldreomsorgen har bland 
annat varit på utflykter. Det har varit föreläsning riktad till anhöriggruppen inom 
socialpsykiatrin. Samarbete med biblioteket har fortsatt och nya samarbetspartner i projektet 
”alla tillsammans” har påbörjats. Seniorgympa har startats upp i både Lenhovda och 
Alstermo. I samband med anhörigdagen den 6 oktober anordnandes en minimässa och en 
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föreläsning av Lisbeth Pipping.  Det har dessutom varit två nätverksträffar i Alvesta för 
anhörigsamordnare, där Uppvidinge deltog på en.  

I Kronobergs län finns även möjlighet att få stöd på Primärvårdens hälsoenhet inom Region 
Kronoberg som erbjuder stöd till anhöriga till personer som har problem med alkohol, 
narkotika eller spel om pengar. Barn och ungdomar, 6–20 år, kan få stöd av Glimten, som är 
en pedagogisk gruppverksamhet för barn och ungdomar som lever eller har levt med en 
närstående som har missbruk. På Glimten få barnen/ungdomarna möjlighet att träffa andra i 
liknande situationer. Glimten är en del av Familjefrids verksamhet.   

Barnkonventionen 
1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag i Sverige. För att påbörja arbetet kring detta 
anordnande förvaltningen en heldagsutbildning med extern utbildare, Susann Swärd, den 7 
oktober 2019, på internationella barndagen. Inbjudan gick ut brett i kommunen och cirka 70 
stycken deltog. Dagen var mycket uppskattad och gav oss en djupare inblick i 
Barnkonventionen och blev ett startskott för vårt fortsatta arbete med att implementera 
Barnkonventionen. Föreläsningen filmades och har publicerats på intranätet för att de som 
inte hade möjlighet att delta ska kunna ta del av föreläsningen i efterhand.  

Kompetensutveckling inom socialförvaltningen 2019 har bland annat 
skett genom 

 Utbildning i SIP erbjuds löpande två gånger per år. 
 Utbildning kring Våld i nära relationer 

Kompetensutveckling inom Individ och familjeomsorgen 
 BBIC utbildning 
 PYC (Parenting Young Children) 
 Juridikutbildning i socialrätt via Linnéuniversitetet 
 Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 
 Freda – standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i 

nära relationer 
 PATRIARK – standardiserat instrument för att bedömda hedersrelaterat våld och 

förtryck  
 COPE  
 Samarbetssamtalsteknik 
 Signs of Safety 

Kompetensutveckling inom vård och omsorg och hälso-och sjukvård 
 Extern IBIC-utbildning, två dagar för biståndshandläggare och en dag för 

enhetschefer och procapita ombud. Påbörjat intern utbildning för samtlig personal i 
IBIC inom Omsorgen.  

 BPSD utbildning 
 Workshop i förflyttningsteknik  
 Webbaserad utbildning i basal vårdhygien 
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 Webbaserad utbildning i diabetes typ 2 
 Webbaserad utbildning Demens ABC 
 Palliativ utbildning i form av tematräffar (i samarbete med Palliativt centrum på 

Linnéuniversitet)  
 Äldre med missbruk och beroendeproblematik  
 Utbildningsinsats i samband med delegeringar för omvårdnadspersonal 
 Våld i nära relation 
 Brandutbildning 
 Psykisk ohälsa 
 Digital signering 
 Utbildning i Neuropsykiatriska diagnoser 
 Lågaffektivt bemötande 
 Tecken som stöd 
 Beröringspedagogik (taktil massage) 
 Handledarutbildning 
 Handledning 
 Våra två specialistundersköterskor har under året arbetat med utbildning och 

fortbildning av omsorgsavdelningens personal i: 
o Dokumentation, Lifecare och IBIC 
o Basal hygien 
o Palliativa teamträffar 
o Introduktionsdag och utbildning för våra sommarvikarier 
o Därutöver har de medverkat vid framtagning av diverse 

undervisningsmaterial, fungerat som remissinstans mm. 
 Sårvårdsutbildning samt uppföljning av verksamhetens resultat av såromläggningar 

och läkning av sår. 
 Återkommande träffar för ULVE-handledare på Linnéuniversitetet 
 BPSD-administratörer har utbildats av demenssköterska i kommunen 
 Läkemedelskommittén i Region Kronoberg, - Gott och blandat 
 Psykisk ohälsa 

Övergripande mål och strategier för kommande år 
De mål vi kommer att jobba utifrån under 2020 finns mer detaljerat beskrivna i: 

 Verksamhetsplan 2018–2022  
 Övergripande mål för socialförvaltningen samt politiska mål för god ekonomisk 

hushållning. 
 Psykisk hälsa - handlingsplan 2019 
 Kvalitetsplan 2020 - handlingsplan för socialförvaltningens olika avdelningar  

 
Övrigt som förvaltningen kommer att arbeta med är: 

 Socialförvaltningens interna kontroll av verksamheten enligt nämndens beslut. 
 Använda resultaten från bland annat brukarundersökningar och Öppna jämförelse i 

kvalitetsarbetet.  
 Systematiskt förbättringsarbete kring avvikelsehantering  
 Kvalitetsuppföljning inom socialförvaltningens olika verksamhetsområden 
 Dokumentationskunskap 
 Välfärdsteknik 




