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1. Inledning 

I det första kapitlet ges en övergripande beskrivning över Socialnämndens verksamhet och ekonomi för år 
2012 samt tankar kring den närliggande framtiden. 
 
1.1 Verksamhet 
Under året har medborgarnas behov av Social Omsorgs insatser varit fortsatt hög.  Bakgrunden till det är 
bland annat. en tilltagande äldre befolkning, rådande konjunkturläge, fler anmälningar och ökad attrakt-
ion för riktade målgrupper till att leva och bo i Ystad. Antalet ärenden till arbetsutskott och nämnd har 
visat på en rejäl ökning under året.  
 
Väderlekens trygghets- och särskilda boende i Västra Sjöstaden har tagit form och förväntas vara klart till 
sommaren 2013. Det kvarstår dock flera detaljer att ta ställning till. Ett nytt tillgänglighetsprogram för 
åren 2012-2016 har tagits fram samt omarbetats till en folder i klarspråk. Projekteringen för LSS boendet i 
Surbrunnsparken har under året blivit klar och byggnaden förväntas vara färdig 2013. Under året bevilja-
des medel från staten och Sveriges Kommuner och Landsting att arbeta vidare med den psykiska ohälsan, 
genom att inventera behov, mäta tillgänglighet för barn och unga som behöver stöd samt utveckla sam-
verkansöverenskommelser. Detta har bland annat resulterat i en ny överenskommelse för barn och unga 
mellan region och kommun. Vidare har det under året startats upp en utbildning för personer med psykisk 
ohälsa för att driva sociala kooperativ.   
 
Utredningsmetoden med barnens behov i centrum, BBIC, har under året implementerats fullt ut. Antalet 
anmälningar avseende barn och unga har ökat, orsaken är ofta missbruksrelaterad. Anmälningarna leder 
flera gånger till olika stöd och behandlingsåtgärder inom ramen för den egna verksamheten. Under året 
har även antalet barn och unga som familjehemsplacerats ökat. Försörjningsstödet visar även på en ök-
ning, vilket kan härledas till rådande konjunktur och förändrade trygghetssystem i samhället. 
 
Antalet personer med sjukvårdsinsatser minskar, samtidigt har den medicinska komplexiteten ökat, delvis 
beroende på en förskjutning från slutenvården till den kommunala hälso- och sjukvården. Verksamheten 
har fortsatt med att förbättra kvaliteten och säkerheten genom att använda det nationella kvalitetsregist-
ret. Det förebyggande och preventiva arbetet fortsätter med syftet att bidra till den enskildes självständig-
het och ett förlängt kvarboende i hemmet. Samtidigt har behovet av tekniska hjälpmedel och även bo-
stadsanpassningar ökat. Antalet vårdplaneringar ökar konstant vilket hänger ihop med ett minskat antal 
vårdplatser inom sluten vården. Inom ramen för statliga stimulansmedel har uppsökande verksamhet för 
80-åringar fortsatt med syftet att förebygga fysisk, social och psykisk ohälsa. Det har även under året ge-
nomförts ett livscafé och ett seminarium om säkerhet i vardagen.  
 
Inom avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatrin har antalet personer med insatser varit 
relativt oförändrat. På några gruppbostäder har nya inflyttade krävt mer stöd för att kunna upprätthålla 
bra säkerhet och goda levnadsvillkor. I andra gruppbostäder har vissa brukare utvecklat demens, vilket har 
krävt en högre personaltäthet och adekvata utbildningsinsatser. Verksamheterna har under året arbetat 
aktivt med att öka brukarinflytandet genom bland annat brukareråd. Socialpsykiatrin har fortsatt arbeta 
återhämtningsinriktat och med att öka brukarinflytandet. Träffpunkten har under året flyttat till nya loka-
ler på Hvita Briggen och boendestödet har nya lokaler på Bellevue. Anhörigstödet har utvecklats under 
året genom en anhörigsamordnare och utbildning har getts till anhörigombud inom respektive enhet. 
 
Antalet hemtjänstinsatser visar på en minskning som härleds till den ökade åldersgränsen för att få ser-
viceinsatser med förenklat bistånd. Inom de särskilda boendena kvarstår den höga efterfrågan, vilket har 
förlängt tiden innan ett boendebeslut kan verkställas. Det har under året utgått ett vitesföreläggande. 
Situationen har påverkat flödena inom korttidsverksamheten negativt och med ökade kostnader för ut-
skrivningsklara som resultat. Kostprojektet som pågått sedan 2007 har avslutats och fortsätter i form av 
kostombudsverksamhet. Anhörigstödet har utvecklats genom ett ökat antal anhöriggrupper i samarbete 
med Silviasystrar och anhörigombud. 
 
1.2 Entreprenader 
Socialnämnden har under året haft entreprenadavtal med Äldreboendet Vigs Ängar AB och Attendo Care 
AB inom särskilt boende. Avtalet med Attendo Care upphörde vid årsskiftet. Entreprenadverksamhetens 
andel inom särskilt boende är 30 %. 
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Utförandet av personlig assistans drivs på entreprenad av VH Assistans AB. Andelen ärende som drivs på 
entreprenad är i genomsnitt 20 %. Resterande 80 % är direktkunder hos olika kooperativ. 
 
Det pågår en rättslig tvist sedan 2010 med Attendo Care AB inom hemtjänst gällande tolkning av reglerna 
kring ersättning för uppdraget. Kommunen förlorade i tingsrätten och dömdes att betala totalt 4,2 mkr. 
Socialnämnden har begärt prövningstillstånd i Hovrätten. 
 
1.3 Ekonomi 
Socialnämndens resultat för 2012 är ett underskott med 4,8 mkr. I resultatet ingår projektmedel med 1,3 
mkr som begärs överförda till 2013 i kompletteringsbudgeten. I resultatet ingår även budget för nytt 
trapphusboende inom LSS och för nytt särskilt boende på Väderleksvägen. Dessa medel har använts för 
att täcka ökade kostnader i andra verksamheter som uppstått på grund av att byggena inte varit klara. 
Nettoöverskott på dessa verksamheter är 3,3 mkr. 
 
Av de investeringsmedel som var beslutade av kommunfullmäktige blev inget använt. Dessa medel begärs 
överföras i kompletteringsbudgeten till 2013. 
 
1.4 Framtid 
Det råder fortsatt hög efterfrågan av förvaltningens insatser. Detta sker i en tid med dämpad konjunktur 
som i sin tur påverkar människors vardag genom högre arbetslöshet och ökad social problematik. Utma-
ningarna är flera för förvaltningen som ska förhålla sig till lagstiftning, medborgarnas behov och ökade 
krav från myndigheter. Samtidigt ska förvaltningen ha en god ekonomisk hushållning och en budget i 
balans. För att möta framtiden behöver förvaltningen se över och utvärdera rådande metoder och arbets-
sätt. Även omvärldsbevakningen är viktig för att skönja trender och för att få tips på bra lösningar. Ett 
annat uppdrag blir att se över myndighetsutövningen gällande kommunala riktlinjer, kriterier, rutiner, 
processer och flöden.  Även fortsättningsvis gäller det att samverka, samordna och samla ihop våra resur-
ser både internt och externt, i syfte att ta vara på samlade kompetenser och resurser. På agendan kommer 
även fortsättningsvis boende- och lokalförsörjningen stå. 
 
Från årsskiftet har lagstiftaren gett direktiv att varje familjehemsplacerat barn ska få en egen socialsekrete-
rare. Antalet anmälningar gällande barn och unga förmodas inte minska, vilket i sin tur ställer krav på väl 
utarbetade strategier och förhållningssätt för att hanteringen ska vara effektiv. Behovet av att stärka och 
uppmärksamma barnperspektivet kommer fortsatt vara högaktuellt både i utredningsarbetet och i utbu-
det av stöd- och behandlingsinsatser. Försörjningsstödet förväntas fortsätta stiga de närmaste åren som 
ett resultat av rådande konjunktur.  
 
Inom hälso- och sjukvården råder fortsatt fokus på gränssnittet mellan den kommunala hälso- och sjuk-
vården gentemot regionen. Antalet platser inom sluten vården kommer fortsätta minska, vilket ställer krav 
på kommunen att snabbt hantera och bedöma enskilda personers behov av insatser. För att möta beho-
ven ställs det krav på förvaltningen att utarbeta tydliga bedömningsinstrument och adekvata insatser som 
bidrar till den enskildes självständighet. 
 
Inom funktionsnedsättning och socialpsykiatrin finns fortsatt behov av att se över utbudet av insatser, 
detta för att möta målgruppernas behov inom flera livsområden. Antalet personer med behov av boende 
kommer att fortsätta öka, vilket innebär att planeringen av nybyggnationer måste komma i fas. Risken för 
tunga vitesföreläggande är överhängande vilket talar för att byggprocesserna behöver skyndas på. Kost-
naderna för den personliga assistansen förväntas öka i takt med försäkringskassans snävare bedömningar. 
 
Inom vård och omsorg råder en fortsatt ökning av antalet äldre vilket ställer krav på utbudet av insatser 
och arbetssätt. Antalet äldre äldre ökar, med tilltagande ålder ökar risken för att utveckla demens. Det 
kommer råda en fortsatt hög efterfrågan på särskilda boenden i första hand med inriktning mot demens. 
Socialstyrelsens skärpta krav på särskilda boenden kommer att träda i kraft 2014, vilket innebär behov av 
en översyn i vad som behöver genomföras och vilka resurser som behövs. Hemtjänsten kommer fortsatt 
behöva arbeta med att utveckla de trygghetsskapande insatserna och arbetssättet. I takt med att sluten-
vården snabbare bedömer personer som medicinskt färdigbehandlade är det viktigt att hemtjänsten 
snabbt kan omfördela resurser efter behov. Under de kommande åren kommer verksamheten förstärka 
stödet för äldre personer med psykisk ohälsa genom att bland annat ge personal ökad kompetens. 
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2. Ekonomi 

I detta kapitel presenteras och analyseras det ekonomiska resultatet för socialnämnden 2012. Inlednings-
vis ges den övergripande resultaträkningen för nämnden, följt av ett avsnitt om verksamheter med större 
avvikelser mot budget. Efter detta presenteras drift- respektive investeringsredovisningen. Slutligen ges en 
historisk återblick kring ekonomin för socialnämnden och dess avdelningar. 
 
2.1 Resultaträkning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2:1 Resultaträkning Socialnämnden 2012 
 
Det ekonomiska resultatet för Socialnämnden 2012 är ett underskott med på 4,8 mkr. Den stora avvikel-
sen på både intäkts och kostnadssidan beror till största delen på det interna resursfördelningssystemet 
(motsvarande cirka 63mkr), boendet för ensamkommande barn samt externa projekt som inte är budge-
terade. De största orsakerna till underskottet är höga kostnader för placeringar av barn och unga på in-
stitution och i familjehem, försörjningsstöd, personlig assistans samt tekniska hjälpmedel och bostadsan-
passning. Överskott finns inom verksamheterna korttidsvård, dagligverksamhet, boendestöd, handläggare 
och enhetsgemensamma verksamheter.  
 
2.2 Avvikelser 
Här följer en sammanställning över de huvudsakliga avvikelserna mot budget per verksamhet. Avvikelser-
na presenteras avdelningsvis i tkr. 
 

Avdelning/verksamhet  
  

Gemensam verksamhet inkl. Politisk verksamhet Tkr 
Socialkontor  -390 

IT-verksamhet -455 

Personalbefrämjande åtgärder, Gemensam personalutbildning 325 

Semesterlöneskuld -1 147 

Förvaltningsledning, kansli 605 

Utvecklingsmedel 486 

Övrigt 96 

Summa gemensam verksamhet -481 
 
 
  

Entreprenader  

Särskilt Boendeform  807 
 
  

 
Ekonomi 
 

 
Utfall 
2012 

 
Budget 

2012 

 
Avv ikelse 

budget 
Intäkter 149,6 68,0 81,6 

Kostnader -651,8 -565,4 -86,4 

(varav kapitaltjänst) -0,9 -0,8 -0,1 

Summa  502,2 -497,4 -4,8 
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LSS-verksamhet  

Personlig assistans -5 073 

Avlösning/ledsagning -446 

fritidsverksamhet 39 

Korttidsboende 1 494 

Gruppboende -1 563 

Daglig verksamhet 794 

Boendestöd 365 

Främmande vårdhem  -79 

Färdtjänst -23 

Närståendestöd 173 

Övrig LSS verksamhet -32 

Socialpsykiatri  -617 

Enhetsgemensam verksamhet -280 

Nytt Trapphusboende 2 255 

Summa LSS- verksamhet -2 994 
 
  

Individ- och familjeomsorg   

Institutionsvård, Vuxna, 650 

Barn och ungdomsvård, Familjehemsvård -7 064 

Öppna insatser barn o unga -759 

Kontaktpersoner barn och unga -53 

Arbetsträning och sysselsättning 986 

Långgatan 10 

Fältgruppen 113 

Gruppboende med stöd, öppna insatser vuxna -85 

Försörjningsstöd, hyresgaranti -2 692 

Familjerätt, familjerådgivning 56 

Närståendestöd 504 

Handläggare  432 

Enhetsgemensamma Kostnader, administration 483 

Övrig IFO-verksamhet 24 

Budgeterade projektmedel 1 250 

Summa Individ- och familjeomsorg -6 145 
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Vård- och omsorg   

Enhetsgemensamma kostnader -77 

Hemtjänst -1 041 

Hemtjänst lås -249 

Särskilda boendeformer 9 405 

Korttidsboende -4 994 

Medicinskt färdigbehandlade -1 223 

Främmande vårdhem -813 

Dagverksamhet 27 

Dagcentraler 480 

Utbildningsverksamhet 244 

Övrig verksamhet 2 855 

Anhörigprojekt 872 

Projekt handledare äldreomsorgen 294 

Summa vård o omsorg 5 780 
 
  

Hälso- och sjukvård   

Enhetsgemensamma kostnader 34 

Sjuksköterskor -473 

Tekniska hjälpmedel -1138 

Bostadsanpassning -1025 

Rehab-teamet 276 

Uppsökande vård 404 

Utbildningsverksamhet 169 

Summa hälso- och sjukvård                       -1 753 
 
  
  
Totalt Socialnämnden -4 786 
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2.3 Driftredovisning 

Tabell 2:2 Driftredovisning Socialnämnden 2012 
 
Driftredovisning, mkr 
Tabellen ovan visar Socialnämndens driftsredovisning. I detta avsnitt presenteras årets resultat per avdel-
ning/anslagsbindningsnivå med kommentarer till över och underskott. 
 
2.3.1 Politisk verksamhet 

Tabell 2:3 Driftredovisning Gemensam verksamhet 2012 
 
Den politiska verksamheten redovisar ett resultat i balans. 
 
2.3.2 Gemensam verksamhet 

Tabell 2:4 Driftredovisning Gemensam verksamhet 2012 
 
Gemensam verksamhet redovisade ett underskott på 0,5 mkr. Avvikelsen på intäkts och kostnadssidan 
beror till största delen på att externa projektmedel inte är budgeterade. Underskott redovisas för IT-
verksamhet, socialkontor (advokatkostnader i samband med avtalstvist), samt ökade kostnader för se-
mesterlöneskuld. Överskott finns för administration, förvaltningsledning och utvecklingsmedel. 

2.3.3 Entreprenadverksamhet 

Tabell 2:5 Driftredovisning Entreprenad verksamhet 2012 

 
Verksamhet 
 

 
Utfall 
2012 

 
Budget  

2012 

 
Avv ikelse  

budget 

Politisk verksamhet - SOC -1,1 -1,1 0,0 

Gemensam verksamhet -17,6 -17,2 -0,5 

Entreprenader -43,0 -43,8 0,8 

Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri -106,7 -103,7 -3,0 

Individ- och Familjeomsorg -61,7 -55,6 -6,1 

Vård och omsorg -221,9 -227,7 5,8 

Hälso- och Sjukvård -50,1 -48,3 -1,8 

Summa  -502,2 -497,4 -4,8 

 
Politisk verksamhet 
 

 
Utfall 
2012 

 
Budget  

2012 

 
Avvikelse  

budget 

Intäkter 0 0 0 
Kostnader -1,1 -1,1 -0,0 
Summa  1,1 1,1 -0,0 

 
Gemensam verksamhet 

 
Utfall 
2012 

 
Budget  

2012 

 
Avvikelse 

budget 

Intäkter 3,5 0,1 3,4 
Kostnader -21,2 -17,3 -3,9 
Summa  -17,7 -17,2 -0,5 

 
Entreprenadverksamhet 

 
Utfall 
2012 

 
Budget 

2012 

 
Avvikelse 

budget 
 

Intäkter 5,4 5,3 0,1 
Kostnader -48,4 -49,1 0,7 
Summa  -43,0 -43,8 0,8 
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Entreprenadverksamheten redovisar överskott på 0,8 mkr vilket beror på lägre vårdtyngd än budgeterat 
samt ökade intäkter för vårdavgifter. 

2.3.4 Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 

Tabell 2:6 Driftredovisning avdelningen Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 2012 
 
Avdelningen Funktionsnedsatta och Socialpsykiatri redovisar ett underskott med 3,0 mkr. Det största en-
skilda underskottet finns inom verksamheten för personlig assistans med 5,1mkr. Övriga verksamheter 
med underskott är placeringar på främmande vårdhem inom socialpsykiatri, gruppboende, ledsagning och 
avlösarservice. Verksamheterna daglig verksamhet, korttidsverksamhet och boendestöd redovisar över-
skott. I resultatet ligger budget för nytt trapphusboende med 2,4 mkr. De har använts för att täcka ökade 
kostnader för en placering på främmande vårdhem, ledsagning och avlösarservice samt ett utdömt vite på 
grund av ej verkställt beslut om boende. Nettoöverskott på boendet blir 1,2 mkr. 

2.3.4 Individ och Familjeomsorg 

Tabell 2:7 Driftredovisning Individ- och familjeomsorg 2012 
 
Resultatet för avdelningen Individ och Familjeomsorg är ett underskott med 6,1 mkr. Detta beror till 
största delen på en kraftig ökning av antalet placerade barn och unga på institution och i familjehem samt 
öppenvårdsinsatser. Totalt underskott för dessa verksamheter är 7,8 mkr Även antalet hushåll med för-
sörjningsstöd har ökat och nettokostnaden var 12,6 mkr vilket innebär en ökning jämfört med år 2011 
med 1,5 mkr. Verksamheter som redovisar överskott är institutionsplaceringar för vuxna, träningsverk-
samhet och sysselsättning, administration, handläggare. Budgeterade driftsprojekt redovisar ett överskott 
på 1,2 mkr som förvaltningen kommer att föreslå överflyttas till 2013 års driftbudget i samband med 
kompletteringsbudgeten. 

2.3.5 Vård och Omsorg 

Tabell 2:8 Driftsredovisning Vård och Omsorg 2012 
 
Avdelningen för Vård och Omsorg redovisar ett överskott med 5,8 mkr. I resultatet ligger budget för nytt 
särskilt boende på Väderleksvägen med 9,7 mkr. Dessa medel har använts för att täcka kostnader i andra 
verksamheten som uppstått på grund av att boendet inte har blivit klart. (korttidsboendet Bärnstenen, 
medicinskt färdigbehandlade samt främmande vårdhem) Nettoöverskott på boendet blir 2,1 mkr. Verk-
samheter som redovisar överskott är bland annat dagverksamhet, anhörigcenter, enhetsgemensamma 
verksamheter samt utbildning. Kommunen förlorade tvisten med Attendo Care om tolkning av ersättning 
och dömdes att betala totalt 4,2 mkr varav 2,2 mkr belastat årets resultat. 

 
Funktionsnedsättning och 
Socialpsykiatri 

 
Utfall  
2012 

 
Budget 

2012 

 
Avvikelse 

budget 
Intäkter 28,5 24,9 3,7 
Kostnader -135,2 -128,6 -6,7 
Summa  -106,7 -103,7 -3,0 

 
Individ- och Familjeomsorg 

 
Utfall  
2012 

 
Budget 

2012 

 
Avvikelse 

budget 
Intäkter 16,3 6,2 10,2 
Kostnader -78,0 -61,7 -16,3 
Summa  -61,7 -55,6 -6,1 

 
Vård och Omsorg 

 
Utfall  
2012 

 
Budget 

2012 

 
Avvikelse 

budget 

Intäkter 94,5 31,2 63,3 

Kostnader -316,4 -258,9 -57,5 

Summa  -221,9 -227,7 5,8 
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2.3.6 Hälso- och sjukvård 

Tabell 2:9 Driftsredovisning Hälso- och Sjukvård 2012 
 
Hälso- och sjukvård redovisar ett underskott med 1,8 mkr vilket beror på höga kostnader för tekniska 
hjälpmedel, bostadsanpassningsbidrag och sjuksköterskeverksamheten. Överskott finns inom rehabteam, 
uppsökande verksamhet och utbildningsverksamhet. 

2.4 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning, mkr 

Tabell 2:10 Investeringsredovisning 
 
Av de investeringsmedel som var beslutade av kommunfullmäktige blev inget använt. Dessa medel begärs 
få överförda i kompletteringsbudgeten till 2013. 
 
Socialnämndens beviljade utrymme för nämndsinvesteringar uppgår till 1,0 mkr. Den sammanlagda sum-
man av nämndsinvesteringar överstiger beviljat belopp med 0,2 mkr. Detta beror dels på att investeringen 
i ombyggnad av socialförvaltningens lokal var planerad för 2011 men kom inte i gång i tid, dels på att 
larmen på Solbacken akut behövde bytas. 
 
 
. 

2.5 Historisk återblick 
I detta avsnitt ges en historisk återblick av socialnämndens och dess avdelningars resultat från 2006 till 
2012. Siffrorna som anges är avrundade till miljoner kronor med en decimal, varför avrundningsfel kan 
förekomma. Syftet med avsnittet är inte att göra en djupgående analys av skillnader åren emellan utan att 
ge en översiktlig bild över den angivna tidsperioden. 

2.5.1 Socialnämnden 
Under åren 2006 till 2012 har socialnämndens budgetomslutning ökat från ca 400 mkr till 500 mkr. Den 
främsta förklaringen till ökningen är personalkostnaderna, men även utbyggnad av verksamhet inom LSS 

 
Hälso- och sjukvård 

 
Utfall  
2012 

 
Budget 

2012 

 
Avvikelse 

budget 
Intäkter 1,4 0,4 1,0 

Kostnader -51,4 -48,7 -2,8 

Summa  -50,1 -48,3 -1,8 

 
Projekt 
 

 
Utfall  
2012 

 
Budget 

2012 

 
Avvikelse 

Trapphusboende Lss, Inv 0 0,2 0,2 
Nytt Äldreboende, Inv 0 1,7 1,7 
Elektriver Ifos Arkiv 0 0,3 0,3 
Inventarier Löderupsgården 0 0,1 0,1 
    
Nämndsinvesteringar    
Datautrustning, Socialbyrå 0,1 0 -0,1 
Larm Solbacken 0,3 0 -0,3 
Larm Löderupsgården 0,5 0 -0,5 
Larm Ängsklockan 0,2 0 -0,2 
Ombyggnad Lokal Socialförv 0,1 0 -0,1 
Summa  1,2 2,3 1,1 
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och äldreomsorg. Som tabell 2.11 visar har nämnden de flesta åren redovisat positivt resultat. Årets resul-
tat för socialnämnden har en negativ avvikelse med 0,97 % i förhållande till budget. 
 

(mkr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Budget 403,9 413,8 443,9 455,4 474,2 467,0 497,4 
Utfall 400,7 405,7 434,6 446,4 469,8 473,7 502,2 
Resultat 3,2 8,1 9,3 9,0 4,4 -6,7 -4,8 

Tabell 2.11: Budget, utfall och resultat för socialnämnden 2006-2012 
 
 

-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Socialnämnden 2006-2012
Resultatutveckling (mkr)

 
Tabell 2.12: Resultat för socialnämnden 2006-2012 

2.5.2 Politisk verksamhet 
Från 2006 till 2010 har det årliga anslaget för politisk verksamhet uppgått till 0,8 mkr. 2011 förstärktes 
budgeten med 0,3 mkr för att täcka ökade kostnader för repro och arvode. Resultaten har i stort varit i 
balans.  
 

(mkr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Budget 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 
Utfall 0,8 0,8 0,8 0,7 0,9 1,3 1,1 
Resultat 0,0  0,0  0,0 0,1 -0,1 -0,2 0,0 

Tabell 2.13: Budget, utfall och resultat för Politisk verksamhet 2006-2012 
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2.5.3 Gemensam verksamhet 
Budgeten för den Gemensamma verksamheten har under åren 2006-2012 uppgått till ca 17 mkr. Resulta-
tet för 2012 blev ett underskott på 0,5 mkr.  
 

(mkr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Budget 18,4 17,0 18,9 16,6 18,6 16,7 16,8 
Utfall 19,1 17,0 20,1 17,9 17,6 17,7 17,3 
Resultat -0,8 0,0  -1,2 -1,3 1,0 -1,0 -0,5 

Tabell 2.14: Budget, utfall och resultat för gemensam verksamhet 2006-2012 

2.5.4 Avdelning Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 
Från 2006 till 2012 har årsbudgeten för LSS-verksamheten succesivt utökats från 72,4 mkr till strax över 
100 mkr. I april 2010 överfördes budget för socialpsykiatri från Individ och familjeomsorg till LSS-
avdelningen och avdelningen ändrade därmed också namn till Avdelningen för Funktionsnedsättning och 
Socialpsykiatri. Budget för tre nya gruppboende har tillförts ramen från 2007-2012. Avdelningen har re-
dovisat negativt resultat de senaste tre åren. 
 

(mkr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Budget 72,4 73,7 81,3 81,6 93,1 97,9 103,7 
Utfall 73,6 74,3 79,1 81,7 95,9 101,8 106,7 
Resultat -1,2  -0,6  2,2 -0,1 -2,8 -3,9 -3,0 

Tabell 2.15: Budget, utfall och resultat för LSS-verksamhet 2006-2012  

2.5.5 Individ- och Familjeomsorg 
Budgeten för Individ och Familj är nu i samma nivå som 2012. Förändringar som skett är överföringen av 
socialpsykiatrin till FoS och förstärkning av budgeten för försörjningsstöd med 3 mkr 2010 och 2012. 
Årets resultat blev ett underskott med 6,1 mkr 
 
(mkr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Budget 55,7 54,8 58,1 60,3 57,6 50,8 55,6 
Utfall 53,5 52,9 53,7 55,3 52,7 50,0 61,7 
Resultat 2,2  1,9  4,4 5,0 4,9 0,8 -6,1 

Tabell 2.16: Budget, utfall och resultat för Individ- och Familjeomsorg 2006-2012 

2.5.6 Vård och Omsorg  
Vård och Omsorg har haft positiva resultat under perioden. År 2007 bildades avdelningen Hälso- och 
Sjukvård varför dessa avdelningar fortsättningsvis redovisas var för sig. Skillnaden mellan 2011-2012 beror 
främst på att budget för sex månader för Väderleksvägen tillkommit. I denna redovisning ingår även den 
äldreomsorg som bedrivs på entreprenad. 
 
Årets resultat redovisar en positiv avvikelse mot budget med 6,6 mkr varav 0,8 mkr avser entreprenad-
verksamhet.  
 

(mkr) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Budget 256,7 228,9 242,6 250,9 258,2 254,2 271,5 
Utfall 253,7 224,3 239,1 246,3 257,0 253,4 274,9 
Resultat 3,0 4,6 3,5 4,6 1,2 0,8 6,6 

Tabell 2.17: Budget, utfall och resultat för Vård och Omsorg 2006-2012 
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2.5.7 Hälso- och sjukvård 
År 2007 bildades avdelningen för Hälso- och Sjukvård. Skillnaden mellan 2007 och 2008 beror bland 
annat på övertagandet av budget för bostadsanpassningsbidrag från Samhällsbyggnadsnämnden. Inga 
större förändringar i budget har skett under åren. Avdelningen redovisar underskott med 1,8 mkr för 
2012 
 

(mkr) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Budget 38,6 42,2 45,2 45,8 46,3 48,3 
Utfall 36,4 41,9 44,7 45,6 49,6 50,1 
Resultat 2,2 0,3 0,5 0,2 -3,3 -1,8 

Tabell 2.18: Budget, utfall och resultat för Hälso – och Sjukvård 2007-2012 
 

3 Måluppfyllelse 

• Ystad ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande kommun för boende, företa-
gande och besök 
- Ystad är en företagsvänlig kommun 
- Bostadsbyggandet håller en hög takt 
- Framkomligheten inom kommunen samt till och från kommunen är mycket god 
- De som bor, besöker och verkar i Ystad upplever ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och 

idrottsliv 
- Folkhälsoperspektivet är en naturlig del av verksamheten 
- Ystad är ett attraktivt turistmål 
- Ystad är en attraktiv boendeort för alla oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund 

 
Analys 
Auktoriseringen av LOV (lagen om valfrihet) har inte genomförts. 
Bristen på bostäder är stor och det visar sig bland annat i svårighet att få bostäder till behövande 
grupper. Ett särslikt boende med 36 lägenheter samt 38 trygghetslägenheter byggs på Väderleks-
vägen i Västra Sjöstaden. Detta skulle varit klart vid halvårsskiftet 2012. Det beräknas nu vara in-
flyttningsklart under sommaren 2013. Ett LSS-boende skulle också varit klart under 2012 men be-
räknas vara klart under 2014.  
 
Ett nytt tillgänglighetsprogram antogs i början på 2012. Målet är delvis uppfyllt. 
 

• Ystads verksamheter ska vara kostnadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 
- Effektivitet och fokus på kärnverksamheter 
- Skatten är oförändrad 
- Ekonomin är i balans 

 
Analys 
Socialnämndens resultat är ett underskott på 4,8 mkr. Detta beror främst på höga kostnader för 
placeringar av barn och unga, försörjningsstöd, personlig assistans bostadsanpassning samt tek-
niska hjälpmedel. 
 
Målet är inte uppfyllt. 
 

• Ystad ska i alla verksamheter ha ett miljöperspektiv 
- Utveckla och värna om en hållbar miljö är en naturlig del av verksamheten 

Analys 
Inom vård och Omsorg används cyklar i stor utsträckning inom hemtjänsten. Försök att ruttopti-
mera hemtjänstturerna har genomförts. Inköp i närområdet för att minimera körsträckor. Målet är 
delvis uppfyllt. 
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• I Ystad ska det finnas valfrihet och all verksamhet ska präglas av kvalitet och kundan-
passat bemötande 
- Ystadborna erbjuds stor valfrihet och mångfald 
- Kvalitén inom kommunens omsorgsverksamhet är mycket god - trygghet, värdighet och val-

frihet präglar omsorgen 
- Ystads förskolor och skolor ger mycket god kunskap och utveckling in en trygg miljö 
 
Analys 
Ingen hemtjänst har bedrivits på entreprenad under året. Den del av personlig assistans där kom-
munen är anordnare drivs på entreprenad sedan juni 2011. 
 
Brukarenkäter genomförs inte i alla verksamheter varje år. Under 2012 har det genomförts bru-
karenkäter inom avdelningen för Hälso- och sjukvård med en nöjdhet på 94 %. Målet är delvis 
uppfyllt. 

 
• Ystads kommun ska betraktas som en attraktiv arbetsgivare 

- Frisknärvaron i Ystads kommun är minst 97 % 
- Arbetstagarna i Ystads kommun upplever en god arbetsmiljö avseende fysiska, psykiska och 

sociala förhållanden på arbetsplatsen 
- Ystads kommuns medarbetare har rätt kompetens 
 
Analys 
Den genomsnittliga frisknärvaron har varit 94 % vilket inte är i nivå med målet.  
Förvaltningen får bra resultat i de medarbetarundersökningar som görs. Kompetensutveckling 
och handledning sker enligt plan, dock i mindre omfattning under 2012 på grund av bespa-
ringsåtgärder. Målet är delvis uppfyllt. 

4. Personalstatistik 

4.1 Frisknärvaro 
Frisknärvaron steg stadigt från 90,5 % år 2006 till ca 94 % 2009. Frisknärvaron har legat på samma nivå 
de senaste fyra åren. 
 

Diagram 4.1 Sjukfrånvaroutveckling 2006-2012 
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4.2 Antal tillsvidareanställda 
Antalet tillsvidareanställda årsarbetare inom social omsorg har ökat med ca 40 årsarbetare mellan 2006 
och 2012. Ökningen mellan 2009 och 2010 beror bland annat på öppnandet av gruppboendena på Bel-
levuevägen 15 och Pantzargatan 33. Antalet anställda har även ökat inom Resursenheten. Från januari 
2011 övertog kommunen personal från Attendo Care AB då avtalet om kundval i hemtjänst upphörde. 
Den 1 juni 2011 lades utförandet av personlig assistans ut på entreprenad och personalen blev då an-
ställda av VH Assistans vilket visar sig i den nedåtgående kurvan för 2012. Under 2012 har antalet tillsvi-
dareanställda legat stabilt på ca 675 årsarbetare. 
 

Diagram 4.2 Antal tillsvidareanställda 2006-2012 
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5. Verksamhetsberättelser 

I detta kapitel redovisas verksamhetsberättelserna för de olika avdelningarna inom Socialnämnden. Upp-
lägget är detsamma som i det inledande kapitlet, dvs verksamhet, måluppfyllelse, personal och framtid. 
Varje avdelning avslutar med ett antal verksamhetsmått. 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
                    Besök från Ueckermunde 
 
Sammanfattning 
LSS-handläggarna är ansvariga för personer med LSS-och SoL insatser. Antalet ärende är i stort sett oför-
ändrat från föregående år. I dagsläget ca 200 aktuella ärenden. Handläggaren inom socialpsykiatrin har 
handlagt 85 ansökningar under 2012. Handläggningstiden kring parkeringstillstånd är på en månad och 
satsningen på hög kvalitet i utredning och beslut följer Transportstyrelsens riktlinjer.  
Marknaden för alternativa assistansanordnare ökar och kommunens andel sjunker. Försäkringskassans blir 
hårdare i sina bedömningar och kostnaden hamnar i stället på kommunen.  
Daglig verksamhet har ca 100 brukare och två platser köps av närkommuner. Brukarinflytande genom 
brukarråd och stormöten. Bokslut visar på ett överskott.  
Beläggning på korttidsenheterna var mellan 75 till 80 %. Kringliggande kommuner köper platser samt ny 
lagstiftning kring fosterhemsplacering gör att även andra kommuner köper plats på korttidsenheterna. 
Fritidsverksamhet för barn över 12 år tillsammans med skolan har blivit en givande verksamhet.  
Nya brukare på en del av gruppbostäderna har medfört ökade kostnader p.g.a. omfattande omvårdnads-
behov. I andra gruppbostäder har problematiken kring demenssjukdomar ökat och detta kräver utbildning 
för personalen samt ökande kostnader med högre personaltäthet.  
Socialpsykiatrin har utvecklats till en mer sammanhållen verksamhet där brukarinflytande och återhämt-
ningsinriktat arbete är honnörsord. Träffpunktsverksamheten har flyttat till nya lokaler vid Hvita Briggen. 
LSS-Boendestöd har organisatoriskt flyttas till enhetschef för daglig verksamhet. Boendestöd socialpsykia-
trin har flyttat till nya lokaler på Bellevue.  
Fritiden riktar sig till personer från 12 år och uppåt. Samarbetet med kringliggande kommuner fortsätter 
kring arbetsfördelning kring fritidsprogrammet fritidsalternativet, resor, lägerverksamhet, gruppaktiviteter 
samt samarrangemang. Mötesplatser är viktiga förutsättningar för att skapa delaktighet, brukarinflytande 
och öka möjligheten för sociala kontakter.  
Anhörigstödet fortsätter att utvecklas, uppsökande verksamhet har minskat och antalen samtal med an-
höriga har ökat. 
 
5.1.1 Verksamhet 
Personlig assistans på entreprenad 
Vid årets början med VH Assistans AB fanns det 13 ärende och vid årets slut var det 5 ärende kvar. En del 
kunder har gått över och blivit direktkunder medan en del andra kunder har valt annat assistansbolag. 
Under året har det varit regelbundna möten med entreprenaden. Vid dessa har uppföljningsfrågorna 

 
5.1  Avdelning Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri - FoS 
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handlat om personalfrågor, informationsutbytet, avsaknad av chef på Ystads kontor med formell 
utbildning. Under andra halvan av året gjordes en enkätundersökning som riktades mot brukarna och 
entreprenören, denna undersökning handlade om upphandlingsavtalet och de mervärden som finns i 
avtalet. Utifrån denna undersökning gjordes en handlingsplan som bl.a. handlar om; 

 Entreprenadens verksamhetsberättelse 
 Brukarnas genomförandeplaner 
 Utredning och beslut kopplat till de insatser samt hur de utförs och av vem 
 Utredning information kring avvikelser och lex Sarah utredningar 
 Personalen arbetsplatsträffar samt deras utvecklingsplaner 

 
Personlig assistans ökar i omfattning och kostnader 
Marknaden för alternativa assistansanordnare ökar och kommunens andel sjunker. Försäkringskassans blir 
hårdare i sina bedömningar och kostnaden hamnar i stället på kommunen. Under året har det tillkommit 
några nya ärenden och en del som fallit ifrån. Vid utgången av 2012 var det 48 ärende och av dessa 
ärenden är fem enbart kommunens och enligt lag med fullt kostnadsansvar. I de övriga 43 ärende har 
kommunen ett kostnadsansvar enligt lag för de 20 första timmarna i veckan. Kommunen ansvarar för 48 
ärende och har sammalagt 21 olika företag som samarbetspartner varav ett är på entreprenad. Här till-
kommer ökade kostnader för kommunens grundansvar för sjukvikarier i privat utförd verksamhet och 
entreprenad, för tillfälligt utökade assistansbehov, t ex vid semesterresor. Kommunen ansvarar för mer-
kostnader som inte täcks av assistansersättningen, främst fördyrande kostnader för natt- och jourpersonal 
inom assistansen. Vid övergången från kommun till entreprenad betaldes ut ersättning till entreprenaden 
för personal med innestående semester. Under året har även uppsägningslöner för personal hos entrepre-
naden betalts ut. 
 
Grupp- och servicebostäder 
Grupp- och servicebostäder är fullbelagda, omsättningen är väldigt låg, de flesta som får ett beslut på 
boende bor i ett livslångt perspektiv. Vårdtyngden ökar i takt med stigande ålder i en del gruppbostäder. 
Yngre personer har idag ett annat förhållningssätt kring boendet och detta medför ett annat arbetssätt 
för personalen som har behov av utbildning/utveckling för att kunna möta dessa brukare. 
Planering av nytt serviceboende har fördröjts p.g.a. konsulter som har ritat huset samt att bygglovstiden 
har varit onödig lång. Planering för inflyttning under första kvartalet 2014. 
 
Boendeplanering 
Under 2012 gjordes en prognos för framtida behov av bostäder. Socialnämnden gav ett uppdrag till 
Socialchefen att fortsätta utreda behovet av bostäder. I Budgeten för 2013-2016 avsattes det budget för 
två nya servicebostäder. Under december 2012 blev prognosen klar och kommer att presenteras för 
Socialnämnden under januari 2013. Planeringen och byggprocessen har fördröjts i ett boende, med 
troligtvis inflyttning under våren 2014.  

 Under 2012 har det utdömts ett vite på 200 000 tkr i ett ärende där brukaren fick vänta i två år 
på en gruppbostad. 

 Under året har Ystad inte kunnat finna bostäder i sex ärende som har beslut/förhandsbesked från 
2011 där kommunen riskerar vite.  

 För 2012 finns det ytterligare 3 beslut/förhandsbesked som väntar på boende.  
 Under 2013/2014 finns det ca 10 brukare som kan bli föremål för en ansökan om 

gruppbostad/serviceboende.  
 På korttidsboendet Alrunan (ej fullvärdigt) finns det fyra brukare som bor permanent.  
 Det finns fem brukare som har satt upp sig för byte av gruppbostad/servicebostad.  
 Under 2012 har avdelning FoS två placeringar på externt LSS-boende och fyra brukar på externt 

SoL boende. Ett ärende är överklagat till regeringsrätten av extern kommun med anledning att 
brukaren vill skriva sig i vistelsekommunen. 

 
Daglig verksamhet och sysselsättning 
Antalet personer som har beslut om daglig verksamhet har under året varit ca 104 personer. Inom daglig 
verksamhet finns det tre olika verksamhetsinriktningar, aktivitet och sysselsättning, utflyttad verksamhet 
och individuella platser. De individuella platserna är den del av verksamheten som ökar mest, idag finns 
det 32 personer och detta innebär hög belastning på arbetskonsulenterna. Två praktikplatser har övergått 
i lönebidragsanställning under året. 
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Social dokumentation 
Utbildning i social dokumentation för baspersonal har avstannat. Utbildaren har varit föräldraledig och 
kommer att vara åter i tjänst under första halvåret 2013. Den utbildning som baspersonal har fått har 
kunnat användas och varit fullt tillräcklig. Planering att påbörja utbildning/utveckling för samtlig basperso-
nal under april 2013. 
 
Individuell plan 
Under 2011 erbjöds samtliga som har en aktiv LSS-insats en individuell plan, en del brukare/gode män 
hörde av sig och några planer upprättades. Under 2012 erbjuds samtliga nya ärende en individuell plan 
både enligt LSS och/eller SoL/HSL, erbjudandet dokumenteras i procapita. Det finns 15 brukare som har 
individuella planer enligt LSS. 
 
Kvalitetssäkring och intern kontroll 
Avdelning FoS har under året fortsatt med att förbereda för kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9 
som gäller både vid myndighetsutövning och vid genomförandet av samtliga insatser. Detta innebär att 
samtliga processer och rutiner skall identifieras och sammanställas för att säkra kvalitet och förebygga 
vårdskada. Detta innebär att olika samverkansprocesser mellan olika avdelningar inom social omsorg skall 
identifieras. Ledningssystemet beräknas vara färdigt under första kvartalet av 2013. 
 
Värdegrund och systematiskt kvalitetsarbete 
Under 2012 har Värdegrund, och Kvalitets- och Ledningssystem behandlats på samtliga arbetsplatsträffar. 
Temautbildningar om anmälningsskyldighet, sekretess och tystnadsplikt, avvikelsehantering och 
delaktighet. Under året har värdegrunden använts som ett hjälpmedel i utvecklingssamtalen med 
medarbetarna. I varje grupp finns en förbättringsledare som ansvarar för att förbättringsområden 
definieras, behandlas och dokumenteras. Förbättringsarbetet redovisas i arbetsgrupp FoS/Nätverksgrupp. 
Fasta mötestider fyra gånger under året har genomförts. 
 
Brukarenkät 
Under året har det inte gjorts någon brukarenkät. Anledningen är att det varit vakans under ett antal 
månader på avdelningschefstjänsten. I handlingsplanen för 2012 skulle nöjdhetsgrad av delaktighet hos 
brukarna förbättras. Detta har inte undersökts under året. Ett annat område som skulle belysas var att 
kulturen från fostrande och begränsningar skulle förändras mot delaktighet och trygghet hos brukarna. 
Avstämning i maj 2012 genomfördes och det finns fortfarande förbättringar att arbeta med. 
För daglig verksamhet skulle nya former för personer med olika diagnoser arbetas fram och samverkan 
med andra kommuner skulle öka. Arbetet har påbörjats och kommer att fortskrida under 2013. 
Under året har det endast genomförts enkätundersökning hos entreprenaden som har personliga assisten-
ter. 
 
Anhörigstöd 
Under året har en anhörigsamordnare arbetat 50 % med anhörigfrågor. Inom avdelning FoS finns idag 17 
stycken anhörigombud som skall vara en länk mellan anhörigsamordnaren – personal och anhöriga. An-
hörigsamordnaren stödjer och engagerar ombuden. Alla ombuden har fått en heldagsutbildning av en 
extern föreläsare. Detta utbildningsmaterial används sedan som en fördjupning och uppföljning i samar-
betet. Anhörigsamordnaren träffar samtliga ombud fyra gånger/år.  
Anhörigsamordnaren erbjuder samtal till anhöriga, i grupp till enskilda eller par samtal. Anhörigsamordna-
ren ordnar öppet hus, anordnar verksamhet på nationella anhörigdagen och även gjort en reklamfilm 
tillsammans med anhörigsamordnaren inom VoO. Anhörigsamordnaren samverkar med avdelningens 
övriga verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv och med brukare-och anhöriga i centrum. 
 
Samarbete med Ueckermunde 
Under 2012 har samarbetet varit vilande. Planering av ett besök från Ueckermunde under 2013. 
 
Myndighetsutövning enligt LSS, SoL och parkerings 
Inom avdelningen arbetar två LSS-handläggare på heltid och en SoL-och parkeringstillståndshandläggare 
på 75 %. 
 
LSS-handläggning 
Det finns ca 200 aktuella ärenden och personerna är mellan 4 och 77 år. Den vanligaste förekommande 
insatsen är daglig verksamhet (93 personer), LSS-boende i kommunens regi (67 personer) och ledsagning 

 19 



(35 personer). Under året har ca 100 beslut fattats om olika insatser. Uppföljning har genomförts på 75 % 
av alla aktuella ärenden. Under kvartal 4 rapporterades 10 stycken ej verkställda beslut om boende (9§9) 
till Socialstyrelsen. Yttrande har begärts in i sex av ärenden. En dom har inkommit från förvaltningsrätten 
som ålagt Ystads Kommun att till staten betala en särskild avgift om 200 000 kronor.  
Nya regler om ansvarsfördelning mellan kommuner gäller från maj månad 2011. Detta har medfört att vi 
även handlägger ärenden som är folkbokförda i andra kommuner. I dag verkställer avdelningen fem be-
slut utifrån de nya bestämmelserna 
Inom avdelningen arbetar två LSS-handläggare på heltid. Handläggarna har även utrett och fattat beslut 
för personer som tillhör LSS personkrets. Antal beslut som överklagats till förvaltningsrätten är ett och det 
har dömts till vår fördel. 
 
SoL-handläggning, socialpsykiatri 
Under 2012 har handläggaren träffat alla som har stöd av boendestödet, deltar i Basgruppens verksamhet 
och/eller har sysselsättning förlagd utanför Basgruppens verksamhet. Under året har det inkommit 85 
stycken ansökningar, 56 stycken gällde insatsen boendestöd och 29 stycken gällde ansökning om insatsen 
arbete/sysselsättning. Åtta personer är beviljade och bor på särskilt boende inom kommunen. En person är 
beviljad enligt SoL och sju stycken enligt LSS. Socialpsykiatrin har fyra personer som är placerade på sär-
skilda boende utanför Ystads Kommun, alla fyra enligt SoL Uppföljningsbesök görs på de externa särskilda 
boende görs två gånger om året. Inom socialpsykiatrin har man gjort en begäran om överflyttning av ett 
ärende enligt 2 a kap 11§SoL till Simrishamns kommun. Ärendet ska avgöras i högsta förvaltningsdomsto-
len. 
 
Handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade – PHR 
Under 2012 inkom 169 ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.  Handläggningstiden för 
parkeringstillstånd har legat på ca en månad. Av dessa ansökningar bifölls 127 som förare och 28 som 
passagerare. Avslag för åtta ansökningar som förare och sex som passagerare. Det var fem stycken som 
överklagade och inga överklagande fick bifall av Länsstyrelsen eller Transportstyrelsen. 
 
Handläggning och Dokumentation i verksamheten 
På varje arbetsplats finns en resursperson för dokumentation, denna person skall var behjälplig vid 
nyanställning och skall ansvara för att utvecklingsledaren får rätt information och kan planera nya 
utbildningstillfällen. Styrdokumentet för myndighetsutövning inom socialpsykiatrin är under utveckling. 
 
Rutiner, Säkerhet och Intern Kontroll 

 Checklista och introduktionspärm för nyanställda uppdaterades under året.  
 I mars var Systematiskt Arbetsmiljöarbete genomfört. 
 Systematiskt Brandskyddsarbete följs upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar och enhetschef har 

en utsedd Brandskyddskontrollant.  
 Utbildning i SBA sker kontinuerligt varje år tillsammans med räddningstjänsten med ca 3 års 

intervaller för varje medarbetare.  
 En särskild checklista är utarbetad för att kunna fastställa riskbedömningar. 

 
Det finns en internkontrollplan som omfattar områdena 

1. Lex Sarah – rapportering av händelser och risker som rör brukarnas välbefinnande 
2. Sekretess och tystnadsplikt 
3. Avikelserapportering och klagomålshantering 
4. Arbetsmiljö 
5. Brandskydd 
6. Myndighetsutövning 
7. Hantering av brukarnas privata medel 

Samtliga punkter har följts upp enligt planen. 
 
Under året har det inkommit åtta anmälningar enligt lex Sarah och av dessa är det tre ärenden som 
anmälts till Socialstyrelsen. 
 
5.1.2 Ekonomi 
Personliga assistenter 
Försäkringskassan har blivit hårdare i sina bedömningar och kostnaderna hamnar i stället på kommunen. 
Volymökningar inom personliga assistenter har medfört en kostnadsökning med ????? tkr. Här till kom-
mer ökade kostnader för kommunens grundansvar för sjukvikarier i privat utförd verksamhet och entre-
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prenad, för tillfälligt utökade assistansbehov vid t ex semesterresor, samt andra kostnader som inte täcks 
av assistansersättningen. När brukare blir 65 år och det finns behov av en utökning av personlig assistent 
är det kommunens ansvar. Under året har det betalats ut uppsägningslöner för 2011 på ca 200 tkr, sjuk-
ersättning har utgått med ca 400 tkr. Den fastställda summan på 267 kr/assistanstimme utgår till samtliga 
assistansbolag för de första 20 timmarna. Dessa 20 timmar * 267 kr * 48 ärende under 52 veckor ger en 
kostnad på 13 328 640 tkr. Budget för 2012 var 10 122 000 tkr. I denna summa finns det ca 45 kr som 
skall vara till administrationskostnader, resterande kronor av timbelopp skall täcka grundlön, ob-tillägg, 
semesterlön samt arbetsgivaravgifter. 
 
Korttiderna 
Idag finns det två korttider för barn och ett för vuxna. Under året har vi sålt platser till kranskommunerna 
samt en ny lagstiftning kring barn som är fosterhemsplacerade kan ansöka om korttidsvistelse i place-
ringskommunen. Detta har medfört att vi har fått fler ärende. Intäkterna för korttiden har på så sätt ökat 
och verksamheten har kunna finansieras med ett överskott i budgeten vid årets slut. 
 
Gruppboende 
I budget för 2012 fanns det pengar för ett nytt boende, detta har blivit försenat och denna summa på 
2 425 tkr har använts i budgeten. På en verksamhet har det funnits förstärkning med 1,0 årsarbetare fr. o 
m april, samt en tillfällig ökning med vaken natt på ett annat boende p.g.a. ökad vårdtyngd samt belast-
ning i arbetsmiljön för personalen. Detta har medfört att gruppboendena visar på ett positivt resultat. 
 
Daglig verksamhet 
Under året har det vakanshållits en del tjänster med anledning av föräldraledighet och andra omstrukture-
ringar. En tjänst är flyttad till ett nystartat resursteam och en tjänst flyttas till administrationen för FoS vid 
årsskiftet 2012/2013. Under semesterperioden har vikarietillsättningar minskats utifrån behovet hos bru-
karna. Under 2012 har daglig verksamhet sålt två platser till kranskommuner. Detta har medfört ett posi-
tivt resultat i budget för daglig verksamhet. 
 
Avlösning/ledsagning 
Denna form av insats har ökat under året och lett till ett negativt resultat i budgeten. Insatsen har getts i 
avvaktan på boende. Det finns nio ärenden som väntar på boende i någon form under 2012, dessa per-
soner har ett beslut eller fått ett förhandsbesked. 
 
Socialpsykiatrin 
En ökning av ärende samt placeringar på främmande vårdhem har lett till en kostnadsökning och ger ett 
negativt resultat i budgeten. Inför 2013 planeras ett resursteam som skall kunna handleda personal i bo-
ende samt arbeta med den nya målgruppen med omfattande behov och som har någon forma av diagno-
ser inom högfungerande autism samt neuropsykiatriska diagnoser. Detta skall leda till minskade köp av 
främmande vårdhem, samt i något fall hemtagning av något ärende.  
 
Resultaträkning, tkr 
Verksamhet 
 

Utfall  
2012 

Budget 
2012 

Avvikelse 
budget 

Personlig assistans 15 195 10 122 -5 073 
Avlösning/ledsagning 1 840 1 395 -446 
fritidsverksamhet 583 622 39 
Korttidsboende 2 567 4 060 1 494 
Gruppboende 46 334 44 771 -1 563 
Daglig verksamhet 11 016 11 810 794 
Boendestöd 1 817 2 183 365 
Främmande vårdhem  5 065 4 986 -79 
Färdtjänst 5 464 5 440 -23 
Närståendestöd 131 304 173 
Övrig LSS verksamhet 532 500 -32 
Socialpsykiatri  7 726 7 108 -617 
Enhetsgemensam verksamhet 8 222 7 942 -280 
Nytt Trapphusboende 213 2 468 2 255 
Summa  106 706 103 712 -2 994 
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5.1.3 Framtid 
Försäkringskassan genomför fler omprövningar av assistansärenden. Deras hårdare bedömning kan inne-
bära att fler ärenden går över till kommunen. Utveckla samverkan inom social omsorg och med andra 
aktörer utanför vår egen verksamhet. Individuell plan kommer att erbjudas till samtliga brukare. Uppfölj-
ning av insatserna kontaktperson, ledsagning, avlösarservice och stödfamilj skall prioriteras. Inom soci-
alpsykiatrin skall utredning och bedömning tydligt framgå vilka insatser som beviljats och vad målen är för 
den enskilda brukaren samt att besluten skall vara tidbegränsade. Arbeta fram tydliga riktlinjer gällande 
socialpsykiatrin. Uppföljningsbesök hos samtliga brukare som har ett beslut på gruppboende. 
Socialpsykiatrin har nu acklimatiserat sig till avdelningen Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri. Inom 
verksamheten har det funnits en stor oro att socialpsykiatrin skulle marginaliseras jämfört med den andra 
verksamheten. Så har det inte blivit utan tvärtom ser vi att socialpsykiatrin har stärkts och att vi har många 
gemensamma utvecklingsområden framför oss i vår nya organisation. Vi kommer att fortsätta med ett 
återhämtningsinriktat arbete och utveckla brukarinflytandet samt hålla bemötandet av brukarna på en 
hög nivå. 
Dom ”fyra benen” som bildar vår verksamhet kommer ytterligare att svetsas samman till en verksamhet så 
att våra brukare får den vård och omsorg man har rätt att få. 
Boendet på Pantzargatan har varit igång knappt tre år. Här har vi en stor utmaning till utveckling och att 
minimera risken för institutionalisering och stigmatisering. 
Genom vårt samverkansprojekt och tillgången till statliga medel får vi stora möjligheter till kompetensut-
veckling och att utöka samverkan med övriga. 
Utmaningen på boenden är att möta den nya målgruppen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
och andra diagnoser, där man inte kan arbeta på samma sätt som med personer med utvecklingstörning. 
Det handlar också om att kunna erbjuda aktiviteter i våra boende till denna målgrupp som har ett mot-
stånd till att befinna sig i samma lokaler som personer med utvecklingstörning. Vi ser framemot samar-
betet med vårt nystartade resursteam. Ett bra samarbete mellan våra avdelningar är också en förutsätt-
ning om vi skall lyckas. Vi skall även fortsätta att arbeta för att samordningen inom kommunens poolverk-
samheter utvecklas. Vi måste också ha fortsatta täta kvalitetsuppföljningar när det gäller assistansen så vi 
kan säkra att entreprenaden utför uppdraget så som det är utlovat.  
Både på Lykkegatan samt Kommendörsgatan har brukarna stora omvårdnadsbehov.  
Flera brukare har också utvecklat någon form av demenssjukdom. Denna problematik kommer öka i vår 
verksamhet. Särskilt bör belysas de svårigheter som andra medboende kan uppleva genom att leva nära 
en dement person.  
Under det närmsta året är det viktigt att fortsätta arbetet med FoS-avdelningens värdeord. De måste be-
fästas ytterligare i verksamheterna och omsättas direkt i det dagliga arbetet med brukarna. För att för-
stärka arbetet med de etiska frågeställningarna, kommer enheterna fortsätta bevaka socialstyrelsens etiska 
råd och belysa dessa på APT-mötena.  
Blåtand kommer under året att få handledning i arbetsmetodik och tydliggörande pedagogik. På Lykkega-
tan kommer handledningen ske kring en specifik brukare.  
Frågor kring självbestämmande och respekt för den enskilde är fortsatt mycket viktiga frågor för framti-
den. 
Samarbetet med skolan i våra lokaler på Bellabacken fortsätter. Fortfarande är det inte löst med utrymmet 
utanför Bellabacken så att vi kan använda det tillsammans med fritiden. Detta kommer vi att ägna tid så 
att verksamhetan kommer igång där. På Backsippan har vi fortsatt med vår måndagsverksamhet som har 
blivet mycket populär och samarbetet med vår fritidsverksamhet har vidareutvecklats så att man bakar till 
deras arrangemang. Vi skall även vidarutveckla grupper med matlagning. På Alrunan arbetar vi vidare med 
den utökade vuxna korttiden och att få bättre struktur på den. Vi lägger ner mycket tid på att förbereda 
ungdomarna på att de skall flytta hemifrån med ADL-träning i hushållsarbete och annat. 
Verksamheten kommer under 2013 att arbeta med att förbättra personalens kunskaper i tydliggörande 
pedagogik, neuropsykiatri/bemötande genom direkthandledning i personalgrupperna. Enligt personalen 
är detta uppskattat. Målet är att hela tiden förbättra verksamheten och det gör vi tillsammans med olika 
aktörer såsom boende, anhöriga, ställföreträdande, anställda, övriga aktörer inom Ystads Kommun med 
flera.  
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Daglig verksamhet är en lagstadgad rättighetsinsats för de personer som tillhör personkretsen, allt från 
multihandikappade personer, personer med grav, måttlig eller lindrig utvecklingsstörning till personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är en utmaning att utifrån varje enskild brukare hitta rätt 
sysselsättning, på rätt nivå och på rätt plats. Speciallösningar krävs när det gäller insatsen, gruppsamman-
sättningar, lokallösningar och personal med rätt kompetens. Mer arbete krävs för att få gruppsamman-
sättningen så optimal som möjligt. Företagsförlagd verksamhet med handledare är en form som är upp-
skattad av brukarna och bör därför vidareutvecklas. Utmaningen ligger i att hitta individuella praktikplat-
ser med arbetsgivare som kan tänka sig att ta emot praktikanter som i bästa fall kan leda till en lönebi-
dragsanställning. 
 
Fritiden  
I år är det Ystads tur att ha friluftsdagen som är mycket uppskattat av brukare i kommunerna inom SÖSK. 
Att arbeta för tillgänglighet, delaktighet, brukarinflytande och fortsatt skapande av mötesplatser är viktigt. 
Grunden Sydöstra Skåne behöver en egen lokal och en anställd coach som arbetar övergripande i de fem 
kommunerna. 
Fortsatt samarbete med Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad där arbetsfördelningen bidrar till 
att vi kan fortsätta att ha ett brett utbud av aktiviteter inom fritidsverksamheten och arbeta både med 
gruppaktiviteter och individuella lösningar är ett måste. Det är både effektivt ekonomiskt och när det gäl-
ler personalbemanningen. Det behövs en gemensam hemsida för att kunna ge mer och snabbare inform-
ation. 
I fritidsprogrammet kommer vi att göra en ny layout och samla alla aktiviteter i ett program inklusive före-
ningsaktiviteter. Erbjudande om resor och läger kommer att fortsätta ges ut gemensamt för de fem kom-
munerna. Det är en bra lösning och det skapas nya kontakter för brukarna. 
Fritiden behöver inventera vilka/hur många brukare som är intresserade av att få information, vilka som är 
aktiva respektive passiva. Vad orsakerna är till att brukarna är passiva. Finns transportproblem, för lite 
coaching eller eget val, är nöjd och har annan sysselsättning. 
Mötesplats för Asperger syndrom/högfungerande autism kommer att fortsätta och arbetet med att ut-
veckla denna verksamhet är viktigt. 
Vårt fortsatta arbete med att uppmuntra, ge kunskap och stöd till olika föreningar för att driva integrerad 
eller anpassad verksamhet för våra brukare är viktigt. FF Österlen behöver fler intresserade brukare, fler 
föräldrar och anhöriga som kan ställa upp vid olika arrangemang. 
Viktigt att samarbeta kring mötesplatser i alla fem kommunerna. 
Arbetet med hälsobefrämjande aktiviteter är en riktad kampanj under 2013. 
Viktigt att arbeta med attityder och att vi som enhet är lyhörda för andras tankar och idéer som kan vara 
utvecklande för våra brukare och personal. Alla skall vara medvetna om att attityder påverkar brukarnas 
möjlighet till utveckling och självständighet i samhället.  
Uppföljning på utbildningen som var i november med anhörigombuden. Fortsätta med LSS-
anhöriggruppen under våren. Starta anhörigträffar inom socialpsykiatrin. Skapa kontakt med Region 
Skåne, Vårdcentraler och Orup. Utveckla vår egen verksamhet med kontakter på daglig verksamhet 
och/eller andra evenemang. 
 
5.1.4 Måluppfyllelse 
För handläggarna har lagstiftningen förtydligats kring barnperspektivet och här har handläggarna deltagit 
i två utbildningsdagar. Intern samverkan mellan olika yrkeskategorier inom verksamheten har ökat. Regel-
bundna samverkansmöte sker med försäkringskassan, barn- och ungdomshabiliteringen, vuxenhabilite-
ringen, arbetsförmedlingen och skolan. 
Målsättning för handläggning av parkeringstillstånd för rörelsehindrade är att fortsätta ha hög kvalitet på 
handläggningen och bedömningen och att nära följa utvecklingen på området.  
 
Ystad kommun har idag de verksamheter inom socialpsykiatrin som kan anses skäliga och lite till. Endast 
ett fåtal platser måste köpas. Socialstyrelsens krav på en utökad verksamhet mot samsjuklighet och miss-
bruk har man svarat upp mot. Ett stort brukarinflytande och ett återhämtningsinriktat arbete finns med 
som ledstjärnor i vårt arbete. 
Tillgängligheten för våra brukare är hög. Socialpsykiatrin finns i någon form tillgänglig alla årets dagar. 
Varje del i vår verksamhet har regelbundet arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Den psykiska och soci-
ala arbetsmiljön finns alltid med på dessa möten. Kompetensutvecklingen med Case Manage utbildning 
till all personal fortsätter med spetsutbildning och handledning i olika former                
Dokumentationen i Procapita har kommit igång och målet är att samtliga brukare har gåtts igen och bevil-
jats bistånd samt har en genomförandeplan och därmed säkrat rättssäkerheten för våra brukare. 
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Bemanningsverktyget TelMe är implementerat i verksamheten vilket möjliggör samordningsvinster mellan 
våra tre poolverksamheter i kommunen. Våra olika poolavtal är reviderade för att de skal vara så lika som 
möjligt. Vi träffas kontinuerligt mellan avdelningarna för att förbättra TelMe samstämmigt. 
Alla boende har sina individuella genomförandeplaner vi ska fortsätta att utveckla och förbättra kvalitén i 
den sociala dokumentationen. Fallrapporter och avvikelsehanteringen dokumenteras nu i Procapita. Vi har 
uppdaterade handlingsplaner i alla enheter. Vi har en stående dagordning på våra APT, där bl.a. värde-
grund, SAM, SBA och miljöfrågor är stående punkter.  
Skyddsronder har skett på samtliga enheter och arbetsmiljöfrågor är en punkt på varje APT möte. Ett mil-
jöombud per enhet är utsedd på gruppbostäderna.  
 
5.1.5 Personal 
Året 2012 har fört socialpsykiatrin framåt i Ystad kommun. 
1.0 arbetskonsulent har under året bekostas av projektmedel för att förstärka möjligheten till ar-
bete/sysselsättning. 
0,5 tjänst som handläggare/biståndsbedömare som vi fick i slutet av 2011 har ytterligare stärkt verksam-
heten 
Under året har arbetsskador och tillbudsrapporter minskats med anledning av brukares utåtagerande 
beteende. Handledning och strukturerat arbetssätt med tydliggörande pedagogik är framgångsfaktorer. 
Detta arbetssätt skall utvecklas under 2013.  
Under året har arbetssätt med ett resursteam arbetats fram med start i januari 2013. Resursteamet skall 
vända sig till brukare med olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt högfungerade brukare 
inom autism spektrum området. Teamet skall bl a vara konsultativt med råd och stöd samt handledning åt 
brukare och personal som arbetar med dessa brukare. Att arbeta med egen handledning inom området är 
en annan framgångsfaktor för att minska arbetsskador hos personalen. 
Den fysiska arbetsmiljön inom verksamheten granskas systematiskt med avseende på utrustning, hjälpme-
del och lokaler. Brister och upprustning är återkommande ämnen som diskuteras. Planerade möten med 
de olika fastighetsägarna kan vara en genomtränglig väg. 
Fritidsverksamheten har en 80 % tjänst där fritiden har 75 % (Skurup och Sjöbo köper viss % av tjänsten). 
Övriga 5 % av tjänsten är arbetsledning för ledsagar- och avlösarservice. Nystarttjänsten är 50 % och är 
finansierad av timpotten för fritidsledare och har blivit en tillsvidaretjänst. Fritiden har haft cirka ett tjugo-
tal timanställda fritidsledare för olika aktiviteter som läger, resor, utflykter, mötesplatser, konserter, dan-
ser, disco m.m. fyrtiotre ledsagare har varit timanställda och sex personer har varit timanställda som avlö-
sare. 
 
Målet med 97 % frisknärvaro är inte uppnått, för 2012 blev det 95,3 %. Under 2013 kommer vi att foku-
sera på tidiga samtal i början av en sjukskrivning samt vid upprepad sjukfrånvaro om minst tre tillfällen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gunilla Landman 
Avdelningschef 
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5.1.6 Verksamhetsmått Avdelningen Funktionsnedsättning och Socialpsykiatri 
 

Verksamhetsmått 
 

Redovisning 
2012 

Budget 
2012 

Redovisning 
2011 

    

Gruppboende LSS     
Antal helårsplatser 65 72 65 
Beläggning 98 % 100 % 99 % 
Nettokostnad/plats 735 297 678 786 698 841 
    
Elevhem/korttidsboende    
Antal platser 10 10 10 
Beläggning 70 % 75 % 78 % 
Nettokostnad/plats 309 829 431 900 394 305 
    
Korttidsboende    
Backsippan:    
Antal möjliga vårddygn 1 825 1 825 1 825 
Antal utnyttjade vårddygn 1 273 1 369 1 380 
Bruttokostnad per utnyttjade vårddygn 3 195 2 986 2 757 
Beläggning 70 %  76 % 
Bellabacken:    
Antal möjliga vårddygn 1 825 1 825 1 825 
Antal utnyttjade vårddygn 1 286 1 369 1 460 
Bruttokostnad per utnyttjade vårddygn 4 327 4 392 3 919 
Beläggning 70 % 75 % 80 % 
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5.2.1 Verksamhet  
Individ- och familjeomsorgen riktar sig till enskilda och familjer och svarar för förebyggande arbete, in-
formation, rådgivning, utredning, olika typer av bistånd samt vård-, stöd-, behandlingsinsatser i öppen- 
och slutenvård samt kommunens flyktingmottagning. Verksamhetens innehåll styrs främst av följande 
lagar; socialtjänstlagen, lagen om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, föräldrabalken 
och alkohollagen. Avdelningens uppdrag är mångfacetterat och kräver kunskaper och kompetens inom 
många områden. Arbetsuppgifterna är inte riktade till någon speciell åldersgrupp. Detta kan exemplifieras 
med att avdelningens uppgifter kan starta med faderskapsbekräftelse och sluta med dödsboanmälning 
och däremellan är innehållet mycket varierat. Arbetet kräver både helhetssyn och specialisering. Samhälls-
förändringar påverkar i hög grad avdelningens arbete. Beslut på regerings- och riksdagsnivå får återverk-
ningar på uppdragets omfattning medan de ekonomiska resurserna beslutas i kommunen.  
 
Inriktningen i arbetet är mot förebyggande, tidiga och samordnade insatser. För att leva upp till god kvali-
tet, som anges i socialtjänstlagen, krävs kontinuerlig kompetensutveckling och lärande i organisationen, 
god arbetsledning samt möjlighet till reflektion för medarbetarna. 
 
2012 har främst präglats av en stor ökning av anmälningar avseende barn och unga. Komplexiteten i en 
del ärenden har varit mycket omfattande, vilket bla syns genom att socialnämnden gjort 10 ansökningar 
till förvaltningsrätten om vård med stöd av lagen om vård av unga, LVU. Under våren och framåt har ett 
omfattande cannabismissbruk hos en antal unga aktualiserats, vilket lett till en del individuella insatser. Ett 
arbete med information mm till föräldrar och skolor har också genomförts. 
 
Hög arbetslöshet kombinerat med förändringar i de generella trygghetssystemen gör att försörjningsstöd-
et fortsätter att öka. 
 
Individ och familjeomsorgen i Ystad låg 2011 10 % under standardkostnaderna i SKL:s sammanställning – 
Vad kostar verksamheten. Trots detta finns ett bra utbud av insatser inom individ-och familjeomsorgen. 
 
Arbete och försörjning  
Försörjningsstödet har legat på en fortsatt hög nivå under 2012. Antalet hushåll i behov av försörjnings-
stöd någon gång under året ligger på 440 hushåll jämfört med 413 hushåll 2011. Genomsnittstiden för 
försörjningsstöd är 5,14 månader.  

 
5.2  Avdelningen för Individ- och familjeomsorg 
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Av de som fått försörjningsstöd är den största andelen sökande som vid utbetalning kodats som arbets-
lösa, ca 48 %. Näst största grupp är de som kodats ha arbetshinder, sociala skäl och de som är sjukskrivna 
med läkarintyg, ca 15-16 % av vardera gruppen. Förändringar i andra trygghetssystem de senaste åren 
har medfört att fler människor får sin försörjning från socialtjänsten. Många arbetslösa står också utan a-
kasseersättning, vilket gör att man måste vända sig till socialtjänsten. 
 
Många av de som är arbetssökande står långt från arbetsmarknaden och är i behov av stöd och coaching 
inom flera områden för att bli självförsörjande. En del har inte den hälsa, kompetens och erfarenhet som 
krävs för de arbeten som finns att söka. Orsaker till behov av försörjningsstöd handlar också om sociala 
problem, vilka oftast behöver åtgärdas innan man är redo för arbete eller arbetas med parallellt. 
Samverkan med Arbetsförmedlingen pågår ständigt i de aktuella ärendena. De olika instrument som finns 
inom social omsorg för att stödja människor till egen försörjning är anordnande av praktikplatser, arbets-
träning på Polstjärnan, Återbruket och Bruket. Vidare finns Finsam-projektet Aktiva 4 och möjligheter till 
placering i det EFS-finansierade projektet Hermes på RMS i Simrishamn. Under året har en arbetskonsulent 
anställts i syfte att stödja personer i planeringen mot arbete. Aktiva 4 har under året haft 45 inskrivna och 
28 personer har avslutats. Före insatsen hade 11 deltagare försörjningsstöd medan det var 7 efter avslutad 
insats. 
 
Flyktingmottagning  
Överenskommelsen om mottagande av nyanlända under 2012 omfattar 25 personer. Under året har to-
talt 15 personer tagits emot 8 vuxna och 7 barn. Orsaken till att inte flera tagits emot beror på svårighet-
erna att få lägenheter till mottagandet, då det råder brist på bostäder. Det finns ett kontinuerligt samar-
bete med Ystadbostäder, som dock inte kunnat erbjuda lägenheter i den utsträckning som det funnits 
behov av. 
 
2010-12-01 infördes den av riksdagen beslutade etableringsreformen. Det är därmed inte kommunens 
ansvar att hålla i etableringen för nyanlända, utan Arbetsförmedlingens. Kommunen har ansvar för 
svenskundervisning, samhällsinformation samt anvisning av bostäder. 
 
Efter att Socialnämnden i oktober 2009 beslutade om mottagande av 8 ensamkommande asylsökande 
ungdomar påbörjades verksamheten i mars 2010. Verksamheten drivs som ett kommunalt hem för vård 
eller boende. Överenskommelser har tecknats kontinuerligt därefter och den senaste omfattar tiden 2012-
08-01-2013-07-31 och gäller mottagande av 5 barn. En utslussverksamhet har startats. Idag finns det, 
förutom de 8 på boendet, 11 ungdomar som bor i egna lägenheter och har stöd av utslusspersonal. Tack 
vare ett bra samarbete med de privata hyresvärdarna har lägenheter erhållits. 
 
Budgetrådgivning/skuldsanering/dödsboanmälningar  
Under 2012 har 31 skuldsaneringar förberetts och lämnats till kronofogen. 
 
35 dödsboanmälningar har lämnats till Skatteverket. Ytterligare 10 ärenden har aktualiserats där det inte 
varit möjligt att göra dödsboanmälan då tillgångar i boet varit för stora eller andra oklarheter funnits. 
 
Stöd och behandling  
En av de viktigaste uppgifterna för socialtjänsten är att ge skydd och stöd till barn som far illa. 
Vissa av de insatser som behöver ges kan vara mycket kostsamma och resultaten är inte alltid entydigt 
goda. Det är därför viktigt att arbeta även med förebyggande och tidiga insatser. 
De förebyggande och tidiga insatser som socialtjänsten arbetar med kan vända sig till alla eller vara rik-
tade, men gemensamt är att de inte är biståndsbedömda. 
 

• Inom Ystadmodellen finns ungdomsfullmäktige, som erbjuder delaktighet för barn och unga.  
 

• Följande föräldrautbildningar har genomförts under året; en kurs COPE 3-12 år med 24 föräld-
rar som genomförde kursen samt en kurs COPE tonår med nio föräldrar som genomförde kursen. 
Absolut Förälder har genomförts med två lektioner i alla åk 6 klasser där 56 % av föräldrarna del-
tagit. Lektion 3 genomförs i åk 7 eller 8. I samband med första föräldramötet på högstadiet hålls 
även en kort information. 

 
• Råd- och stödverksamheten på Långgatan, dit föräldrar kan vända sig utan föregående bi-

ståndsbedömning för att få max 5 samtal har under 2012 haft 57 familjer som sökt hjälp. Vidare 
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finns en riktad gruppverksamhet för unga föräldrar samt en för äldre föräldrar med barn upp 
till 1 ½ år. Dessa har inte kunnat genomföras fullt ut som planerat på grund av problem med lo-
kal. 

 
• Under hösten har barngruppen Macken genomförts för barn i åldern 7 – 9 år som lever i utsatta 

miljöer såsom barn till missbrukande föräldrar, psykiskt funktionshinder, våld mm.  
 
Anmälningar, ansökningar och insatser 
Det har skett en stor ökning av antalet anmälningar om barn och unga som misstänks fara illa. Antalet 
anmälningar var 435, vilket innebär en ökning med 31 % sedan föregående år, med 110 % jämfört med 
2010 och med 157 % om man jämför med 2008. Orsaken till anmälan är främst missbruksrelaterade 
familjeproblem eller alkohol/narkotika hos den unge. Det är också dessa orsaker som ökat mest. Efter att 
en anmälan inkommit inleds en förhandsbedömning. Denna kan leda till att en utredning inleds. I vissa av 
ärendena pågår redan en utredning eller en insats varför ytterligare utredningen inte inleds. En förhands-
bedömning kan också leda till att ärendet avslutas. Av anmälningarna inleddes 120 utredningar 2012 att 
jämföra med 106 stycken 2011, 74 stycken 2010 och 82 stycken 2008. Detta innebär att det är en ökning 
av utredningar med 46 % vid jämförelse 2008 och 2012. Under denna period har inga nya handläggarre-
surser tillskjutits. Under 2012 har dock en omfördelning av arbetsuppgifterna i barn- och familjeenheten 
gjorts genom att en av socialsekreterarna samlat ansvarar för förhandsbedömningarna gällande inkomna 
anmälningar i ej pågående ärenden. Detta för att göra denna process mer effektiv. 
 
Under 2012 har 10 ansökningar om vård enligt lagen om vård av unga, LVU, gjorts till förvaltningsrätten. 
Under 2011 gjordes 4 ansökningar. Att så många gjorts 2012 tyder på en ökad komplexitet i ärenden. 
 
Efter att utredning genomförts blir det i en del ärenden aktuellt med en insats. I och med att antalet ut-
redningar ökar blir det också en ökning av antalet insatser. Under året har det främst varit insats med stöd 
från Långgatan och familjehemsplaceringar som ökat. Varje familjehemsrekrytering är ett grannlaga ar-
bete som tar mycket tid. I mars inrättades därför en ny familjehemssekreterartjänst som finaniserades 
inom ram. Långgatan arbetar med olika insatser och har bland annat gått föräldrautbildning i COPE, vilket 
gör att man kan erbjuda vissa familjer en modifierad variant enskilt. Långgatan har fått ett ökat tryck på 
att bistå med insatser efter beslut i utredning. 
 
Det finns ett jourfamiljehem 0-12 år och ett 13-18 år att tillgå. Dessa delas med tre av de andra kommu-
nerna i SÖSK. Det finns behov av ytterligare jourhem för tonåringar. 
 
Vuxen  
Konsekvenserna av den ökade tillgängligheten avseende alkohol och narkotika ger utslag på flera sätt. 
Tillströmningen av nya klienter har fortsatt att öka. Under 2011 aktualiserades 60 nya ärenden. För 2012 
är siffran 105 nytillkomna klienter. Delvis kan ökningen förklaras med att det var många ungdomar som 
aktualiserades av polisen i samband med den så kallade cannabishärvan i mars 2012. 
Anhörigstödet har ökat. Samverkan med FMN, Föräldraföreningen mot narkotika, har inletts, som ett 
viktigt led i arbetet mot cannabisutbredningen. 
Arbetet med att utforma bra öppenvårdsinsatser har under året getts stor prioritet. Personal främst på 
rådgivningsbyrån har kompetensutvecklat sig i Motiverande samtal, Haschavvänjningsprogram (Hap), 
Återfallsprevention (Åp) samt Prime for life.  
Under våren gjorde polisen vid ett tillfälle 30 orosanmälningar till socialtjänsten avseende misstänkt can-
nabismissbruk hos ungdomar i åldern 16 – 20 år. Med detta bekräftades farhågorna att cannabismiss-
bruket hade fått ett ordentligt fäste bland ungdomar i Ystad såväl som i övriga landet. Ett omfattande 
arbete drogs igång för att nå dessa 30 ungdomar och deras föräldrar samtidigt som ett stort opinionsar-
bete genomfördes.  
 
Familjerådgivning  
Familjerådgivningen har under året genomfört 165 samtal att jämföra med 258 samtal år 2011. Under 
året har, på grund av personalbyte, familjerådgivningen inte kunnat boka samtal under drygt två måna-
der. Detta är den främsta anledningen till att antalet samtal sjunkit. 
 
 
Lokal 
Behovet av ny lokal för Långgatan är stort, där också familjerådgivningen är tänkt att lokaliseras. Under de 
senaste åren har mycket arbete lagts ner på olika förslag som inte lett någonstans. Ingen lösning har skett 

 28 



under 2012. En lösning av lokalfrågan är nödvändig ur effektivitets-,arbetsmiljö och tillgänglighetssyn-
punkt. 
 
Tillstånds- och tillsynsarbetet 
En ny organisation av arbetet med serveringsärenden har genomförts med start 2012-09-01. Det är To-
melilla, Sjöbo, Simrishamn och Ystad kommunerna som avtalat om samverkan. Tomelilla kommun är ar-
betsgivare. Två alkoholhandläggare och en halv tjänst som administratör ingår i enheten. 
 
Våld i nära relation - Kriscentrum 
Kommunerna i SÖSK beviljades statliga medel 2011 för att kunna starta kriscentrum för våld i nära relat-
ioner under ett år. Tomelilla kommun har tagit ansvaret för driften och ett samverkansavtal mellan de fem 
kommunerna i sydöstra Skåne är upprättat. Kriscentrum startade i maj 2012 men lokalen i Tomelilla 
kunde först tas i bruk november månad 2012. Ansökan om medel för ytterligare ett år är inlämnad till 
Socialstyrelsen. Två socionomer arbetar på Kriscentrum. 
 
Samverkan  
Samverkan är en viktig del i avdelningens arbete. Människors komplexa behov gör att det inte fungerar 
att var och en arbetar för sig, varför det läggs mycket tid på samverkan.  
 
Arbetet med samverkan kring barn och unga i kommunen fortsätter enligt beslut i kommunfullmäktige 
2007. En omarbetning av styrdokumentet kommer att föreläggas fullmäktige under våren 2013. 
 
Övergripande konsultteam, ÖKT, är ett gemensamt forum inom sydöstra Skåne med uppdrag att verka för 
samordning och koordinering av kommunernas och Region Skånes resurser för barn och unga upp till 18 
år med psykiatriska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I varje kommun finns ett ärendekonsult-
team, ÄKT, som ska samordna insatserna i det enskilda ärendet. 
 
Olika samverkanskonstellationer och nätverk finns inom SÖSK-området. IFO-cheferna träffas regelbundet, 
liksom cheferna i barn och familj, chefer och handläggare inom missbruksenheterna, familjehemssekrete-
rarna och personal som arbetar med ensamkommande barn. 
 
Kommunerna i SÖSK har ett gemensamt jourfamiljehem för barn 0-12 år och ett för 13-18 år. Familjeråd-
givning drivs gemensamt med Sjöbo och Skurup. Man deltar också i gemensamma samverkansgrupper 
avseende familjevåld, sexuella övergrepp och misshandel mot barn och graviditetskrisgrupp. Ett nätverk 
för den fortsatta implementeringen av BBIC (Barnens behov i centrum) fortsätter inom SÖSK. 
 
Styrgrupper för samverkan avseende Kriscentrum, medlingssamverkan och Finsamprojekt finns. 
 
Det finns en samverkansgrupp avseende det kommunala uppföljningsansvaret för de ungdomar som inte 
fullföljer gymnasiet. I denna samverkan deltar också Forum Ystad, Sydskånska gymnasiet samt Arbetsför-
medlingen. 
 
Social jour 
2011-09-01 startade social jour under fredag och lördag kl.17.00 - 02.00. Socialnämnden beslutade un-
der hösten att från och med 2012-12-01 även gå med i socialjour omfattande söndag-torsdag kl. 18.00 -
24.00. Vellinge kommun är ansvarig för verksamheten och Ystads kommun har avtal om deltagande i 
jouren. Övriga kommuner som ingår är Trelleborg, Tomelilla, Svedala och Sjöbo. Erfarenheterna av denna 
samverkan är goda. Under övrig icke-kontorstid har någon från socialnämndens presidium en telefon 
öppen för samtal från främst polisen.  
 
5.2.2 Ekonomi  
Individ- och familjeomsorgen har ett underskott på 6,1 mkr. I detta ingår även projekt/utvecklingsmedel 
på 1,3 mkr som ska överflyttas till 2013. Nettounderskottet för avdelningen blir därmed ca 7,3 mkr. 
Underskotten rör främst försörjningsstöd, placeringar av barn och unga i hem för vård eller boende eller 
familjehem. Övriga poster visar överskott eller nollresultat. 
 
 
Försörjningsstöd 
 2012 2011 2010 
Nettoutbetalningar  12,6 mkr 11,2 mkr 11,4 mkr 
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Främsta orsaken till utbetalningarna är arbetslöshet samt ohälsa. Hög arbetslöshet och förändringar i de 
generella ersättningssystemen har bidragit till att kostnaden för försörjningsstöd ökat. 
 
Stöd- och behandlingsinsatser 
 Budget  Redovisning  Avvikelse  
Placeringar av vuxna 4,4 mkr 3,8 mkr +0,6 
Placeringar 0-20 år 7,4 mkr 10,6 mkr -3,2 mkr 
Köpt öppenvård 1,0 mkr 1,8 mkr -0,8 mkr 
Familjehemsplaceringar 
barn och unga 

4,8 mkr 8,7 mkr -3,8 mkr 

Kontakt/stödfamilj barn 
och unga 

0,65 mkr 0,7 mkr -0,05 mkr 

Summa  18,3 mkr 25,6 mkr -7,3 mkr 
 
Jämförelse av nettokostnader de tre senaste åren 
 2012 2011 2010 
Placeringar av vuxna 3,8 mkr 5,1 mkr 5,4 mkr 
Placeringar 0-20 år 10,6 mkr 7,7 mkr 5,8 mkr 
Köpt öppenvård 1,8 mkr 2,6 mkr 1,7 mkr 
Familjehemsplaceringar 
barn och unga 

8,7 mkr 6,0 mkr 4,1 mkr 

Kontakt/stödfamilj barn 
och unga 

0,7 mkr 0,7 mkr 0,6 mkr 

Summa  25,6 mkr 22,1 mkr 17,6 mkr 
 
Kostnaderna för de olika insatserna har ökat med 3,5 mkr jämfört med 2011. Ökningen hänförs sig till 
placeringskostnader för barn och unga. Främst avseende följande; 
 

• Fyra familjeplaceringar avseende utredning på institution för 6 vuxna och 5 barn 
• 10 nya placeringar i familjehem parallellt med att ingen långvarig placering upphört 
• Tre utredningsplaceringar för tonåringar på särskilt ungdomshem 

 
Kostnaderna för placeringar av barn och unga i familjehem har ökat väsentligt mest på grund av att 10 
nya placeringar gjorts. Det är främst små barn som nyplacerats. Vad gäller ungdomar används en modell 
där ungdomen placeras i ett kvalificerat familjehem och kombinerat med en omfattande öppenvårdsre-
surs, som kopplas till den unge, föräldrarna och familjehemmet. Detta som ett alternativ till en dyrare 
institutionsbehandling. Tanken är att detta ska pågå under ett år. Vidare har det fortsatt funnits behov av 
extra insatser i form av avlastning, personlig assistent mm för familjehemsplacerade barn. Placering på 
institution är kostsamt. Ett eller två ärenden kan göra att budgeten helt kullkastas då det kan handla om 
årskostnader på 1-1,5 mkr för enbart ett ärende om helårsplaceringar behöver göras. 
 
Kostnaderna för placeringar av vuxna missbrukare ligger något lägre än förra året. Dessa kostnader kan 
dock inte väntas sjunka ytterligare då antalet med behov av stöd ökar kontinuerligt. 
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Resultaträkning, tkr 
Verksamhet 
 

Utfall  
2012 

Budget 
2012 

Avvikelse 
budget 

Institutionsvård, Vuxna, 3 779 4 429 650 
Barn och ungdomsvård, Familjehemsvård 19 284 12 219 -7 064 
Öppna insatser barn o unga 1 794 1 035 -759 
Kontaktpersoner barn och unga 718 665 -53 
Arbetsträning och sysselsättning 2 981 3 966 986 
Långgatan 2 326 2 336 10 
Fältgruppen 834 947 113 
Gruppboende med stöd, öppna insatser vuxna 641 557 -85 
Försörjningsstöd, hyresgaranti 12 786 10 094 -2 692 
Familjerätt, familjerådgivning 1 330 1 386 56 
Närståendestöd -300 204 504 
Handläggare  9 284 9 716 432 
Enhetsgemensamma Kostnader, administration 4645 5 129 483 
Övrig IFO-verksamhet 736 760 24 
Budgeterade projektmedel 861 2 111 1 250 
Summa  61 699 55 553 -6 145 
 
5.2.3 Framtid  
Socialt arbete med mål att stödja människor i deras egna förändringsprocesser kräver långsiktighet. Det 
pågår dock ett ständigt utvecklingsarbete på avdelningen avseende metoder och kunskapsinhämtning. 
Det måste finnas en beredskap för att ta hand konsekvenserna av de allt snabbare förändringar som sker i 
samhället och den allt mer globaliserade tillvaron. 
Att arbeta förebyggande, tidigt och samordnande är den fortsatta inriktningen. Samtidigt kräver arbetet 
med individuella insatser alltmer. Det går inte att utesluta någon del. Utmaningen är att få resurserna att 
räcka till både personal- och kostnadsmässigt. Trots stora volymökningar har inga nya personalresurser 
tillförts för handläggningsarbetet. De individuella behovsprövade insatserna tenderar att kosta allt mer per 
styck. Komplexiteten i problembilden har ökat under senare år. Det är dock viktigt att fortsätta att arbeta 
förebyggande och tidigt för att på så sätt nå fler personer.  
Enligt arbetsförmedlingens prognoser är fortsatt ökning av arbetslösheten att förvänta även under 2013 
och 2014. Gruppen långtidsarbetslösa ökar och i Ystad har ungdomsarbetslösheten ökat under hösten 
2012, vilket med all säkerhet kommer att visa sig under 2013 i antalet ungdomar som söker försörjnings-
stöd. Både socialtjänsten och arbetsförmedlingens uppdrag har idag en större tyngd på rehabilitering då 
de långtidsarbetslösa ofta har en längre väg att gå för att komma åter på arbetsmarknaden. En fortsatt 
utökad samverkan är nödvändig. Samverkan är tidskrävande och arbetstempot i socialsekreterargruppen 
är högt med ökad stress som följd för medarbetarna. Bedömningen är att försörjningsstödet kommer att 
ligga på fortsatt hög nivå under 2013. 
 
Bristen på bostäder är stor och detta får konsekvenser för personer med svag ställning på bostadsmark-
naden. Det är personer med ett eller flera av följande problem; låg inkomst, arbetslöshet, betalningsan-
märkningar, sociala problem, missbruk, psykisk funktionsnedsättning eller störningsproblem. För att 
undgå att vräkning genomförs krävs ett förebyggande arbete. Vidare är det tidskrävande att hitta tillfälliga 
boenden. För att säkerställa överenskommelsen om mottagande av nyanlända flyktingar måste fler bostä-
der tas fram. 
 
Missbruks-och beroendefrågor kommer att vara i fokus också framöver. Missbruk är en familjesjukdom 
som även drabbar nätverket, vilket gör att det omkring en missbrukande person oftast finns flera med 
hjälpbehov. De senaste åren har visat att problematiken ökar och därmed behoven av kvalificerad vård. 
Vidare börjar konsekvenser av överdrivet spelande att synas allt mer. De negativa konsekvenserna av en 
mer positiv inställning till droger i vissa ungdomsgrupper kommer att generera behov av fler stödinsatser 
framöver. Vidare behöver informationsarbetet om drogernas skadeverkningar att utvecklas, vilket påbör-
jats genom projektering för arbetet i Småkommuner mot droger. Barn som lever med missbrukande för-
äldrar har stora hjälpbehov som behöver uppmärksammas ytterligare.  
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Ytterligare fokus behöver läggas på tidig upptäckt av sociala hjälp- och stödbehov hos barn och unga. 
Detta för att förebygga att kostnaderna för individuella insatser stiger. Förändringar i socialtjänstlagen har 
beslutats av riksdagen med ikraftträdande 2013. Dessa ändringar innebär ett tydligare uppdrag för social-
tjänsten i arbetet med barn och unga som behöver skydd och stöd. Förändringarna innebär bland annat 
att alla familjehemsplacerade barn ska ha en egen barnsekreterare som följer dem under placeringen. 
Detta är en utmaning att lösa. 
 
Arbetet med våld i nära relationer behöver utvecklas avseende informationsinsatser, kunskapsutveckling, 
riskbedömningar samt stöd till våldsutsatta och andra brottsoffer. 
 
5.2.4 Måluppfyllelse  
Målområde  Strategiska mål Aktiviter  Nyckeltal/indikatorer/mått 
Ystad ska vara en 
attraktiv, trygg, 
tillgänglig och väx-
ande kommun för 
boende, företa-
gande och besök 

Ystad är en företags-
vänlig kommun 

Gemensam tillstånds- 
och tillsynsenhet inom 
SÖSK 
 
 
 

Gemensam enhet startade i 
september 2012. 
 
 
. 

 Bostadsbyggandet 
håller en hög takt 

Delta i fullföljandet av 
ett bostadsförsörj-
ningsprogram 

Individ –och familjeomsorgen 
har inte deltagit i framtagandet 
av bostadsförsörjningsprogram . 
Målet inte uppfyllt. 
Antal hemlösa i kommunen 
enligt socialstyrelsens kartlägg-
ning maj 2011 är 90 personer, 
uppdelat på olika kategorier. 
Målet inte uppfyllt. 

 Folkhälsoperspektivet 
är en naturlig del av 
verksamheten 

Förebyggande tidiga 
insatser mot missbruk 
 
LUPP 
 
 
Förebyggande, tidiga 
insatser för barn och 
unga 

Satsning mot cannabismissbruk 
genomförd. 
 
Genomförd hösten 2011, inte 
analyserad förrän slutet av 
2012. 
 
Två COPE-utbildningar genom-
förda, en barngrupp. Svårighet-
er att genomföra riktade föräl-
dragrupper pga lokalsvårigheter 
Målet delvis uppfyllt 

I Ystad ska det 
finnas valfrihet och 
all verksamhet ska 
präglas av kvalitet 
och kundanpassat 
bemötande 

Kvaliteten inom 
kommunens om-
sorgsverksamhet är 
mycket god – trygg-
het, värdighet och 
valfrihet präglar 
omsorgen 

Brukarenkäter 
 
 
 
 
 
 
Uppföljning av tjänste-
garantier 
 
 
 
 
Korrekt myndighetsut-
övning 

Brukarenkäter är inte genom-
förda under 2012. Ska genom-
föras 2013. Socionomkandidat 
genomfört enkät under en 
vecka, resultaten positiva. 
 
 
Vissa tider under året har skrift-
liga beslut om försörjningsstöd 
dröjt pga hög arbetsbelastning. 
Målet delvis uppfyllt. 
 
 
Av de 37 beslut som förelagts 
förvaltningsrätten har social-
nämnden fått rätt i 31, fel i tre 
och tre är återförvisade. 
Utredningstider drar i vissa fall 
över tiden. Målet delvis uppfyllt. 
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5.2.5 Personal  
Kompetensutveckling  
All personal har tillgång till extern handledning. Personal har deltagit i olika utbildningar och konferenser 
inom respektive enhets utvecklingsområde. På grund av det prognosticerade underskottet för 2012 har 
kompetensutvecklingen fått stå tillbaka vad gäller större satsningar. 
 
Frisknärvaro 
Individ och familjeomsorgen har en genomsnittlig frisknärvaro med 97,2 % att jämföra med 96,5 % för 
2011. 

 
Kvalitetsarbete. 
Kompetensutveckling av personalen är en viktig del för att hålla en god kvalitet, det som genomförts 
under året är adekvata föreläsningar och vissa kurser. Trots stort inflöde av ärenden har tjänstegaraniterna 
i stort kunnat hållas. Utvecklingen med processbeskrivningar, screeningfrågor, rutiner och riktlinjer är ett 
ständigt pågående arbete. Barn och familjeenheten lämnar efter varje genomförd utredning en blankett 
med möjlighet att ge synpunkter på bemötande mm. Det är få som kommer in, men de som kommer in 
innehåller oftast positiva omdömen. 
 
System för klagomålshantering finns men det kommer inte in många skriftliga synpunkter på verksamhet-
erna. Oftast, om man inte är nöjd kontaktar man enhetschefen, som direkt hanterar frågan. 
 
Permanent BBIC-licens (Barnens behov i centrum) har erhållits från Socialstyrelsen. 
 
 
 
 
Yvonne Nilsson 
Avdelningschef 
Individ och familjeomsorg 
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5.2.6 Verksamhetsmått Individ- och Familjeomsorg 

    
Redovisning 2012 2011 2010 
    
Antal hushåll med försörjningsstöd 440 413 420 
Genomsnitt antal månader med försörj-
ningsstöd 

5,1 5,2 5,2 

Genomsnittskostnad per hushåll 28 727 kr 27 097 kr 27 164 kr 
    
Vuxna/missbruk    
Antal vårddygn i hem för vård eller bo-
ende 

1860 2629  2629 

Nettokostnad per vårddygn 2032 kr 1930 kr 2050 kr 
Antal LVM-utredningar 15 15 21 
    
Barn och unga 0-20 år    
Antal vårddygn i hem för vård eller bo-
ende 

3409 2831 2070 

Antal barn som varit placerade någon 
gång under året 

21 16 12 

Nettokostnad per vårddygn i hem för vård 
eller boende 

3106 kr 2 700 kr 2 810 kr 

Antal vårddygn i familjehem 8211 6498 5381 
Antal barn placerade i familjehem någon 
gång under året 

42 33 26 

Nettokostnad vårddygn i familjehem 1058 kr 910 kr 760 kr 
Antal barn med kontaktperson 31 33 25 
Antal förhandsbedömningar  435 332 207 
Antal utredningar jml SOL 11:1 120 106 74 
Antal yttranden till åklagaren 14 14 10 
Faderskapsärenden  158 163 159 
Antal barn som varit föremål för vård-
nads-, umgänges- och boendeärenden 

23 18 18 

Antal barn föremål för samarbetssamtal i 
familjerätten 
 

48 42 53 

Snabbyttranden  56 27 20 
Antal samtal hos familjerådgivaren 165 258 224 
Antal ärenden Råd och stöd  57 44  
    
Arbete/sysselsättning    
Antal inskrivningar Polstjärnan 36 32 27 
Antal inskrivningar Återbruket 12 14 12 
Antal inskrivningar Bruket 12 13 12 
    
Övrig  
 

   

Antal andrahandskontrakt under året 66 50 50 

Dödsboanmälningar  35 22 16 
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Sammanfattning 
2012 har visat på att insatser i form av hemtjänst har minskat i jämförelse med föregående år. En av an-
ledningarna till detta kan bero på nya framtagna riktlinjer för bedömning av insatser. För att erhålla ser-
vicetjänster utan biståndsbeslut har åldern för denna insats ändrats till 85 år, och båda makar i hushållet 
skall ha uppnått den. Behovet av särskilda boende platser kvarstår. Antalet beviljade beslut på särskilt 
boende har under året uppgått till 147 beslut. Vi har inte klarat att verkställa beslut på särskilt boende 
inom tre månader. Under året tilldelades vård och omsorg en offentligrättsligavgift efter beslut från För-
valtningsrätten på 50 tkr för ett icke verkställt beslut Vissa brukare som beviljats ett särskilt boende vistas 
på kommunens korttidenhet i avvaktan på att verkställighet kan ske.  
 
Antalet medicinskt färdigbehandlade har vi sedan april månad klarat att ”ta hem” från sjukhuset genom 
att en korttidsenhet på Simrishamns sjukhus öppnades. I början av året 2012 var korttidsenheterna hårt 
belastade extra personal och dubbelbeläggning var en tillfällig lösning på detta samt att växelvårdsplatser 
fick konventeras om till korttidsplatser. Det bidrog till en hög efterfrågan på växelvårdsplatser och extra 
hemtjänstinsatser i bostaden.  
Kristallens korttidsenhet har 20 platser. Verksamheten har under året klarat sig från sjukdomar som till 
exempel Calici vilket syns i resultatet. Från det att Bärnstenen öppnades har även beläggningen kunnat 
hållas till de tänkta 20 platserna vilket har varit gynnande för verksamheten. 
I mars månad öppnades Bärnstenens korttidsenhet med 8 platser. Enheten var förlagd på Simrishamns 
Sjukhus. Bortsett från första månaden har det varit full beläggning på Bärnstenen. I slutet av december 
tvingades verksamheten flytta från Simrishamn till nya lokaler i Ystad. Detta innebär att den maximala 
beläggningen kommer att hamna på 4-5 platser under 2013. 
 
Det sammanlagda resultatet av vård och omsorg visar på ett plus med 5,8 mkr. I detta resultat ingår också 
budgeten för det nya särskilda boendet ”Väderleksvägen” som öppnar i september 2013. 
En av de brukare som under sommaren 2012 placerats på externt boende utanför kommunen har under 
december flyttat till ett av kommunens särskilda boenden. 
 
Antalet samordnade vårdplaneringar uppgår till 586 stycken och antalet förenklade vårdplaneringar upp-
går till 355 stycken, i förhållande till 2011 har antalet vårdplaneringar minskat. 87 personer har beviljats 

 
5.3  Avdelningen för Vård och omsorg 
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ett somatiskt boende och 60 personer har beviljats ett demensboende. Antalet avslag på ansökningar är 
35 för somatiskt boende och 2 för ett demensboende. Det har inkommit 16 överklagande på bistånd som 
lämnats vidare till förvaltningsrätten för beslut. 
 
Ett utredningsarbete för ett införande av ett hemtagningsteam har genomförts under året, om allt går 
enligt plan sker en uppstart av detta under våren 2013. 
 
Utvecklingen av äldreomsorgen står ständigt i fokus. Den 1 november 2012 lagstiftades det om rätten att 
kunna få bo tillsammans i särskilt boende, en ändring i Socialtjänstlagen om ett införande av parboende-
garanti. Det innebär att den make/maka som flyttar med tillsammans med den som är biståndsbedömd 
erhåller ett kontrakt på bostaden. 
 
Under det första kvartalet programmerades alla trygghetslarm om (trygghetstelefoner) till Trygghetscen-
tralen i Örebro. Tidigare har larmmottagaren på Göken tagit emot alla trygghetslarm. Cirka 900 brukare 
flyttades över till trygghetscentralen i Örebro. 
Under arbetets gång genomfördes en inventering av alla trygghetstelefoner och ett väl dokumenterat 
register på alla trygghetstelefoner i kommunen har upprättats.  
  
Nattpatrullen har sedan den 1 maj omstruktureras och knutits till tre hemtjänstområden. Syftet är att nå 
ett närmare samarbete och samverkan med hemtjänsten. I oktober samlades alla medarbetare i natt-
patrullen för en utvärdering av modellen, det beslutades om att permanenta denna organisation.  
 
Alla medarbetare deltog i höstens föreläsning med Catrin Fryklund som är verksamhetsansvarig på RSMH-
utbildning i Stockholm, hon föreläste om Bemötande till personer med psykisk ohälsa, tillsammans med 
Hillevi som delade med sig av sin livsberättelse.  
 
Arbetet med verksamhetsmålen som pågått under 2010-2012 avslutades i november med en målpresen-
tation i form av workshops. Alla verksamheter inom vård och omsorg presenterade något av de målarbe-
ten och resultat som alla medarbetare arbetat med under två års tid. Det genomfördes utställningar och 
föreläsningar om målen (brukarfokus, socialt synsätt, delen och helheten, egen ansvar, mångfald och 
jämställdhet samt team). Syftet är att sprida information till kollegor och att lära av goda exempel som 
kan användas i inom fler verksamheter.  
 
Kostprojektet som varit verksamt sedan 2007 avslutas till årsskiftet. Under dessa år har en kost och nutrit-
ionspolicy arbetats fram. Utbildningar har genomförts och nya rutiner har tillkommit och det har utveck-
lats många erfarenheter om kostens betydelse och miljön runt om kring oss.  
 
Den kompetensplan som är framtagen för att internutbilda medarbetarna inom vård och omsorg har 
genomförts enligt plan. I verksamheten arbetar man ständigt med att kompetensutveckla medarbetarna 
för att öka kvalité och kunskaper i verksamheten. Omvårdnadslyftet som är en statligsatsning från rege-
ringen och som riktar sig mot multisjuka äldre genomförs med personalen på korttidsverksamheten i sam-
verkan med Sydskånska gymnasiet. 
 
Under året har ett reviderat avtal för personalen på resursenheten arbetats fram. Avtalet innebär bland 
annat en förändring av arbetstidden från 35 timmar/ vecka till 37 timmar/ vecka. I avtalet har det också 
upprättas tillämpningsföreskrifter. Det nya avtalet börja gälla från och med den 1 december.  
 
Nya målgrupper blir allt mer vanliga i äldreomsorgen. Under året har det särskilt uppmärksammas att 
behovet av personlig assistans enligt Socialtjänstlagen har ökat. Brukare med stora omfattande behov har 
möjlighet att få dem tillgodosedda i sitt ordinära boende.  
Detta ställer andra krav på kompetenser hos medarbetarna. I vissa fall har det varit svårt att rekrytera per-
sonal till dessa arbeten. Personalen har i ett ärende fått specialistutbildning för att klara de medicinska 
behoven.  
 
5.3.1 Verksamhet 
Särskilt boende 
Det har under året varit svårt att få platserna i särskilt boende att räcka till.  
Vi klarar inte att erbjuda ett särskilt boende inom tre månader. Vid varje kvartal har vi rapporterat till Soci-
alstyrelsen om att beslut inte kunnat verkställas. 
Under året har två platser i form av särskilt boende köpts externt, en av dem sa vi upp i december.  
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Ombyggnationen av köket och matsalen på Solbacken är genomfört och köken fått en avlastningsskänk. 
Ny extriörer är införskaffade, ommöblering har genomförts och resultatet har bidragit till en mer lugn och 
harmonisk måltidsmiljö. Kostprojektet har varit verksamhetens stora arbete under 2012. Många föränd-
ringar har gjorts och måltidsmiljön har blivit till det bättre.  
 
På Löderupsgården finns det två äkta makar som bor i en gemensam lägenhet de har flyttat dit under året 
efter det att Socialnämnden infört en parboendegaranti. 
 
Svarte boende har idag flera yngre brukare i åldersgruppen 60-69 år. Under 2012 har det bott fem perso-
ner i denna åldersgrupp. De yngre brukarna har helt andra behov än de som har uppnått högre ålder, de 
är oftast mycket rörliga i sin fysik och har en oro i sin kropp, detta ställer stora krav på personalen att 
kunna utföra sitt arbete.  
 
Lyktan har under hösten haft en utbildning av Silviasystrarna med fokus på brukar-perspektivet och olika 
verktyg som kan användas inom demensvården och vid BPSD (beteendemässiga och Psykiska symtom vid 
demens).  
Det har varit något större omsättning på platserna än förra året. Totalt är det åtta nya personer som har 
fått ett boende på Lyktan. I en av lägenheterna finns det ett äkta par som bor tillsammans. 
 
På Ejdern har medarbetarna arbetat med kulturkalendern och med små aktiviteter som är brukarfokuse-
rade. Kulturkalendern arbetades fram 2010 den bygger på årets högtider, verksamheten lägger stor vikt 
vid att fira med framförallt god mat och trevligt umgänge. Medarbetarna på Ejdern har även detta år 
satsat mycket på kost. Positivt är att arbetet med den sociala dokumentationen och de individuella mål-
planerna har gått framåt.  
 
Under året har Bellevues tre anhörigombud startat anhörigcafé. Vid det första tillfället kom 10 anhöriga 
och vid höstens tillfälle kom 17. Vid dessa tillfällen har anhöriga till brukare på Bellevue möjlighet att träf-
fas och utbyta erfarenheter.  
Under hösten har Bellevue fått en egen biograf. Det har vid två tillfällen visats film och serverats tilltugg. 
Detta har blivit mycket uppskattat med ca 25 åskådare vid varje tillfälle. Vi kommer att fortsätta 2013. 
 
Korttidsenheten  
Kristallens korttidsenhet är uppdelad på två enheter med 10 platser vardera. Kristallen 1 är ämnad för 
brukare med demenssjukdomar och Kristallen 2 för palliativ vård samt brukare med somatiska sjukdo-
mar/rehabilitering. 
 
Efterfrågan på korttidsplatser är mycket stor samtidigt som vistelsetiden för många av brukarna är lång. 
Av dessa med långvarig vistelsetid har flera brukare krävt orosvak i början av året vilket i sin tur orsakat 
stora kostnader i form av extra personal. Kortidsenheten har under våren varit dubbelbelagd med 4 plat-
ser vilket inneburit ökade personalkostnader. 
 
På Prästkragen i Löderup har fördelningen mellan korttid och växelvård har varit omkring fyra platser kort-
tid och sex platser växelboende. Det finns ett mycket stort behov av växelboende, dock har vi oftast kun-
nat tillgodose behovet. Systemet med att anhöriga själva ringer och bokar in sig för ett växelboende har 
fallit väl ut och fungerar väl för anhöriga som behöver avlastning. 
 
Fixarservice 
Har som målgrupp pensionärer och funktionshindrade. Under året har 366 uppdrag genomförts i ordinärt 
boende hos pensionärer. I mån av tidsutrymme har fixarservicen även nyttjats till andra aktiviteter/uppdrag 
inom särskilt boende och för hemtjänsten. Det ekonomiska utfallet visar på ett överskott. 
 
Dagverksamhet 
Utsiktens dagverksamhet 
Utsikten tar emot 86 brukare/vecka 42 träningsplatser (Rehab), 36 Social-dags (Sol) platser per helgfri 
vecka samt Närståendegruppen med 8 platser.  
Totalt under året var 3498 besök planerade och bokade, varav 832 besök uteblev. Detta resulterar i 81 % 
närvaro på Rehab, 80 % på Solverksamheten samt 84% på Närståendegruppen. Det ekonomiska utfallet 
visar på ett överskott. 
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Hvita Briggens dagverksamhet 
Hvita Briggen dagverksamhet riktar sig till personer som har en demenssjukdom, verksamheten erbjuder 
45 dagplatser per vecka. Under året har det varit inbokade 1676 besök på Hvita Briggen, uteblivna besök 
har varit 255 besök. Detta ger ett resultat på 85 % närvaro på platserna under året. Det är också möjligt 
att komma till dagverksamheten på s.k. ”dropp in”. Det är gäster som har sina inbokade dagar på Hvita 
Briggen men som kommer dit en extra dag, då det finns ett behov för det. Under 2012 var det 49 besök 
som kom på ”dropp in” och de 49 ingår i de 1676 besöken. 
 
Gläntans dagverksamhet 
Verksamheten är en dagverksamhet för personer med en demenssjukdom, verksamheten erbjuder 45 
dagplatser per vecka. Under året har det totalt varit 1636 besök inbokade, uteblivna besök har varit 338 
besök. Detta resultat ger en närvaro på 80 % på platserna under året. Det är också möjligt att få komma 
till Gläntan på ”dropp in” dock har det inte varit lika frekvent som på Hvita Briggen. Under året var det 12 
besök som kom extra till Gläntan. 
 
På dagverksamheterna Gläntan och Hvita Briggen har det varit en hög beläggning under året med i ge-
nomsnitt 21 gäster inskrivna i månaden. Hvita Briggen startade i februari med att avsätta en dag i vecka 
för yngre gäster som har en demenssjukdom. 
 
Hemtjänsten 
Centrums hemtjänst har präglats av motivation och vilja att nå ett hållbart förhållningssätt utifrån alla 
delar i målformuleringen för Vård och Omsorg. De har jobbat med fokus på den enskilde brukarens be-
hov. Kontinuerligt har de under året arbetat med fallprevention, kostfrågor och med att förbättra mötes-
strukturen på brukar och team möten. Ett gott sammarbete med Hälso- och sjukvårdsavdelningens sjuk-
sköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast, FoS och Silviasystrarna.  
 
Kulturombuden på Östra förstaden har tillsammans med kultursamordnaren aktivt arbetat med att för-
söka berika brukarnas vardag. En musik och fika stund arrangerades på Göken för brukarna inom hem-
tjänsten. Inom Östra förstaden har det under året bedrivits en anhöriganställning och en personlig assi-
stent enligt SoL.  
 
I hemtjänsten i Löderup rekryterades det under våren en ny arbetsgrupp av personliga assistenter till en 
brukare i området som behöver hjälp av personal dygnet runt.  
 
På Hvita Briggens hemtjänst har det skett en del administrativa förändringar. Verksamheten har minskat 
antalet samordnare från tre till två personer. Det har även genomförts en del schematekniska förändringar 
under dag och kväll, baserat på underlaget för vårdviktningen. Under året har medarbetarna aktivt arbetat 
för ett socialt synsätt och brukarfokus, samt mångfald och jämställdhet.  
 
Hälsobackens hemtjänst flyttade till nya lokaler på Bellevue under våren. Gruppen har delats i två per-
sonalgrupper, Hälsobacken Söder och Hälsobacken Norr. Det har arbetats fram nya personalscheman och 
nya brukarscheman. De nya brukarschemana har visat sig vara bra. Personalschemat fick göras om på 
grund av ökad belastning under morgonrunderna.  
 
Trygghetslarm 
Året startade med att programera om alla trygghetslarm till trygghetscentralen i Örebro.  
All hantering av trygghetslarm kommer att skötas av personal från Göken och likhet i arbetet med perso-
nallås möjliggör en samordningsvinst. 
Till att arbeta med installation av personallås rekryterades 0,75 åa som systemansvarig. Det har varit 
mycket arbete med att lösa teknikens föränderlighet, främst mobiloperatörernas uppdateringar gentemot 
personallås systemet Smithlock och med det, leda handhavandet ute på arbetsfältet. Avtalet för personal-
lås förlängdes i två år och förväntningarna på att minska väntetider ute i hemtjänstarbetet med hjälp av 
nyckelfrihemtjänst är stor, förväntningarna kan nås med nya mobiltelefonmodeller. 
 
Dagcentralen Göken 
Dagcentralen Göken fick i mars månad nytt golv i entrén och gästtoaletterna renoverades, vilket var efter-
frågat och efterlängtat. Dagcentralen är välbesökt, aktiviteter så som biljardspelande herrar och vävande 
damer samt spontana pratstunder mellan både boende i huset och utanför sågs ofta under det gångna 
året. Gymnastikträffar i gymnastikhallen i källaren och träffar med ”minneslådor” har anordnats och det 
har varit god uppslutning på dessa. Lokalerna hyrs/lånas ut flitigt till olika pensionärsföreningars aktivite-
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ter, lokalerna upprustades under året med internetuppkopplingar och en av dem med de tekniska hjälp-
medel som efterfrågas i dagens mötesformer.  
  
Anhörigstöd 
Anhörigcenters verksamhet har under året ökat sina anhöriggrupper från sju grupper till elva. Denna ök-
ning är ett tecken på gott samarbete mellan våra verksamheter och den samverkan med kommunens 
Silvia systrar. Samarbetet med Silvia systrarna, och demenssköterskan utgör en värdefull trygghet för an-
höriga. Anhörigcenter tillsammans med denna trio erbjuder anhörigutbildning i demenssjukdomar, anhö-
rigrollen, samt hur vi bäst bemöter personen med en demenssjukdom. Under år 2012 har samverkan och 
informationen mellan sjukhuset i Ystad och anhörigcenter ökat. Under 2012 har det inkommit 12 st. an-
hörigvykort, där anhöriga vill ha kontakt med anhörigverksamheten för information gällande stöd insatser.  
 
Anhörigombud 
Anhörigombuden spelar också en stor roll i att antalet anhöriggrupper har ökat. Anhörigombuden under 
år 2012, är 35 till antalet. Vilket är en ökning med sju ombud, som jobbar på de olika enheterna inom 
vård och omsorg. Två anhörigombud fick möjligheten tillsammans med anhörigsamordnare att åka till 
Varberg och delta i Anhörig Riksdagen. Två inspirerande dagar med föreläsningar och många nya idéer 
för verksamheten. 
 
Informationscenter 
Vård och omsorgs informationscenter på Hvita Briggen har vid ett tillfälle under 2012 haft öppet hus för 
allmänheten. Det kom 25 personer vid detta tillfälle för att få information från de olika frivillig organisat-
ionerna samt från kommunens handläggare. 
 
Demensteam 
Antalet brukare med en demensdiagnos som har varit i behov av stöd från demensteamet har varierat 
under året men en topp märktes under sommaren. Det bestämdes att antalet brukare som få sina insatser 
utförda av demensteamet begränsas till 60 brukare.  
Som tidigare år är det märktbart att många av brukarna är i behov av ökade insatser då de blir sämre i sin 
sjukdom och de bor hemma längre innan de kommer till ett särskilt boende. För demensteamets personal 
innebär det att de behöver mer tid hos brukarna för att genomföra de insatser som brukaren behöver. 
Detta har medfört att det periodvis behövts sättas in extra personal på morgonen, kvällen och ibland även 
på helgerna för att hinna med alla brukare som behöver deras stöd och hjälp.  
 
Utförda avlösning och ledsagnings timmar har under året varit 1894. Jämfört med 2011 är det en ökning 
med 112 timmar då antalet var 1782. Ökningen beror på att det finns ett stort behov av avlastning för 
anhöriga samt antalet brukare ökat.  
Avlösning/ledsagning är mycket viktigt för att möjliggöra för den demenssjuke att kunna bo kvar i sitt 
hem och har stor betydelse för den anhörige som behöver avlastning. 
 
Silviasyster verksamhet 
I demensteamet arbetar två Silviasystrar. Deras arbetsbörda har liksom förra året varit hög under året ef-
tersom deras kompetens efterfrågas från många olika håll. Antalet personer som har en demenssjukdom 
har ökat i antal och vi ser även en ökning av yngre dementa personer. Många anhöriga hör av sig, ef-
tersom de är i stort behov av hjälp och stöd. De gör även många hembesök, anordnar grupper för anhö-
riga, är med på vårdplaneringar samt har hand om inskrivningen av gäster till dagverksamheterna. De har 
även fortsatt att undervisa verksamheter i demens ABC som är en webbutbildning i nationella riktlinjer för 
god vård och omsorg vid demenssjukdom. Denna utbildning ska genomföras i alla verksamheter inom 
social omsorg. Målet var att den skulle slutföras under 2012 men pga tidsbrist har det inte funnits möjlig-
het att nå det målet utan den kommer istället att slutföras under 2013. 
 
 
Kulturgruppen 
Kultursamordnaren har under året arbetat fram två aktivitetsprogram indelade i feb-mars, juni-sep. Under 
sommaren blev kultursamordnaren sjukskriven och nya program har inte kunnat tas fram.  Tidigare aktivi-
teter som är väl implementerade har genomförs av de ombud som finns i kulturgruppen. Liksom tidigare 
år har det varit många deltagare på utfärderna.  
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Liksom året innan anordnades ”Peppar, peppar dagen”, en dag för seniorers säkerhet i Surbrunnsparken.  
I somras bjöd Kulturhandledarna in brukarna i området Hvita Briggen på midsommarfika. Man träffades i 
dagcentralens lokaler och där serverades kaffe och tårta till självkostnadspris. 
 
Kostprojekt 
Projektet har som mål att fokus på kost och nutrition implementeras i den ordinarie verksamheten för ett 
hållbart och långsiktigt arbetssätt för dessa frågor efter projektets slut som sker i december 2012. 
Projektets syfte är detsamma som för kost- och nutritionspolicyn. Alla brukare inom vård och omsorg ska 
ha möjlighet att äta god och näringsriktig mat i en lugn och trivsam miljö, samt att få det individanpas-
sade stöd och den hjälp brukaren är i behov av. Detta tillsammans med erbjudande om nutritionsscre-
ening och regelbunden kontroll av vikt ska minimera risk för undernäring, och på bästa möjliga sätt tillgo-
dose den enskilda brukarens behov och önskemål.  
 
För lyckad implementering av de gemensamma målen i kost- och nutritionspolicyn har arbetssättet gradvis 
ändrats från större utbildningsinsatser i form av föreläsningar under projektets tidiga del till att arbeta mer 
verksamhetsnära på enskilda arbetsplaster med nära samarbete med enhetschef. Nu erbjuds situationsan-
passade utbildningar utformade efter personalens erfarenhet av brukarnas behov och förutsättningar.  
 
Under hösten genomfördes mätning vad gäller nattfasta hos brukare som har hjälp med kvällsmat och/ 
eller mellanmål samt frukost. Kostombuden vid enheten ansvarade för utförandet av denna mätning. 
Nattfastan mättes under tre dygn. Enligt rekommendationer så ska nattfastan ej överstiga 11 timmar. 
Resultatet visade att många av brukarna har mer än 11 timmars nattfasta. Resultatet av detta har diskute-
rats vid arbetsplatsträff och brukarmöten. 
 
Samtliga enheter får skriftlig återkoppling på sin kvalitetsuppföljning där goda exempel beskrivs och där 
förslag på förbättringar ges. Enhetschef och kostombud ansvarar för att måltidsmiljön är tillfredsställande, 
att erbjuda en bra måltidsordning i enlighet med nationella rekommendationer samt att samverka med 
köket för att ge brukarna inflytande över maten som serveras.  
 
Utbildning – Målarbete 
Under 2011 och 2012 har verksamhetsmålen som är framtagna inom vård och omsorg diskuteras, tydlig-
gjorts och brutits ner i varje arbetslag. Syftet med målarbetet är att de skall bli hanterbara, synliggöras och 
appliceras i verksamheten.   
I slutet av november månad genomfördes det en målpresentation, i form av workshops. Alla verksamheter 
inom vård och omsorg presenterade något av de målarbeten och resultat som alla medarbetare arbetat 
med under två års tid.  Det genomfördes utställningar och föreläsningar om målen (brukarfokus, socialt 
synsätt, delen och helheten, egen ansvar, mångfald och jämställdhet samt team).  Syftet är att sprida in-
formation till kollegor och att lära av goda exempel som kan användas i inom flera verksamheter.  
 
Ett mål har under året varit att bli bättre på att skriva genomförandeplaner och att utveckla den sociala 
dokumentationen. Gemensamma informationspärmar har arbetats fram, internutbildningar har genom-
förts med personalen i syfte att öka förståelsen för att dokumentera.  
Under året har vi ägnat tid åt att implementera tydligare riktlinjer kring dokumenteringen av genomfö-
rande planen.  
 
Kompetensutveckling 
Under året har några få medarbetare medverkat i projektet CareSam, äldreomsorg över gränserna, pro-
jektet sträcker sig över tre år och är ett samverkansprojekt mellan Malmö högskola, Kommunförbundet 
Skåne, Roskilde universitet och Köpenhamns kommun. Under hösten 2012 har det genomförts fyra hel-
dagsseminarier där behoven och efterfrågan av framtidens äldreomsorg lyfts, analyserats och diskuterats. 
Vi har fått med oss en del att betänka i den egen verksamhet och nya kontakter har knutits.  
 
Bellevue ingår i ett likvärdigt projekt som beskrivs ovan, där syftet är kunskap och erfarenhetsutbyte i 
Öresundsregionen. Detta har inneburit att enhetschef och en medarbetare har deltaget vid flera semi-
narier med representanter från Danmark. Tillsammans med kollegor på Bellevue har de sett en film ”The 
last station” från Betaniahemmet i Fredriksberg. Vi har haft tre danska kollegor som hospiterat hos oss 
under tre dagar och en medarbetare från Bellevue har gjort detsamma i Köpenhamn.  
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Projektet ”Kunskapslyftet” som påbörjades 2011 för korttidsenheternas personal har fortsatt. ”Kunskaps-
lyftet” syftar till att höja personalens kunskapsnivå men också till att bredda den inom områden de behö-
ver/vill förkovra sig. Personalen uttrycker sig mycket nöjd med utbildningen. 
 
Personalen på Solbackens demensenhet har gått en internutbildning i måltidsmiljö och brukarfokus som 
Carina Nilsson, silviasyster och Helena Pettersson, projektledare har hållit i.  
 
Genom ett teambaserat arbete som pågått i Löderup har ett förebyggande arbete för att minska risken 
för trycksår, undernäring och fall hos varje enskild brukare påbörjats. Detta görs med hjälp av Senior Alert, 
ett nationellt kvalitetsregister. 
 
5.3.2 Ekonomi 
Slutresultatet för vård och omsorg visar på ett plus med 5,8 mkr. Hemtjänsten visar på ett resultat med ett 
underskott på 420 tkr, särskilt boende visar på ett resultat med 9,3 mkr (här ingår budgeten för Väder-
leksvägen), korttiden visar på ett negativt resultat med 6 mkr (här ingår kostnader för medicinskt färdig 
behandlade samt viteskostnader). De projekt som drivits inom vård och omsorg avslutas under 2012, men 
visar på ett överskott med 4 mkr. 
 
Löderupsgårdens resultat visar mot ett underskott, en förklaring till detta är den extra bemanning som 
behövts på demensenheterna. 
 
Verksamheten Trygghetslarm har ett plusresultat som dels beror att tidigare budgeterad kostnad till 
Ystads energi för trygghetslarmen är mindre än kostnaden till trygghetscentralen i Örebro.  
 
Årets ekonomiska resultat för Hvita Briggens hemtjänst visar på fortsatt underskott, dock visar det sig att 
de förändringar som genomförts under hösten har gett resultat. 
 
Resursenheten går mot ett överskott 2012 och detta har dels med att göra att det gjorts en del verksam-
hetsförändringar under det gångna året. Resurspersonal har varit bokade i större utsträckning än föregå-
ende år då vi avskaffade systemet att resurspersonal låg oplacerade för att assistenterna skulle ha någon 
personal att tillgå under den kritiska period på morgonen då timvikarier inte svarar eller tackar nej till ar-
betstillfälle. Det är inte så att situationen förändrats under året, men ett nytt system har sjösatts i form av 
att 7 timvikarier varit bokade på 14-dagars schema med 7 arbetspass på denna period. De har alltså kän-
nedom om att de ska arbeta, men inte var och inte hur länge. Detta har fallit väl ut, både för personerna 
som ingår i projektet och för Resursenheten. 
 
Resursenheten har under året sålt 30 781 timmar vilket är en ökning mot i fjol då det såldes 24 944 tim-
mar. Detta är en ökning med 5 837 sålda timmar för 2012. Detta är en direkt koppling till följd av de 
förändringar som gjorts under året.   
 
Resultaträkning, tkr 
Verksamhet 
 

Utfall  
2012 

Budget 
2012 

Avvikelse 
budget 

Enhetsgemensamma kostnader 10 009 9 932 -77 
Hemtjänst 76 287 75 246 -1 041 
Hemtjänst lås 907 658 -249 
Särskilda boendeformer 95 804 105 209 9 405 
Korttidsboende 20 736 15 742 -4 994 
Medicinskt färdigbehandlade 1 323 100 -1 223 
Främmande vårdhem 2 703 1 890 -813 
Dagverksamhet 4 717 4 744 27 
Dagcentraler 2 345 2 825 480 
Utbildningsverksamhet 684 928 244 
Övrig verksamhet 7 204 10 059 2 855 
Anhörigprojekt -872 0 872 
Projekt handledare äldreomsorgen 86 380 294 
Summa  221 933 227 713 5 780 
 

 41 



5.3.3 Framtid 
Utmaningen år 2013 blir att utforma och implementera värdighetsgarantier så att dessa blir möjliga att 
följa inom ramen för befintliga ekonomiska resurser. Implementering av ett digitalt planeringsystem i verk-
samheten ser vi fram emot. 
 
I början av 2013 kommer Lyktans medarbetare att börja på ett traditionellt schema och därmed lämna 2-3 
modellen som de haft i många år. En önskan från flertalet av personalen har funnits att övergå till ett 
vanligt schema. 
Även på demensteamet börjar medarbetarna på ett nytt schema. Detta för att utnyttja personalresurserna 
bättre samt att tider lagts in schemat som varit utanför tidigare. Målet är att få ner kostnaderna på perso-
nalsidan och inte beställa in så mycket vikarier. Förhoppningen är också att få lite bättre kontinuitet hos 
brukarna.  
Senior alert ska också påbörjas med början i januari i hemtjänsten. 
 
En tendens som vi kan se under de senare åren på särskilda boende är brukarnas skiftande behov och 
kringliggande problematik då det handlar om brukare med psykiskt eller/och missbruksproblematik. Ut-
maningen blir att anpassa verksamheter utifrån dessa behov som skiljer sig från vad vi kan erbjuda på ett 
särskilt boende idag.  
 
En totalrenovering av Backsippan och Solrosen på Löderupsgården kommer att ske under hösten. Hygien-
utrymmena är för trånga och matsalen är inte dimensionerad för antalet brukare som bor på enheten. 
Renoveringen som skulle påbörjats under 2012 sköts fram till 2013 då det nya särskilda boendet i Västra 
Sjöstaden öppnar. Planen är att flytta brukarna från Backsippan till Västra Sjöstaden i september för att 
genomföra renoveringen på Backsippan. 
 
Sannolikheten visar på att det blir en större variation av brukare och andelen yngre brukare ökar. Kraven 
på kvalité kommer att öka i jämförelser mellan olika utförare och om brukaren skall välja kommun eller 
privat utförare. Brukaren får då andra möjligheter att utifrån sin egen situation välja utförare. Med den 
kompetens och erfarenhet som finns i hemtjänsten kan kommunen svara väl mot dessa förväntningar. 
Dock är det viktigt oavsett konkurrensutsättning att hela tiden se över vår egen verksamhet och ytterligare 
utveckla och förbättre vårt arbetssätt. 
 
Kvalitetsarbetet kommer att fortgå inom flera verksamheter. Det är viktigt att brukarna blir delaktiga i sin 
genomförandeplan och att vi skapar en meningsfull tillvaro för dem. Kraven på detta kommer att öka vid 
införandet av de nya förskrifterna från Socialstyrelsen samt värdighetsgarantierna.  
 
Dagcentralen Göken kommer att utvecklas vidare utifrån efterfrågan om mötesplatser och verksamheten 
kommer bli mer innehållsrik. Ett kommunikations och aktivitetscentra där möten av olika slag kan rymmas 
ligger helt i riktning med framtida behov.  
 
På resursenheten har det varit problem att rekrytera personer med omvårdnadsutbildning till kortare vika-
riat. Man har under de senaste åren pratat om att det i framtiden kommer att bli svårare att rekrytera 
personer med formell utbildning. En strategi kan vara att utöka antalet tillsvidareanställda i resursenheten 
med en tredjedel för att möta behovet från verksamheterna. Under 2013 kommer verksamheten att utöka 
antalet timanställda som går på ett schema. Vård och omsorgs verksamhetsområde kommer att expan-
dera inom den närmaste framtiden, då vi under 2013 tar tillbaka driften av Ljuskällan samt att Väderleks-
vägen kommer att starta under senare delen av 2013. En annan anledning är för att rekryteringen av 
timanställda är kostsam om när de väljer att inte stanna mer än några månader.  
 
Under januari månad 2013 resursenheten att samlokalisera sig med FoS. Detta kan leda till samordnings-
vinster för båda verksamheterna, en av dem är bokningsprogrammet ”Telme” och samverkan mellan 
assistenterna vid frånvaro.  
 
Under 2013 kan ett arbete för myndighetsutövning påbörjas med en implementering av Socialstyrelsens 
rekommendationer gällande att arbeta med ”Äldres behov i centrum” utifrån ICF, ett internationellt klas-
sificeringssystem som bland annat ska göra arbetet mer strukturerat och även mer rättssäkert för den 
enskilde.  
 
Anhörigsamordnarens uppdrag är att lyssna på anhörigas önskemål, behov och hälsa för att utveckla ett 
hälsofrämjande anhörigstöd i framtiden. Att kontakta frivilligorganisationer för fortsatt samarbete och att 
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informera om vår verksamhet för att nå ut till fler anhöriga. Ett förebyggande anhörigstöd leder till att 
anhöriga orkar längre i sin vardag.  
 
Trenden för korttidsverksamheten visar på en fortsatt stor efterfrågan på platser. I och med flytten av 
Bärnstenen ”förlorar” vi 3-4 korttidsplatser vilket kommer att påverka Kristallens beläggning under året.  
 
Under hösten har en arbetsgrupp sammanställt underlag för att ett projekt, kallat ”Hemtagningsteamet”. 
Planen är att prova detta inom ett pilotområde för att jämföra om resultaten och målet med projektet att 
förkorta tiden som brukaren vistas på korttidsenhet uppfylls.  
 
 
5.3.4 Måluppfyllelse 
 
Strategiskt mål Aktivitet  Resultat 
Företagsvänlig kommun Auktorisering av företag för 

kundval 
Ej genomfört 

Bostadsbyggande Beslut om särskilt boende verk-
ställs inom 3 månader 

Klarar ej att verkställa 

Folkhälsoperspektivet Uppsökande verksamhet av äldre  Besöker alla över 80 år 
Attraktiv boende ort Alternativa boendeformer Arbete och utveckling pågår 
Valfrihet/mångfald LOV/kundval  Ej genomfört 
 Parboendegaranti Genomfört 
 Trygghetsboende Pågår 
Kvalité Brukarenkäter Genomfört 
 Omsorgsgarantier  Genomfört 
 God myndighetsutövning Genomfört 
 Hantering privata medel Genomfört 
 Samverkansmetoder Genomfört 
Miljö Dagliga inköp i närliggande butik    
 Behov av cyklar Genomfört 
 Ruttoptimering Ej genomfört 
Ekonomi i balans Samverkansavtal  Genomfört 
 Gemensamma upphandlingar Genomfört 
Frisknärvaro Förebyggande insatser  Pågår 
 Kommunens friskvårdskort Genomfört 
God arbetsmiljö Systematiskt brandskyddsarbete  Pågår 
 Riskanalyser/Medarbetarsamtal Genomfört 
 Samverkansavtal/LOSAM  Genomfört 
Rätt kompetens Fortbildning Pågår 
 
De strategiska målen är framtagna och beslutade av Kommunfullmäktige. Vård och omsorg arbetar för att 
implementera målen i verksamheten och följa upp resultaten. Aktivt arbete med att implementera målen 
har genomförts och slutredovisats i form av workshops. 
 
5.3.5 Personal  
Under året har enhetscheferna inom vård och omsorg deltagit i ett ledarskapsprogram. Programmet be-
räknas vara avslutat under våren 2013, med en uppföljning på hösten 2013. 
 
Avgiftshandläggarna har deltagit i en kurs som riktar sig mot avgiftshandläggning inom äldreomsorgen. 
Efter avslutad utbildning har uppdateringar genomförts av riktlinjer för hanteringen samt att uppdragsbe-
skrivningar tagits fram. 
 
Samtliga medarbetare inom vård och omsorg har under året fått en befattningsbeskrivning och en upp-
dragsbeskrivning för sitt arbete. Till detta har lönekriterier arbetats fram som skall användas vid kom-
mande lönesamtal. 
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En ny arbetsgrupp med sju personliga assistenter till en brukare i hemtjänstområdet i Löderup med insat-
ser dygnet runt har rekryterats. Även nya undersköterskor. Det märks av i verksamheten att det börjar bli 
svårare att rekrytera utbildad personal. 
 
Resursenheten har i slutet av året fått ett nytt avtal. Vikarier har anställts på schema inom resursenheten 
för att stärka upp i verksamheten och klara vikariebehoven. 
 
Solbacken har under flera år haft ett så kallat två till treschema som under året ersatts med ett traditionellt 
schema igen. Anledningen är att det varit svårt för personalen att få sina verksamhetstimmar gjorda.  
 
 

 
 
 
 
Gudrun Johnsson 
Avdelningschef  
Vård och Omsorg 
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5.3.6 Verksamhetsmått Avdelningen Vård och Omsorg 
 
VERKSAMHETSMÅTT Redovisning Budget Redovisning 

 2012 2012 2011 

Gruppboende äldreomsorg 
   Egen regi 
   

Antal helårsplatser 200 200 200 

Nyttjandegrad 98,0 % 95 % 97 % 

Kostnad/plats 530 274 527 182 514 540 

Nettokostnad/plats 493 574 494 947 479 260 

Nettokostnad/plats exkl lokaler 424 374 425 747 412 835 

    Ljuskällan - entreprenad 
   

Antal helårsplatser 58 58 58 

Nyttjandegrad 100,1 % 95 % 98 % 

Kostnad/plats 466 345 472 310 452 138 

Nettokostnad/plats 410 466 419 517 399 672 

Nettokostnad/plats exkl lokaler 338 172 347 224 329 776 

    Vigs ängar - entreprenad 
   

Antal platser 32 32 32 

Beläggning 95,4 % 95 % 98 % 

Kostnad/plats 667 656 679 938 647 594 

Nettokostnad/plats 599 719 608 688 577 875 

Nettokostnad/plats exkl lokaler 526 344 535 313 508 438 

    Totalt gruppboende i kommunen 
   

Antal helårsplatser 290 290 290 

Nyttjandegrad 98,1 % 95 % 98 % 

Kostnad/plats 532 647 533 063 516 741 

Nettokostnad/plats 488 665 492 412 474 224 

Nettokostnad/plats exkl lokaler 418 385 422 132 406 772 

    Korttidsplatser Kristallen, Prästkragen 
   

Antal helårsplatser 30 30 30 

Beläggning 97,5 % 80 % 93 % 

Kostnad/plats 580 959 579 360 607 400 

Nettokostnad 535 359 540 460 566 700 

Nettokostnad/plats exkl lokaler 450 626 455 727 484 300 
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 2012 2012 2011 

Tillfälliga korttidsplatser Bärnstenen 
   

Antal helårsplatser 6 0 - 
Tillfälliga korttidsplatser, Bärnstenen 
Beläggning 70,5 % 

 
- 

Kostnad/plats 914 385 0 - 

Nettokostnad 882 718 0 - 

Nettokostnad/plats exkl lokaler 774 385 0 - 

    Medicinskt färdigbehandlade, somatisk 
   

Antal vårddagar 314 24 179 

Antal vårdtagare 53 
 

25 

Kostnad per vårddag 4216 4 200 4125 

Främmande vårdhem 
   

Antal helårsplatser 3,6 2,5 2,6 

Nettokostnad/plats 750 933 756 000 872 310 

    Dagverksamhet (Utsikten) 
   

Antal möjliga besök 100 % beläggning 
 

4 200 4 200 

Antal besök 3498 3 780 3624 

Beläggning 83 % 90 % 86 % 

Bruttokostnad/besök 663:24 613:76 637:42 

Nettokostnad/besök 650:09 601:85 620:58 

    Dagverksamhet (Gläntan) 
   

Antal möjliga besök 100 % beläggning 
 

2250 2250 

Antal besök 1686 1 688 1425 

Beläggning 75 % 75 % 63 % 

Bruttokostnad/besök 815:54 806:87 925:61 

Nettokostnad/besök 755:63 756:52 863:16 

    Dagverksamhet (Hvita Briggen) 
   

Antal möjliga besök 100 % beläggning 
 

2250 2250 

Antal besök 1625 1 688 1428 

Beläggning 72 % 75 % 63 % 

Bruttokostnad/besök 779:08 759:48 920:87 

Nettokostnad/besök 720:00 706:16 857:14 

    Anhörigbidrag 
   

Antal med anhörigbidrag i genomsnitt 6,7 7 7 

Kostnad per anhörigbidrag 27 866 29 142 29 143 

Hemtjänst 
   

Nettokostnad/invånare 31/121 2594,83 2633,47 2538,57 

Folkmängd 28 534 28 573 28 431 

1 Preliminär Exkl uppbokning Attendo 
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5.4.1 Verksamhet 
Avdelningen bedriver olika insatser inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen och samverkansöverens-
kommelsen med Region Skåne, som karakteriseras av basal och specifik omvårdnad, rehabilitering och 
habilitering. Vården ges utifrån en helhetssyn och sker i samverkan med patienten, närstående, basperso-
nal inom vård och omsorg, avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri och externa vårdgi-
vare. Teamarbete är ett prioriterat arbetssätt, som kan betraktas som en ledstjärna i avdelningens arbete, 
för att vi ska kunna samordna insatserna tillsammans med vård och omsorg vilket bör leda till att vi levere-
rar en hälso- och sjukvård av god kvalité med hög patient och medarbetarsäkerhet. 
 
I statistik, som bla redovisas till SCB, ser man att antalet personer som får hälso- och sjukvårdsinsatser har 
minskat under 2012, trots detta upplevs en ökad belastning i arbetet, vilket troligen är relaterat till en 
ökning av antalet äldre, äldre/äldre och därmed fler multipelt sjuka äldre. Med detta konstaterande och 
det som finns redovisat från projektet Gott åldrande i Skåne, GÅS kan konstateras att vårdtyngden kom-
mer att öka. Till detta kommer det ständigt pågående förskjutningen av vården från slutenvård till den 
kommunala hälso- och sjukvården. 
 

 
5.4  Avdelningen för Hälso- och Sjukvård 
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Samtidigt kan vi konstatera att den demografiska utvecklingen pekar mot en allt äldre befolkning vilket 
även kan ses i Ystad Kommun. Med detta som bakgrund samt att medelåldern i Ystad är den tredje 
högsta i Skåne, en hög andel  
65 + med fler kvinnor och med den statistik, som redovisas i Gott Åldrande i Skåne (GÅS), så är en ytterli-
gare ökning av vårdbehovet att vänta.  
 
En inte allt för vågad slutsats utifrån ovanstående är att vi står inför ett successivt ökat behov av hälso- 
och sjukvårdsinsatser och även särskilda boenden.  
 
För att man ska kunna fortsätta att leva ett självständigt liv i ordinärt boende är bostadsanpassning till-
sammans med tidig hemrehabilitering och specifik omvårdnad mycket viktig. Inom rehabilitering är, enligt 
framtagen statistik för 2012, ca 50 % av verksamheten riktad mot tidig preventiv hemrehabilitering till 
individer som inte har andra insatser inom ramen för Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen. I 
samma statistik kan man konstatera att fördelningen mellan insatser i form av träning, aktiviteter och 
tekniska hjälpmedel ca 50/50.Den övriga delen av rehabiliteringsverksamheten sker mot särskilda boen-
den, ordinärt boende tillsammans med andra insatser enligt Socialtjänstlagen, dagverksamheter och ent-
reprenörer. Inom avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri bedriver avdelningen specifik 
omvårdnad, rehabilitering, habilitering, åtgärder i form av tekniska hjälpmedel, träning och handledning. 
Som det beskrivits ovan är ca 50 % av verksamheten inom rehabilitering ordinerade tekniska hjälpmedel, 
som kombineras med sedvanlig rehabiliteringsträning i ordinärt, särskilt boende, korttidsvistelse och dag-
liga verksamheter med syfte att skapa möjligheter till en ökad självständighet.  
 
Den patientenkät som avdelningen genomför 2012 riktad till personer som enbart har insatser från sjuk-
sköterska visar på att man är mycket nöjd med bemötandet, att man får sakkunnig vård och om man är 
nöjd med hjälpen/insatserna som helhet.  
 
En viktig del i avdelningens arbete är ett väl fungerande teamarbete i samverkan med vård och omsorg 
(VoO) och avdelningen för funktionsnedsättning och socialpsykiatri (FoS). Avdelningen konstaterar att 
samarbetet med FoS och VoO fungerat mycket bra. Avdelningarna är överens om vikten av att samarbeta 
för att avdelningarna ska kunna samordna sina gemensamma resurser utifrån vårdtagarens behov.  
 
I den statistik som årligen lämnas till SCB kan vi för 2013 se en viss minskning av antalet patienter som 
erhåller kommunal hälso- och sjukvård. Detta kan även ses i den statistik som rehabiliteringsgruppen årli-
gen tar. Således finns det i nuläget ingenting som pekar mot att införandet av en hemsjukvårdsavgift för 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter och den höjning av avgiften som genomfördes hösten 2013 är an-
ledningen till att antalet patienter minskat.  
 
Antalet vårdplaneringar har enligt statistiken för 2012 inte ökat. Det finns dock en större felkälla i nuva-
rande hantering genom att allt sköts elektroniskt och statistiken bygger på att man inte missar att ta ut 
kopior på utförda vårdplaneringar.  
 
Under 2012 utfördes 586 samordnade vårdplaneringar (SVPL) och 355 förenklade vårdplaneringar. För 
2011 utfördes 639 samordnad vårdplanering (SVPL) och 445 förenklade vårdplaneringar. Det avbokas 
fortfarande en hel del vårdplaneringar (SVPL), som kräver administration och som tar tid för VPL-teamet.  
 
Den ökning av vårdplaneringarna som vi sett under de senaste åren, bedömer avdelningen inte kommer 
att minska, vilket kan förklaras med att antalet vårdplatser inom sluten vården minskat, att vårdtiderna 
förkortats och ett ökat vårdbehov hos multisjuka äldre.  Avdelningen tillsammans med Vård och omsorg 
står inför stora utmaningar då det gäller den interna samordningen av resurserna och att skapa en väl 
fungerande process för vårdplaneringar. Det bör samtidigt fastställas en nollvision för medicinskt färdig-
behandlade. Detta krävs en genomgripande ordentlig analys av flöden och processer kring vårdplanering, 
korttidsvård, rehabilitering mm.   
 
I framtiden är det tveksamt om vårdplaneringarna kommer att kunna utföras i nuvarande form. Avdel-
ningen måste tillsammans med Vård och Omsorg finna nya arbetsmetoder som ex hemtagningsteam och 
telefonmöten.  Det är av stor vikt att detta arbete blir klart i början av 2013. 
 
Inom ramen för statliga stimulansmedlen har avdelningen under 2012 fortsatt med projektet, tidigt upp-
sökande verksamhet genom hembesök. Projektet riktar sig till alla i Ystad Kommun som under 2012 fyllt 
80 år. Syftet med projektet är att förebygga fysiskt, social och psykisk ohälsa samt fallskador i ordinärt 
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boende. Målet med projektet under 2012 var att erbjuda alla som fyller 80 år under 2012 ett hembesök, 
med undantag för de som beviljats insatser enligt SoL eller har insatser enligt HSL. Under 2012 har pro-
jektet även genomfört livscafé och säkerhet i vardagen tillsammans med Vård och Omsorg. En slutredo-
visning av projektet kommer att redovisas för Socialnämnden i februari/mars efter att slutredovisningen 
skickats in till Socialstyrelsen.  Uppsökande verksamhet fortsätter under 2013 inom ramen för de budgete-
rade medel som finns avsatta.  
 
Den implementering och strukturering av teammöten och veckomöten som antogs 2009 måste ses över 
under 2013 r tillsammans med Vård och Omsorg.  Det är viktigt att avdelningarna tillsammans kan säker-
ställa att avdelningarna lägger fokus på rätt processer i verksamheten. Samtidigt måste avdelningarna 
tillsammans se över processerna kring vårdtagarmöten, samordnad vårdplanering, bostadsanpassning, 
rehabilitering, korttidsvistelse, uppföljning av biståndsbeslut, fallpreventivt arbete mm. Avdelningarna har 
noterat att det finns brister i processerna, vilket tydligt visat sig när organisationerna sätts under press.   
 
Det preventiva arbetet för att minimera fall i ordinärt boende är numera en del i befintlig verksamhet. Det 
kvarstår att utveckla det fallpreventivt arbete på särskilt boende, vilket till vissa delar kommer att starta då 
arbetet med kvalitetsindikatorerna inom Senior Alert kommit igång i full skala. Detta arbete kräver en nära 
samverkan i ett tvärprofessionellt arbetssätt med Vård och omsorg. 
 
Avdelningen ska under 2013 fortsätta arbetet med att integrera Senior Alert i alla delar i verksamheten, 
för att kunna ytterligare förbättra kvalitén av de åtgärder vi genomför. Samtidigt kommer under första 
halvåret av 2013 arbetet fortsätta med övergången till Procapita+ och ICF, som kommer att lägga fokus 
på patientens behov och resultatet av åtgärden.   
 
Inom demensområdet ser avdelningen en utvecklingspotential både då gäller kontinuitet, bemötande och 
kompetensutveckling samt tidigt insatta kognitiva hjälpmedel. I dagläget har vi en demenssjuksköterska 
som utbildar sig till Silvia sjuksköterska, vilket gör att målet att under 2012 utbilda en Silvia sjuksköterska 
är delvis uppnått. Det är av stor vikt att avdelningen har en bra samverkan med Vård och Omsorg för att 
kunna utveckla och stärka teamarbetet för den demente, närstående och anhöriga.    
5.4.2 Ekonomi 
Bokslutet för 2012 visar på ett stort underskott för avdelningen, inom bostadsanpassning, tekniska hjälp-
medel och verksamheten för sjusköterskor i ordinärt boende. Som föregående år ligger de största förkla-
ringarna till underskotten i ett perspektiv av den befolkningsdemografi som finns i Ystad kommun, kvar-
boendeprincipen och ett jämförelsevis lågt antal särskilda boendeplatser och allt fler äldre och äldre/äldre 
med multipla sjukdomar. Det som redovisas från projektet Gott åldrande i Skåne, GÅS förstärker bilden av 
ett ökat beroende av hjälp i olika former. Inom underskottet för bostadsanpassning uppgår kostnaden för 
service och besiktning trapphiss/lyft till ca 165 tkr/år, vilket är ett krav att det ska utföras och enligt lag 
något som berättigar till bostadsanpassningsbidrag. Underskottet inom verksamheten sjuksköterskor be-
ror till största delen på att vi tvingats avsluta en anställning genom ett utköp.   
 
Inom området tekniska hjälpmedel kommer det att göras en genomlysning och granskning i början av 
2013 utifrån det statistik som levererats. Den genomlysningen och granskningen ska presenteras separat 
för socialnämnden när den är klar.  
 
Man kan befara att vi under 2013 kan komma att se ökade kostnader för bostadsanpassning på grund av 
demografin, kvarboendeprincipen och en fortsatt brist på särskilda boendeplatser.   
 
Då det gäller Hjälpmedelscentrum Östra Skåne har översynen av lagerprocessen, nyinköp, skrotning, rest-
värde mm genomförts under 2012 och nya riktlinjer är beslutade. Den förhoppning som finns genom 
dessa beslut är att man i framtiden ska se minska nyinköp och öka recirkulationen av begagnade hjälp-
medel, vilket ska ge minskade kostnader för tekniska hjälpmedel.  
 
Antalet ärenden inom bostadsanpassning har minskat under 2012. 2012 handlades 465 mot 528 under 
2011, vilket delvis förklarar det minskade underskottet 2012 jämfört med 2011. Under 2012 handlades 7 
ärenden som kostade över 100,0 tkr jämfört med 4 ärenden 2011. Den slutsats man kanske kan dra av 
detta är att det bor fler svårt funktionsnedsatta i ordinärt boende än 2011 och att medvetenheten om 
möjligheterna till att söka bostadsanpassningsbidrag har ökat. Det är inte en allt för djärv gissning att man 
i framtiden kommer att se en ökning av detta.   
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Resultaträkning, tkr 
 
Verksamhet 
 

 
Utfall  
2012 

 
Budget 

2012 

 
Avvikelse 

budget 
Enhetsgemensamma kostnader 965 999 34 
Sjuksköterskor 27 324 26 851 -473 
Tekniska hjälpmedel 7 050 5 912 -1138 
Bostadsanpassning 5 003 3 977 -1025 
Rehab-teamet 9 173 9 449 276 
Uppsökande vård 209 613 404 
Utbildningsverksamhet 332 501 169 
Summa  50 055 48 302 -1 753 
 
5.4.3 Framtid 
Med den befolkningsdemografi för Ystad kommun som tidigare beskrivits kan avdelningen konstatera att 
framtiden kommer att bestå av stora utmaningar. I takt med att befolkningen åldras kommer behoven av 
kommunal hälso- och sjukvård att öka i ordinärt och särskilt boende. I dag vet man utifrån den statistik 
som finns i Gott Åldrande I Skåne(GÅS) att behovet av hälso- – och sjukvård ökar från 80 år och att ök-
ningen blir avsevärt större vid 85 års ålder.  
Behoven av att bygga nya särskilda boenden blir allt mer påtagligt och även behovet av väl fungerande 
korttidsvård med en huvudsaklig inriktning mot rehabilitering och vård i livets slutskede. Vårdprocesserna 
inom slutenvården blir kortare oavsett ålder, vilket kommer att medföra ett ökat behov av kommunal 
hälso- och sjukvård med mer avancerat omvårdnad och rehabilitering. Kravet på snabbare och kostsam-
mare bostadsanpassningar kommer att öka. Korttidsvården som vårdform i den kommunala hälso- och 
sjukvården bedöms bli allt mer nödvändig. Hemrehabiliteringen måste förbättras då det gäller avgräns-
ningar i tid, mål och måluppföljning samt då det gäller samverkan med sluten- och öppenvården. Det 
måste finnas resurser i sluten- och öppenvård för att samverkan och rehabiliteringen för den enskilde 
individen ska fungera och uppnå ett bra resultat. Avdelningen måste kontinuerlig arbeta med förbätt-
ringsarbeten och uppföljningar av verksamheten, så att vi vet att vi utför rätt åtgärder utifrån de behov 
och mål som vårdtagaren har. 
 
Den successiva förskjutningen av vården som skett sedan Ädelreformen kommer att fortsätta. Antalet 
vårdplatser inom slutenvården har minskat med ca 70 % under perioden 1992 – 2007 samtidigt som 
andelen äldre med stora vårdbehov ökat. Den medicinska utvecklingen har möjliggjort att många fler och 
allt fler med kvalificerade behov kan behandlas och vårdas i den öppna hälso- och sjukvården. Kraven på 
olika hälso- och sjukvårdsinsatser i hemsjukvården har ökat, genom att allt fler svårt sjuka bedöms utskriv-
ningsklara från den slutna vården, vilket Socialstyrelsen beskrivit i sin rapport 2008, Hemsjukvård i föränd-
ring.  
 
Till detta kommer en eventuell förändring i Hälso- och sjukvårdslagen som kommer att innebära en ut-
vidgning av den kommunala hälso- och sjukvårds ansvar då även slutenvården ska kunna överföra vård till 
kommunerna. Samtidigt finns det intentioner på en vilja att genom avtal utöka den specialiserad sjuk-
husanslutna vården i ordinärt boende, vilket kommer att medföra en ökning av den vård som utförs av 
kommunen. Sammantaget kommer detta att medföra ökade kompetenskrav, ökade behov av resurser 
och viss medicinteknisk utrustning för att vården ska kunna utföras i hemmet på ett säkert sätt och med 
god kvalité. Fler väljer att vårdas hemma, även med stort och avancerat sjukvårdsbehov. En stor framtida 
utmaning finns i att skapa naturliga mötesplatser för samverkan såväl internt och externt både i ett kort 
och långt perspektiv.  I nuläget är detta hanterbart genom att kommunen har sin fulla rätt till att säga nej 
till övertagande av icke primärvårdsansluten hälso- och sjukvård.  
 
Det krävs att avdelningen tillsammans med Vård och Omsorg fortsätter arbetet med att tillsammans ut-
veckla korttidsvården. Alla processer som berör korttidsvården måste granskas, så att vi minimerar de 
svagheter som finns. Det är viktigt att kompetensen hos personalen som arbetar inom korttidsvården 
stärks. Det gemensamma arbetet bör kunna leda till en förbättrad intern samverkan och samordning av 
resurserna, som förbättrar de interna vårdprocesserna, och ger effektivare utnyttjande av resurser och 
ekonomi. 
 
En patientgrupp som ökar är personer med demenssjukdom och framförallt ökar gruppen yngre dementa. 
De nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom, där de mycket tydligt pekar på att 
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vården och omsorgen skall vara personcentrerad för den demenssjuke, ställer ökade krav på samverkan 
och utbildning för den personal som arbetar med denna patientgrupp. De nationella riktlinjerna pekar 
också på vikten av i kommunerna ha konsultativ demenssjuksköterska. Planen för 2012 var att avdelning-
en ska utbilda en Silviasjuksköterska, vilket delvis är uppnått då hon examineras sommaren 2013. 
 
För bostadsanpassning kan man befara en fortsatt kostnadsökning beroende på en ökad andel äldre, 
ökad inflyttning av äldre och att fler bor kvar i ordinärt boende trots ökade funktionella och medicinska 
behov. Samtidigt måste är det viktigt att påpeka att den ökade medvetenheten gällande bostadsanpass-
ningsbidrag kan komma att medföra ökade ärenden och ökade kostnader.  
 
Då det gäller tekniska hjälpmedel så befaras inte någon större kostnadsökning under förutsättning att det 
interna arbetet som genomförts på Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS)leder till de förväntade resulta-
ten med minskade nyinköp, minskade skrotningar och ökad recirkulation av begagnade hjälpmedel. 
 
Att utveckla folkhälsoarbetet och skapa naturliga arenor för fysiska aktiviteter för kommunens äldre är två 
områden som i ett framtidsperspektiv är mycket intressanta. Det finns goda exempel på fysisk aktivitet för 
äldre, som vi kan ta tillvara och utveckla inom Social omsorg. Inom dessa två områden finns det troligen 
stora potentiella besparingar att hämta för hälso- och sjukvården, både i ett nationellt, regionalt och 
kommunalt perspektiv.  
  
Ett prioriterat område 2013 är att ta fram en kvalitetskontrollplan som vilar på risk och väsentlighetsanalys 
utifrån socialnämndens fastställda mål, som är kopplade till det övergripande ledningssystemet för syste-
matiskt kvalitetsarbete inom Social omsorg. Samtidigt är det viktigt att avdelningen tar fram tydliga och 
realistiska nyckeltal samt verksamhetsmått. 
 
Att styra, leda och kontrollera en verksamhet mot övergripande mål och syfte/vision är en stor utmaning. 
Att vi organiserar oss internt på ett speciellt sätt har våra egna syften, som en patient aldrig ska märka av. 
Vi måste internt samordna våra resurser som finns i verksamheten utifrån patientens behov där alla delar i 
vårdkedjan samverkar, såväl internt som externt. Detta är viktigt och kommer att bli ännu viktigare i fram-
tiden då man vet att det pågår en förskjutning av vård innehållet, som innebär att allt fler kvalificerade 
hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i den kommunala hemsjukvården. Detta kommer att ställa ökade krav 
på personalens kompetens och tillgänglighet samt tillgången på vissa medicinsktekniska produkter för att 
kunna utföra mer avancerad hälso- och sjukvård i både särskilt och ordinärt boende. Mångfalden av olika 
yrkesutövare och den egna organisationen ställer höga krav på samordning av resurserna så att bästa 
möjliga vård och omsorg kan erbjudas patienterna. Flera studier visar att äldre ofta har behov av flera 
olika vårdresurser från olika vårdgivare och yrkesprofessioner, vilket ställer ökade krav på samverkan och 
samordning av insatserna. Planering och genomförandet av hälso- och sjukvårdsinsatser och socialtjänstin-
satser måste ske kontinuerligt och samordnat i samverkan med patienten. Behovet av samverkan måste 
bedömas utifrån varje enskild patient i relation till dennes unika behov, förutsättningar och önskemål. 
 
Inom tekniska hjälpmedel sker en utveckling av hjälpmedel inom framförallt kognition. Inom kognitions-
området finns en utvecklingspotential då det gäller att tidigt kunna sätta in hjälpmedel, som skapar en 
ökad självständighet över längre tid. Det kommer också att finnas ett kontinuerligt behov av utbildning för 
baspersonal så att man tidigt kan identifiera behoven av kognitiva hjälpmedel.  
 
Avdelningen kommer troligen att se en ökning av tekniska hjälpmedel, som är tillgängliga på den öppna 
marknaden. Detta leder troligen till en successiv ökning av eget inköp, av de hjälpmedel man behöver 
inom ramen för egenvård och det egna ansvaret.  
 
Utvärderingsinstrument måste tas fram för att avdelningen ska kunna redovisa resultatet av de insatser 
som utförs inom ramen för Hälso- och sjukvårdslagen. Vad blev resultatet för patienten utifrån de mål 
som fastställdes i rehabiliterings-, omvårdnads- och/eller habiliteringsplaner? Samtidigt måste insatserna 
utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet, insatserna måste dagligen prioriteras utifrån vårdtagarens 
behov och alltid utföras utifrån lagar, avtal, beslut och rutiner. Bedömningen i nuläget är att detta arbete 
ska kunna integreras med övergången till Procapita+ och ICF, 2012 – 2013.  
 
5.4.4 Måluppfyllelse 
Avdelningens samlade verksamhet drivs med en tydlig inriktning utifrån Socialnämndens verksamhetsidé. 
Den framtagna statistiken för 2012 visar att rehabiliteringsverksamheten arbetar tidigt (preventiv) med 
hemrehabilitering i ordinärt boende till patienter som inte har andra insatser enligt Socialtjänstlagen, ser-
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viceinsats utan biståndsbeslut eller andra Hälso- och sjukvårdsinsatser. Avdelningen bedriver i samverkan 
med Vård och Omsorg fallförebyggande insatser i ordinärt boende.  
 
Uppsökande verksamhet erbjuds till alla 80 åringar vilket är en tidig insats i det förebyggande arbetet som 
avdelningen bedriver. Sammantaget framför de som erhållit ett hembesök att man är mycket nöjd med 
det besök man får och allt man går igenom i utifrån bl.a. riskerna i hemmiljön. 
 
Ovanstående insatser ligger helt i linje med för förvaltningens verksamhetsidé om tidigt samordnade pre-
ventiva insatser och det strategiska målet med fokus på kärnverksamheten kan anses uppfyllt av avdel-
ningen för 2012.  
 
Bokslutet för 2012 visar på ett underskott för avdelningen. Underskotten är framförallt inom bostadsan-
passning, tekniska hjälpmedel och sjuksköterska. Det förklaras av en allt mer åldrande befolkning, multi-
pelt sjuka äldre med ett ökat beroende av hjälp/insatser och svårt funktionshindrade som bor i ordinärt 
boende.  
Sett i ett perspektiv av den befolkningsdemografi som finns i Ystad kommun, kvarboendeprincipen och 
ett jämförelsevis lågt antal särskilda boendeplatser, så är det även en förklaring till kostnadsökningen. 
Man kan befara att vi under de kommande åren kommer att se ökade kostnader för bostadsanpassning 
på grund av demografin, en ökad medveten het om möjligheten till att söka bostadsanpassnings-bidrag, 
kvarboendeprincipen och bristen på särskilda boendeplatser. Det strategiska målet, en ekonomi i balans 
har inte uppfyllts av avdelningen för 2012.  
 
Sjukfrånvaron har inte ökat för avdelningen under 2012.  Samtliga nyanställda informeras om friskvårds-
möjligheterna, rutinerna för SAM och SBA följs, samverkansavtalet med regelbundna APT och fastställd 
dagordning följs, alla medarbetare har en uppdragsbeskrivning och avdelningen har fastställt en kompe-
tensutvecklingsplan. Målet att Ystad kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare anses uppfyllt 
av avdelningen för 2012. 
 
2012 års patientenkät, som riktat sig till personer som bara har hälso- och sjukvård insatser från sjukskö-
terskegruppen, visar på ett medelvärde på 9,4 på en tio gradig skala för nöjdhet för bemötande, om man 
upplever att man får sakkunnig vård och om man är nöjd med hjälpen som helhet. Det strategiska målet 
effektivitet och fokus på kärnverksamheten anses uppfyllt av avdelning för 2012.   
 
Samverkan sker både internt och externt på olika nivåer för att samordna insatserna till den enskilde indi-
viden för att förebygga, fördröja, begränsa och motverka funktionsnedsättningar och andra konsekvenser 
av sociala problem. Målet är att öka individens självständighet och trygghet. 
 
Kostnaderna för inkontinenshjälpmedel har under 2012 legat på ungefär samma nivå som för 2011.   
 
Kvalité 
Avdelningen har under 2012 löpande haft samverkans möten med avdelningen för funktionsnedsatta och 
social psykiatri. Syftet med mötena är att i ett tidigt skede identifiera problem i samordningen av våra 
gemensamma resurser och i samverkan för att förbättra kvalitén av de insatser vi levererar.   
 
2012 års patientenkät, som riktat sig till personer som bara har hälso- och sjukvård insatser från sjukskö-
terskegruppen, visar på ett medelvärde på 9,4 för nöjdhet för bemötande, om man upplever att man får 
sakkunnig vård och om man är nöjd med hjälpen som helhet.    
 
Bostadsanpassning har inte genomfört någon verksamhetsenkät under 2012.  Ny enkät ska genomföras 
2013.  
 
Arbetet med nationella kvalitetsindikatorerna, Senior Alert har påbörjats under 2012 i nära samarbete 
med Vård och omsorg. Detta arbete kommer att vara en del av det kvalitetsarbete som avdelningen ska 
utföra och kommer att kunna medföra ett stort mervärde för den enskilde patienten, men även utveckla 
det tvärprofessionella arbetet och öka kompetensen. 
  
Det preventiva arbetet utifrån ett hälsoperspektiv måste utvecklas ytterligare, vilket måste ske tillsammans 
med Vård och Omsorg. 
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5.4.5 Personal 
I ett framtidsperspektiv är det viktigt att Ystad Kommun framstår som en attraktiv arbetsgivare. Avdel-
ningen står inför pensionsavgångar som i rekryteringsprocessen både tar tid och kostar pengar. Detta 
kombinerat med en befarad framtida brist på sjuksköterskor med erfarenhet och specialistutbildning krä-
ver att avdelningen förblir en attraktiv arbetsgivare för att i framtiden kunna genomföra lyckade rekryte-
ringar. I detta perspektiv är det viktigt att påpeka vikten av och att Ystad kommun bedriver ett aktivt ar-
betsmiljöarbete som riktar sig mot såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.  
 
 

 
 
Arbetsmiljö 
Avdelningen har under 2012 inte genomfört en riktad enkät mot den psykosociala arbetsmiljön. Under 
2013 är målet att en enkät ska genomföras. Arbetet med värdegrunden är ett löpande arbete och en 
stående punkt på APT.   
 
Skyddsrond och brandskyddsrond i de nya lokalerna på Spaljégatan 10 är genomföras i februari 2012 
enligt SAM och SBA.   
 
Verksamhetsmått 
Det är viktigt att avdelningen försöker ta fram användbara verksamhetsmått som visar på en god ekono-
misk hushållning och resursanvändande, samtidigt med att vi hittar mätmetoder för att mäta resultaten 
för patienten av våra insatser, att vi arbetar utifrån evidens och beprövad erfarenhet. Förhoppningen är att 
övergången till Procapita+ och ICF ska kunna ge stora möjligheter till statistiska analyser. 
 
Avsaknaden av fler nyckeltal och verksamhetsmått än 80 % nöjda patienter, ser avdelningen som ett pro-
blem.  
 
 
 
 
Ystad 2013-01-21 
 
 
 
Roger Nordström    Ingrid Mårtensson  
Avdelningschef    Bitr. avdelningschef 
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Inom socialnämndens verksamhetsområde fanns två vård- och omsorgsboenden utlagda på entreprenad 
under 2012. Ljuskällan upphandlades 2008 med en avtalstid t.o.m. 2012. Ljuskällan övertogs i kommunal 
regi fr.o.m. 2013-01-01. Vigs Ängars avtalstid löper t.o.m. 2015. 
 
Socialnämndens verksamheter följs upp regelbundet. Det finns fastställda rutiner för uppföljningen, bl.a. 
individuell uppföljning av beviljade insatser, verksamhetsberättelser, klagomål- och avvikelsehantering.  
 
Uppföljning av biståndsbeslut 
Kommunens biståndshandläggare gör kontinuerlig uppföljning av beviljade insatser. Uppföljning sker bl.a. 
i samband med vårdviktning som är ett instrument för ekonomisk fördelning av resurser utifrån vård-
tyngd. Vårdtyngdsviktning sker på Ljuskällan utifrån samma grunder som på de särskilda boende som 
drivs i egen regi medan verksamheten på Vigs Ängar utgår från ett i upphandlingen givet pris.  
 
Verksamhetsberättelse 
Alla enheter redovisar årligen den verksamhet som genomförts under året. Utifrån verksamheten föregå-
ende år, gör alla enheter en verksamhetsplanering där man bl.a. tar upp förbättringsområden. 
 
Avvikelserapportering 
Enheterna är ålagda att regelbundet rapportera avvikelser utifrån hälso- och sjukvårdslagen (HSL), social-
tjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Avvikelserna gäller olika 
typer av incidenter som inte är förväntade. Avvikelsehanteringen ingår som en naturlig del i verksamhet-
ernas kvalitetsledningssystem.  
 
Avvikelsrapportering 2012 avseende Ljuskällan och Vigs Ängar uppdelad på läkemedelsavvikelser, om-
vårdnad/rehabilitering och fallolyckor. 
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Ljuskällan Vigs Ängar

  
 
 

 
5.5 Granskning av kommunal verksamhet på entreprenad 
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På Ljuskällan finns två kvalitetssamordnare med särskild utbildning inom kvalitetsarbete. De har ingått i en 
kvalitetsgrupp bestående av verksamhetschef, sjuksköterskor och representant från varje avdelning. De 
har träffats varje månad för att gå igenom inträffade avvikelser, åtgärder har diskuterats och åtgärdspla-
ner upprättas. På Vigs Ängar finns också en särskild grupp utsedd som arbetar kontinuerligt med kvalitets-
frågor.  
 
Avvikelserapporter med tillhörande åtgärdsplaner samt protokoll från kvalitetsgruppernas arbete har re-
gelbundet skickats från såväl Ljuskällan som Vigs Ängar till medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommu-
nen.   
 
Synpunkter och klagomål 
Brukare och anhöriga har möjlighet att via synpunkter och klagomålshanteringen, framföra synpunkter på 
de insatser som utförs. Entreprenörerna kontaktar Social Omsorg när det finns anledning att gemensamt 
hantera inkomna synpunkter. Under 2012 har detta varit aktuellt vid tre tillfällen på Ljuskällan. 
 
Enkäter 
Årligen genomförs brukarenkäten ”Hur nöjd är du?” för att få en uppfattning om nöjdheten med de 
insatser som utförs. Enkäter genomförs såväl inom kommunens hemtjänst och särskilda boende som i 
verksamheter som bedrivs på entreprenad. Det är viktigt att påpeka att majoriteten av enkäterna besva-
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rats av någon annan än den enskilde själv vilket innebär att det inte nödvändigtvis är den enskildes upple-
velser och bedömningar som avspeglas i svaren. Resultaten från brukarenkäten används av de olika en-
heterna som underlag i det egna förbättringsarbetet.  
 
Resultat brukarenkät hur nöjd är du (medeltal för storleksmässigt jämförbara enheter)  
 

 
 
 
Resultat brukarenkät, medelvärde  
FRÅGA 
     

LÖDERUPSGÅRDEN       LJUSKÄLLAN BELLEVUE VIGS ÄNGAR   SOLBACKEN 

Hur blir du bemött av persona-
len? 

8,22 8,11 8,56 9,31 8,9 

Hur nöjd är du med hjälpen i 
helhet 

7,89 7,44 8,16 8,88 8,8 

Hur väl uppfyller hjälpen dina 
förväntningar? 

7,67 7,26 8,2 8,44 8,3 

Föreställ dig en hjälp som är 
perfekt i alla avseenden. Hur 
nära en perfekt hjälp är den du 
får? 

7,28 7,19 7,76 8,88 7,7 

Känner du dig trygg med hjäl-
pen? 

8,28 7,78 8,44 9,12 8,5 

Upplever du att personalen är 
kunnig? 

7,83 7,31 8,19 8,31 8,2 

Kan du påverka när och hur du 
får hjälpen? 

7,33 6,69 7,52 8,29 8,2 

Om du har hjälp med maten. 
Hur nöjd är du med maten som 
serveras/levereras? 

7,46 6,8 7,71 9,06 8,1 

 

 56 



Specifik uppföljning av entreprenadverksamhet 
Specifik planering och metod för uppföljning av entreprenadverksamhet saknas. Med detta menas att det 
saknas ett strukturerat arbetssätt och en fastställd metod för vad som ska följas upp avseende entrepre-
nadernas verksamhet och hur resultaten av uppföljningen skall redovisas. Detsamma gäller även till viss 
del för verksamheter som drivs i egen regi. I de fall det finns klagomål och brister, dokumenteras uppfölj-
ningen och redovisas till socialnämnden. Regelbunden uppföljning sker i form av verksamhetsbesök hos 
respektive entreprenör. Avsikten är att undertecknade ska besöka respektive entreprenör ca en 
gång/kvartal då entreprenören redovisar den dagliga driften, pågående och planerade utvecklingsprojekt 
samt förekommande avvikelser.  
 
Övrigt 
Ljuskällan 
Egenkontroll görs en gång årligen där företagets samtliga verksamheter gås igenom. Representanter 
kommer då från företagets kvalitetsavdelning och genomför egenkontrollen utifrån på förhand fastställda 
kriterier. 
 
Företaget genomför årligen enkätundersökningar, vartannat år genomförs en brukarenkät och vart annat 
år genomförs en medarbetarenkät. 
 
Vigs Ängar 
Egenkontroll som genomförs på Vigs Ängar är bl.a. enkäter som riktar sig antingen till brukarna eller till 
personalen som arbetar på Vigs Ängar. 
 
Socialstyrelsens öppna jämförelser 
Äldreguiden är ett verktyg för att jämföra äldreboenden, korttidsboenden, hemtjänst och dagverksamhet, 
men också kommuner och stadsdelar. Information hämtas från officiell statistik och från landets kommu-
ner och olika enheter, Socialstyrelsen gör årligen enkätundersökningar och uppdaterar äldreguiden. Soci-
alstyrelsen genomför också enkätundersökningar där äldre tillfrågas om vad de tycker om äldreomsorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt uppdrag 
 
 
 
Åsa Lundblad   Karin Cebrenius 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  Handikappkonsulent 
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Bilag 1, Redovisning av försörjningsstödet 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 
Nettokostnad 6 827 000 9 601 000 11 409 000 11 191 000 12 643 000 
Antal hushåll 322 394 420 413 440 
Nettokostnad/hushåll 21 201 24 368 27 164 27097 28734 
Genomsnitt månader av  
försörjningsstöd 4,6 4,93 5,19 5,19 5,14 

 
Antal personer med försörjningsstöd 

  Vuxna Barn Totalt 
2008 368 125 493 
2009 475 156 631 
2010 502 146 648 
2011 498 171 669 
2012 537 186 723 

 
Varaktighet för antalet hushåll med försörjningsstöd inkl. soc.bidrag flykting 

Månader 1 2 3 4 5 6 
2008 129 55 57 32 26 24 
2009 120 93 69 46 39 30 
2010 136 68 56 43 50 38 
2011 162 109 53 52 22 29 
2012 139 77 87 65 54 53 

 
Månader 7 8 9 10 11 12 

2008 16 10 22 26 25 58 
2009 32 17 25 32 44 65 
2010 42 23 31 20 35 96 
2011 33 13 12 25 30 112 
2012 49 6 28 32 36 95 
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Antal hushåll med försörjningsstöd per åldersgrupp 
 0-19 20-24 25-39 40-54 55-64 65- 

2008 16 53 107 81 36 16 
2009 20 65 108 110 49 23 
2010 14 79 116 122 56 24 
2011 17 72 114 119 63 22 
2012 23 61 133 114 53 25 
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Antal hushåll med försörjningsstöd per familjetyp 
 Man  

utan barn 
Man  

med barn 
Kvinna  

utan barn 
Kvinna  

med barn 
Par  

utan barn 
Par  

med barn 
2008 122 8 79 50 19 17 
2009 140 9 102 56 23 29 
2010 170 6 122 45 17 33 
2011 169 5 108 66 20 32 
2012 171 9 120 47 29 34 
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Utbetalt försörjningsstöd per familjetyp 
 Man  

utan barn 
Man  

med barn 
Kvinna  

utan barn 
Kvinna  

med barn 
Par  

utan barn 
Par  

med barn 
2008 2 859 361 266 521 1 918 600 136 072 484 322 617 540 
2009 4 240 218 371 234 2 283 877 1 813 314 463 386 1 170 130 
2010 4 875 169 270 974 3 154 485 1 513 739 347 298 1 560 342 
2011 5 008 261 119 687 3 327 025 1 499 874 503 383 1 410 127 
2012 5 615 051 190 360 3 531 788 1 424 776 1 044 742 1 604 848 

 

 
 
Utbetalt försörjningsstöd per åldersgrupp 

 0-19 20-24 25-39 40-54 55-64 65- 
2008 171 198 919 937 3 261 662 2 655 489 1 470 529 282 741 
2009 333 379 1 384 076 4 282 962 3 763 894 1 446 573 371 192 
2010 244 313 1 516 451 3 738 726 4 769 483 1 965 489 318 489 
2011 259 925 1 227 711 4 209 040 4 320 178 2 225 901 289 637 
2012 490 535 1 428 050 4 243 450 5 031 837 2 307 321 303 705 
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Bilaga 2: Detaljstudier Vård och Omsorg 
SÄRSKILT BOENDE - ÄLDREOMSORG               

 Redovisat 2011  Redovisning 2012  Budget 2012  
  Symfonin Lyktan Ejdern Solbacken  Symfonin Lyktan Ejdern Solbacken  Symfonin Lyktan Ejdern Solbacken  
                             
Antal helårsplats 28 18 16 27  28 18 16 27  28 18 16 27  
                 
Beläggning 100% 99% 96% 96%  101,5% 102,5% 96,2% 96,8%  95% 95% 95% 95%  
                 
Bruttokostnad/plats 533 429 558 389 576 250 528 556  548 451 565 867 586 843 546 272  558 650 560 983 578 231 545 333  
                 
Nettokostnad/plats 492 250 525 056 544 813 493 778  513 166 531 700 551 968 508 680  527 579 527 317 548 044 514 630  
                             
                
 Redovisat 2011  Redovisning 2012  Budget 2012  
  Bellevue Löderups- Vigs Ljus-  Bellevue Löderups- Vigs Ljus-  Bellevue Löderups- Vigs Ljus-  
    gården Ängar källan    gården Ängar källan    gården Ängar källan  
                             
Antal helårsplats 58 53 32 58  58 53 32 58  58 53 32 58  
                 
Beläggning 96% 98% 98% 98%  97,6% 96,2% 95,4% 100,1%  95% 95% 95% 95%  
                 
Bruttokostnad/plats 457 034 526 830 609 500 452 138  468 055 551 443 667 656 466 345  466 431 540 902 679 938 472 310  
                 
Nettokostnad/plats 423 121 489 509 543 882 399 672  432 469 511 821 599 719 410 466  435 690 505 506 608 688 419 517  
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