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ÄLDREOMSORG

VERKSAMHET

Äldreomsorgen är indelad i fem huvudsakliga områden; hemtjänst, 
särskilda boenden/äldreboenden, korttidsboende, hälso- och sjukvård 
samt bostadsanpassning.
 Omsorgsnämnden antog under 2016 nya riktlinjer för biståndsbe-
dömningen inom äldreomsorgen. För att ytterligare stärka rättssäker-
het och kvalitet har utveckling av social dokumentation varit prioriterat 
under året inom de verkställande enheterna. Samtlig omvårdnadsper-
sonal dokumenterar digitalt i verksamhetssystemet.

 

Hemtjänst 

Under 2016 har antalet personer med hemtjänstinsatser ökat margi-
nellt. Antalet biståndsbedömda timmar i hemtjänst inklusive tillfälliga 
gäster har under året minskat med 735 jämfört med 2015 och antalet 
delegerade hälso- och sjukvårdstimmar har minskat med 218. 
 Antalet tillfälliga gäster med hemtjänst (omvårdnad och service), 
som valt att tillbringa en period av året i Tanums kommun, har minskat 
med åtta personer jämfört med 2015. Antalet timmar som Tanums 
kommun kunnat fakturera hemkommunen har också minskat med 
344 timmar mot 2015. Utöver de 38 tillfälliga gäster som har haft 
omvårdnads- och serviceinsatser har ytterligare tio tillfälliga gäster 
haft enbart matdistribution och/eller trygghetslarm.
 Hemtjänsten har under året arbetat med en genomgripande organi-
sationsförändring och ett nytt arbetssätt utifrån en genomlysning som 
genomfördes under 2015. Syftet har varit att skapa en ändamåls-
enlig organisation med bra tekniskt stöd med förbättrad kvalitet för 
brukarna, genom god effektivitet, kvalitet och ekonomi. Arbetet har 
skett i samarbete med extern konsult och både planeringsenheten 
och personalgrupper har fått nya arbetsuppgifter och ansvarsområ-
den. Stort fokus har varit att öka personalkontinuiteten och utveckla 
kontaktmannaskapet.

Särskilda boenden och korttidsboenden

Under 2016 har antalet personer som väntat på plats inom särskilt 
boende/äldreboende ökat till i snitt 18 personer per månad, att jämfö-
ra med 2015 då i snitt tolv personer väntat per månad. Under året har 
16 personer inte kunnat erbjudas plats inom 90 dagar. Nyttjandegra-
den för de 156 särskilda boendeplatserna har under året i genomsnitt 
varit 97 procent. Under 2015 var nyttjandegraden 98 procent. På 
grund av den ökade efterfrågan på boendeplatser fattades under året 
beslut om att öppna åtta nya boendeplatser på ett av kommunens 
befintliga äldreboenden. 
 Nyttjandegraden på äldreomsorgens korttidsboende har varit 95 
procent att jämföra med 2015 då nyttjandegraden var 86 procent. 
Antalet platser har utökats något och därmed också personalen. 
 Om kommunen inte kan ta emot personer som är utskrivningsklara 
från sjukhus inträder ett betalningsansvar där ett fastställt belopp 
betalas per dygn. År 2016 har Tanums kommun haft 130 dagar med 
betalningsansvar. Det är en stor ökning jämfört med 2015. De kraftigt 
ökade betalningsansvarsdagarna bedöms till största del bero på att 
det har varit fler som väntat på särskilt boende och under väntetiden 
vistats på korttiden.  
 I samverkan med räddningstjänst och kommunens fastighetsav-
delning pågår ett arbete med att brandsäkra alla äldreboenden. En 
brandskyddsplan finns framtagen och under 2016 har i enlighet med 
planen sprinkleranläggning installerats på ett äldreboende.

Hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning

Volymen på utförd hemsjukvård är något lägre. Antalet tillfälliga gäster 
med hemsjukvårdsinsatser har precis som antalet timmar minskat.
Under året har uppdragen inom samverkande sjukvård minskat jäm-
fört med 2015. 
 Bostadsanpassningsbidrag har beviljats i 50 ärenden, det är några 
fler än 2015. Dock har det utbetalade bidraget minskat i antal kronor.
 En ny handlingsplan för vård av demenssjuka antogs av omsorgs-
nämnden i början av 2016. Bemanningen med demenssjuksköterska 
är fortsatt förstärkt för att i högre grad kunna tillgodose komplexa 
vårdbehov samt för att ge handledning till personal.

VERKSAMHETSOMRÅDE

Äldreomsorgen arbetar med stödinsatser till äldre personer och 
personer med funktionsnedsättning. Kopplat till äldreomsorgen finns också 
de förvaltningsgemensamma organisationerna för hälso- och sjukvård och 

anhörigstöd.

ÄLDREOMSORG

Hemtjänst
Särskilt boende/äldreboende

Korttidsboende
Hälso- och sjukvård
Bostadsanpassning
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HEMTJÄNST 
BRUKARNÖJDHET
I socialstyrelsens mät-
ning över brukarnöjdhet 
ska Tanum uppnå lägst 
nöjdbrukarindex 95 
inom hemtjänst.

HEMTJÄNST 
SERVICEUTBUD 
Serviceutbudet inom 
hemtjänst ska uppgå 
till minst index 70 i 
mätningen ”Kvalitet i 
korthet”.

SÄRSKILT BOENDE 
SERVICEUTBUD
Serviceutbudet på 
särskilt boende ska 
uppgå till minst index 
70 i mätningen ”Kvali-
tet i korthet”.

SÄRSKILT BOENDE 
BRUKARNÖJDHET
I socialstyrelsens mät-
ning över brukarnöjdhet 
ska Tanum uppnå lägst 
nöjdbrukarindex 90 för 
särskilt boende.

6491 5489

99PERSONALENS BEMÖTANDE 
Omsorgstagare (+65 år) inom hemtjänst uppger i 
socialstyrelsens brukarundersökningar att de är 
nöjda med personalens bemötande.

MÅLSÄTTNING

Verksamheten ska präglas av en god och säker omsorg, vård 
samt service för att äldre och funktionshindrade ska ges 
möjlighet till ett gott liv med trygghet i sin livssituation. Alla ska 
bemötas med respekt och värdighet utifrån sina individuella 
förutsättningar och behov.
 Respekt för den enskildes personliga integritet ska alltid 
beaktas. Insatserna ska vara individuellt utformade så att den 
enskilde stärks i att leva ett självständigt, aktivt och meningsfullt 
liv. Målet är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa 
samt lindra lidande genom att arbeta utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet.
 Patienterna ska ges en god och säker hälso- och sjukvård obe-
roende av vem som utför insatserna. Insatserna ska vara indi-
viduellt anpassade och ta tillvara patienternas egna resurser. Må-
let är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt 
lindra lidande genom att arbeta utifrån vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Målet är att bibehålla och förbättra förmågor hos den 
enskilde. Målet är att erbjuda stöd för att underlätta för de perso-
ner som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre 
eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

MÅLUPPFYLLELSE

Omsorgsnämndens målsättning att verksamheten ska 
präglas av en god och säker omsorg, vård samt service för att 
äldre och funktionshindrade ska ges möjlighet till ett gott liv 
med trygghet i sin livssituation samt att alla ska bemötas med 
respekt och värdighet utifrån sina individuella förutsättningar 
och behov kan anses som i hög grad uppfyllt. Detta trots att 
vissa av indikatorerna visar ett något sämre resultat än vad 
som satts upp som nivå.  
 Målsättningen att respekt för den enskildes personliga 
integritet alltid ska beaktas och att insatserna ska vara 
individuellt utformade så att den enskilde stärks i att leva 
ett självständigt, aktivt och meningsfullt liv kan anses som 
uppfyllt. Detta utifrån att indikatorerna kring brukarnöjdhet är 
kopplade till denna målsättning. I ett gott bemötande ingår att 
respektera den enskildes integritet. Målsättningen att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande 
genom att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 
kan också anses som i hög grad uppfyllt för 2016.  
 

KVALITETSGARANTIER

Handläggningstid: Från ansökan till beslut ska 
handläggningstiden för hemtjänst och trygghetslarm 
vara högst fem dagar. Målet uppfyllt.

Beslut om hemtjänst: Beslut om hemtjänst verk-
ställs inom fem dagar. Målet uppfyllt.

Välkomstsamtal: Välkomstsamtal ska hållas inom 
tre dygn efter inflyttning på särskilda boenden.  
Målet uppfyllt.

Byte av kontaktperson: Varje omsorgstagare har 
rätt/möjlighet att byta kontaktperson om denne 
önskar det. Målet uppfyllt.

Efterlevandesamtal: Anhöriga ska erbjudas 
ett efterlevandesamtal inom sex veckor efter en 
närståendes dödsfall inom hälso- och sjukvård.  
Målet uppfyllt.
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FRAMTID

Socialstyrelsen gjorde en avisering om nya bestämmelser gällan-
de bemanning inom särskilda boenden, men regeringen valde att 
inte anta bestämmelserna. Istället gjorde de ett förtydligande av 
Socialtjänstförordningen. Därigenom överlåts det åt kommunen att 
definiera detaljerna kring hur verksamheterna ska arbeta utifrån den 
enskildes aktuella behov. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
har tagit fram rekommendationer åt kommunerna för hur arbetet bör 
ske. En annan viktig del i kvalitetsarbetet kring den enskilde är hur 
den sociala dokumentationen fungerar. Ett omfattande arbete med att 
förbättra dokumentationen inom kommunens äldreomsorg fortskrider 
under 2017.
 Den 1 januari 2018 förväntas en förändring i regelverket kring 
kommunernas betalningsansvar ske. Istället för dagens fem dagar 
kommer kommunernas betalningsansvar att träda in efter tre dagar. 
Inför förändringen måste den kommunala verksamheten hitta ett 
arbetssätt i samverkan med övriga aktörer för att kunna möta upp de 
nya kraven.
 Under 2017 kommer stora förändringar att ske på några av kommu-
nens äldreboenden. Dels ska en sprinkleranläggning installeras på 
Östanvind och ett nytt system för trygghetslarm kommer att installe-
ras på Fjällbacka Service under året. 

Under våren 2017 kommer en avdelning med åtta nya platser att 
öppnas på Tärnegården, platserna ska ha inriktning för fysiskt sjuka. 
I slutet av året planeras en ombyggnation av Hedegården att startas. 
Ombyggnationen ska ge bättre verksamhetslokaler och kommer 
också leda till ytterligare åtta nya boendeplatser 2019. Utöver de 
faktiska förändringarna på kommunens äldreboenden kommer också 
förvaltningen att arbeta med att bevaka det framtida behovet av boen-
deplatser. Detta genom att boendeplanen revideras och omarbetas så 
att den också bättre täcker in omvärldsbevakningen. 
 Under 2017 och framåt kommer äldre- och korttidsboenden samt 
hemtjänsten fortsätta arbetet att nå de övergripande målen. En kart-
läggning över kärnprocesserna kommer att göras och de aktiviteter 
som förväntas öka måluppfyllelsen kommer att prioriteras. 
 Kommunens hälso- och sjukvårdspersonal ska under 2017 kompe-
tensutvecklas inom psykiatrisk vård. 
 Stödet från regeringen i form av stimulansmedel för ökad kvalitet 
inom äldreomsorgen förväntas för 2017 att bli ungefär 3 400 tkr.

STIMULANSMEDEL BEMANNING
Förbrukade statliga stimulansmedel avsedda för att öka 
bemanningen inom den av kommunen finansierade vår-
den och omsorgen om äldre, med syftet är att skapa ökad 
trygghet och kvalitet för den enskilde.

3 400 tkr
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BUDGETAVVIKELSE (tkr)

Budgetavvikelsen är 757 tkr och har varit ett 
överskott de senaste två åren.

SÄRSKILDA BOENDEPLATSER
Genomsnittlig nyttjandegrad av 156 befintliga särskilda 

boendeplatser under 2016 uppick till 97 procent.

2,3%

TRYGGHETSLARM 
Antal personer med trygghetslarm inom hem-
tjänsten uppgick under året till 320 stycken. 

NETTOKOSTNAD, ÖKNING
Nettokostnaderna för verksamhetsområdet äldreom-
sorg har ökat med 2,3 procent i förhållande till 2015.

ANTAL DYGN MED BETALNINGSANSVAR
Om kommunen inte inom ett visst antal dagar 
kan ta emot personer som är utskrivingsklara 
från sjukhus inträder ett betalningsansvar där 
ett fastställt belopp betalas per dygn. Under 
året uppgick antal dagar till 130.

TILLFÄLLIGA GÄSTER
Antal fakturerade timmar för omvådnads- och 
serviceinsatser avseende tillfälliga gäster inom 
hemtjänsten uppgick till 2 712. För hemsjuk-
vårdsinsatser för tillfälliga gäster fakturerades 
230 timmar.

NETTOKOSTNAD (tkr)

Nettokostnaderna för verksamhetsområdet 
Äldreomsorg har ökat med 2,3 procent i förhål-
lande till 2015.

HEMTJÄNSTIMMAR
Antal beslutade hemtjänsttimmar Inklusive 
externa utförare, tillfälliga gäster och delegerad 
hälso- och sjukvård.

2016

2015

2014

                     -174 913

-171 056

   -168  703

2016

2015

2014

                         70 874

71 876

   70 161

97%

                     757

495

– 1 429  
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