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Granskning om kommunen tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning

Vi bifogar revisionsrapporten ”Granskning om kommunen tillhandahåller korttidsboende i

tillräcklig omfattning”.

Granskningen beskriver kommunens följsamhet till beslutade riktlinjer, gällande lagstiftning

och ekonomiska konsekvenser efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Vi har fått våra revisionsfrågor besvarade. Med anledning av de förhållande som beskrivs i

rapporten vill vi särskilt lyfta fram de delar som behandlar kommunens omfattning av

boendeplatser i förhållande till efterfrågan samt de ekonomiska konsekvenser som därmed

uppstår.

Rapporten visar att:

0  brister i korrelation mellan antalet boendeplatser och behov orsakat extra kostnader

0  Verksamhetsmål saknas inom granskat område (se punkt 3.2 i rapporten)

0  kostnadsutvecklingen för särskilt boende per plats har ökat med  23  %- enheter mellan

åren 2015-2017. Kostnadsutvecklingen i riket och kommuner jämförbara med

Ulricehamn var ca 8 %- enheter.

0  det finns anledning att genomföra förändringar i mottagandet efter utskrivning från

sluten hälso- och sjukvård så att onödiga kostnader inte uppstår, varken i kommunen

eller inom sjukvården

Vi emotser svar på iakttagelserna ovan och rapporten i sin helhet.

Vi erbjuder kommunstyrelsen och kommunfullmäktige varsin redovisning av rapporten.

För valda revisorer

Lars-Erik Jose on i

Ordförande
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Sammanfattning

Vi har av Ulricehamns kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunen
tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning. Uppdraget ingår i revisionsplanen
för år 2018.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har genom socialtjänstlagen rätt att få behoven tillgodosedda. Kommunen
har det yttersta ansvaret att tillgodose detta.

Det är inte ovanligt att komplexa stödbehov aktualiseras akut inom verksamheten,
exempelvis när personer drabbas av allvarliga sjukdomar och som av sjukvården
anmäls till kommunen som utskrivningsklara. Kommunen har en skyldighet att delta
och medverka i vårdplaneringsprocessen som föregår en utskrivning från den
landstingsfinansierade slutenvården. Syftet med vårdplaneringsprocessen är att se till
att den enskildes överföring från sjukhus till sitt eget boende, eller till ett boende inom
särskilda boendeformer ska ske så individanpassat som möjligt.

En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har påverkat
kommunens och landstingets arbetssätt. Kommunen ska från och med september
2018 ta emot utskrivningsklara från sjukhus inom tre dagar istället för inom fem
vardagar. Förändringen har lett till volymöknlngar och större behov av boendeplatser.

Vi kan konstatera att nämnden är i behov av fler boendeplatser, framförallt för personer
med demensdiagnos men även fler särskilda boendeplatser för somatiskt sjuka
behövs. Behovet av boendeplatser har ökat markant under året och särskilt efter att
överenskommelsen som reglerar lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård trätt i kraft.

Då betalningsansvarskostnaderna mer eller mindre funnits över tid, med 2014 som det
tidigare dyraste året, bedömer vi att det visar på en passivitet i arbetet med  att  komma
till rätta med problemet. Visserligen har inte betalningsansvarskostnaderna tidigare
varit i paritet med kostnaderna att tillskapa fler boendeplatser, men i och med att
överenskommelsen träder i kraft när redan ett behov av boendeplatser finns riskerar
situationen avseende boendeplatser och ekonomi förvärras ytterligare. Till
resonemanget bör tilläggas samhällskostnaderna för ineffektivt utnyttjande av
sjukvårdens resurser och en risk för otrygghet för den enskilde. Behovet av fortsatt
utveckling av samverkan för en väl utvecklad hemvård och rehabilitering i hemmet ska
också betonas.

Vi rekommenderar nämnden att fortsätta följa upp utvecklingen av volym inom
hemtjänsttimmar, kostnad för utskrivningsklara. brytpunkter för kostnad av olika
insatser samt arbetet med att utveckla ett tryggt och säkert mottagande i hemmet för
att kunna vidta nödvändiga åtgärder.
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Inledning/bakgrund

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har genom socialtjänstlagen* rätt att få behoven tillgodosedda. Kommunen
har det yttersta ansvaret att tillgodose detta.

Det är inte ovanligt att komplexa stödbehov aktualiseras akut inom verksamheten,
exempelvis när personer drabbas av allvarliga sjukdomar och som av sjukvården

anmäls till kommunen som utskrivningsklara. Kommunen har en skyldighet att delta
och medverka i vårdplaneringsprocessen som föregår en utskrivning från den
landstingsfinansierade slutenvården. Syftet med vårdplaneringsprooessen är att se till
att den enskildes överföring från sjukhus till sitt eget boende, eller till ett boende inom
särskilda boendeformer ska ske så individanpassat som möjligt.

Det har uppmärksammats av revisionen att Ulricehamn kommuns straffavgifter till
landstinget har ökat de senaste åren. Det beror på att äldre patienter har varit tvungna
att ligga kvar på sjukhuset trots att de bedömts utskrivningsklara. Kommunen kan
bland annat inte ha hunnit göra anpassningari hemmet, i det särskilda boendet eller
har det saknats plats på korttidsboendet, eller på annat sätt inte möjliggjort för en
återgång till hemmet.

Med anledning av ovanstående har Ulricehamns kommuns revisorer gett KPMG i
uppdrag att granska om kommunen tillhandahåller boenden i tillräcklig omfattning i
förhållande till kostnadseffektivitet och kvalité. Uppdraget ingår i revisionsplanen för
2018.

Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen tillhandahåller boenden efter
utskrivning från slutenvård itillräcklig omfattning iförhållande till kostnadseffektivitet
och kvalité.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

o  Hur ser rutinerna utför arbetet med utskrivningsbara patienter från slutenvård?

-  Hur säkerställs kvalitén och tryggheten för patienter som skrivs ut från
slutenvård och som behöver ytterligare insatser från kommunen?

-  Hur ser statistiken ut, hur många skrivs ut som behöver fortsatta insatser?

-  Hur ser kostnaderna ut för hemtjänst, hemsjukvård och bostadsanpassning i
förhållande till kostnaderna för en korttidsplats?

o  Finns det ekonomiska incitament för att öka eller minska antalet platser?

Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

1 Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL)
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o 6 kap. 6 § kommunallagen (2017:725) (KL)

o  Socialtjänstlagen (2001:453)

o  Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

o Hälso- och sjukvårdslagen

o  Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer med socialchef, verksamhetschef
myndighetsutövning äldreomsorg och hemsjukvård, verksamhetschef utförande av

äldreomsorg, ekonom samt systemförvaltare.

Därutöver har dokumentstudier genomförts av följande dokument:

-Riktlinje för styr- och ledningssystem

-Verksamhetsplan 2018

-Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen

- Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

-Rutin för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt IT-tjänsten SAMSA

-Mobil hemsjukvårdläkare i Ulricehamn närvårdsområde Överenskommelse

vårdcentral-hems]ukvården Ulricehamn

-Rutin Korttid

-Rutin Utredningstid i hemmet

-ÄO bedömningsmall

Resultat av granskningen

Lagar som styr verksamheten

Socialtjänstlagen

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på
annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden. Den enskilda ska genom bistånd

tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller
hennes möjlighet att leva ett självständigt liv. Insatser från hemtjänsten ska ges för att

det ska vara möjligt för denne att bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänst ges till

människor som på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala

funktionshinder eller annan orsak behöver stöd och hjälp i den dagliga livsföringen.

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt
liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden eller motsvarande, ska
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verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Vidare ska socialnämnden verka för att äldre människor får goda bostäder och ska ge
dem som behöver stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. Den äldre

personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet
och annan lättåtkomlig service ska ges.

Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med Ievnadsförhållandena i kommunen för
äldre människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens
verksamhet på detta område. Kommunen ska planera sina insatser för äldre. l
planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och
organisationer.

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lagen syftar till att främja att en patient med behov av insatser från socialtjänsten får
insatser av god kvalitet så snart som möjligt efter att patienten bedömts som
utskrivningsklar från slutenvården.

Den behandlande läkaren ska redan vid inskrivningen underrätta berörda enheter om
att patienten kan komma att behöva insatser från kommunens äldreomsorg (hemtjänst.
särskilt boende korttidshem. hemsjukvård) eller primärvården. Om insatser bedöms
behövas från hemsjukvården ska inskrivningsmeddelandet även skickas till
primärvården. I de fall den beräknade tidpunkten för utskrivning ändras ska den slutna
vården snarast underrätta de berörda enheterna om den nya tiden.

När en enhet inom primärvården har tagit emot ett inskrivningsmeddelande ifråga om
en patient, ska verksamhetschefen vid den enheten utse en fast vårdkontakt för
patienten. innan patienten skrivs ut från den slutna vården.

När äldreomsorgen inkl hemsjukvården eller primärvården fått ett
inskrivningsmeddelande ska enheten påbörja planeringen av nödvändiga insatser för
att patienten ska erhålla rätt insatser efter utskrivningen. Vid behov ska en samordnad
individuell plan upprättas.

Lagen reglerar också kommunens betalningsansvar om patienten inte kan återvända
till hemmet eller annan insats i kommunen efter att behovet av insatser inom
slutenvården upphört. Enligt lagen inträder betalningsansvaret efter tre dagar från att
patienten bedömts utskrivningsklar. (Enligt tidigare gällande lag inträdde
betalningsansvaret efter 5 vardagar från att patienten bedömts utskrivningsklar).
Kommunen och landstinget får överenskomma om kommunens betalningsansvar ska
inträffa vid annan tidpunkt än vad som framgår av lagen.

Lag om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas till en person med funktionsnedsättning för
anpassning av dennes permanentbostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är
nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte
om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller
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kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen eller om bristen beror på eftersatt

underhåll eller byggnadstekniska brister etc.

Organisation

Kommunens politiska organisation består av kommunstyrelse och tre nämnder
(individnämnden, Valnämnden, krisledningsnämnden)samt två samverkansnämnder

(IT-nämnd samt Miljö- och byggnadsnämnd) med Tranemo kommun.

Kommunstyrelsen har inte fastställt specifika verksamhetsmål som är riktade mot
boendeplatser och som styrelsen följer upp. Verksamheten följer upp antalet platser,
kostnader och utvecklingen av området m.m. utifrån beställar- utförarmodellen och
rapporterar till kommunstyrelsen.

All kommunens verksamhet utgår från en gemensam förvaltning som är underställd
kommunstyrelsen och som indelats i fyra olika sektorer: Sektor välfärd, sektor lärande,
sektor miljö och samhällsbyggnad samt sektor service. Därutöver finns
ekonomifunktion, personalfunktion, kanslifunktion och kommunikationsfunktion.

Sektor välfärd

Sektor välfärd omfattar verksamheterna äldreomsorg, funktionsnedsättning, beställning
och kvalitet samt individ- och familjeomsorg. Sektorn leds av socialchefen som till sin
hjälp har flera verksamhetschefer.

systemförvaltare, 2  st “Chlchef
Utredare/nämnd-
seikreterare
A  mlnistratör
u: kll ld ,z t * . ~32.11%? 'k'I§§s5u§“..: 5  , Verksamhetschef Verksamhetschef El Verksamhetschef a: Verksamhetschef l

m" g  °"' u Beställning och 1 Funktlonsned- l" lndlvld- och F’:  '
' kvalitet H sättning familjeomsorg I; Ãldleomwm

l I l ' i l

MAS Gruppbostäder Arbetsmarknad Vård- och

MAR _ Servlcebostäder Flyktlngmottagande omsorgsboenden
Hemsjukvard" Psyklatrtboende HVB Hemtjänst

MY{1diEhE¥5U¢°VnlnE Boendestöd öppenvård Korttldsboenda
-  äldre Daglig verksamhet Myndlghetsutövnlng Volontärverksamhet
'  fUflk“°l"5l‘19d53“3 Personlig asslstens - försörjningsstöd
-vuxna Ledsagning -  barn och ungdom

-  fardtjänstl/ Avläsning

Hkiráfdljänil Korttldsboende
Kontaktverksamhet

Äldreomsorg

Verksamheten omfattar insatser för äldre i form av särskilt boende för äldre, hemtjänst,
rehabilitering, dagverksamhet.

För närvarande finns fem särskilda boenden för äldre med sammanlagt ca 260 platser:
Ekero i Gällstad, Hökerumsgården, Parkgården i Dalum, samt Ryttershov och Solrosen
i Ulricehamn. Därutöver finns 24-27 korttidsplatser.
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Det finns inte något kommunalt drivet trygghetsboende, men inom kommunen finns ett

bostadshus som i princip fungerar som ett trygghetsboende och som ägs och drivs av
en privat aktör.

Kommunen tillämpar kundval enligt LOV (Lagen om valfrihet). Hemtjänstinsatser
(förutom städinsatser) utförs av såväl kommunens verksamhet som av privata utförare.
Alla städinsatser sker av privata utförare och ingår i maxtaxa och LOV-modellen. För

närvarande finns sju olika företag att välja mellan, utöver kommunens egen
verksamhet.

Beställar- och utförarmodell

Kommunen tillämpar beställar- utförarmodell sedan 1990-talet. Beställar-
utförarmodellen beskrivs innebära att förvaltningen har en hög möjlighet att följa volym-
och kostnadsförändrlngar.

Beställar- utförarmodellen anses också förenkla utifrån nämndens beslut om att
tillämpa Lagen om valfrihet inom hemtjänsten.

Beställar- utförarmodellen innebär samtidigt att beställningen fungerar som en
resursfördelning beroende av beslutet om insats. Kommunen har antagit
ersättningsnivåer för insatserna som beslutas och som lämnas till utföraren, se nedan.

Beslut Typ av ersättning Intern ersättning Extern ersättning

Hemtjänst Beviljad tid 402 kr/h 440 kr/h

Somatik Dygnsersättning 985 kr/dygn

Demens Dygnsersättning 1  117 kr/dygn

Yngre dementa Dygnsersättning 1 862 kr/dygn

Korttld Dygnsersätrning 1 229 kr/dygn

Utrednlngstld Dygnsersättning 872 kr/dygn 956 kr/dygn

Dagverksamhet demens Dygnsersättning 583 kr/dygn

Kommunen gör beräkningar för att framräkna brytpunkt när kostnaden för
hemtjänstinsatser överstiger kostnaden för särskilt boende. För närvarande beräknas
hemtjänstinsatser över 2,59 tim/dygn (exkl. restim m.m.) bli dyrare än kostnaden för
särskilt boende och hemtjänstinsatser över 2,87 tim/dygn (exkl. restid m.m.) bli dyrare
än kostnaden för korttidsboende. Brytpunkten uttryckt på ett annat sätt är 77
hemtjänsttimmar/ månad.

Kommunen följer också antal obelagda dygn inom särskilt boende och korttid för att
beräkna kostnaden för tomma platser. Kommunen kan inte helt undvika att det uppstår
obelagda platser vissa dygn, då det ex uppstår tomma platser i samband med ut- och
inflytt.
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Kostnader för lokaler och andra driftskostnader i samband med lokaler ingår inte

kostnadsberäkningen för särskilt boende. Egenavgiften är inte medräknad i
dygnsersättningen utan tillkommer kommunen.

Biståndsbedömning

l biståndshandläggargruppen finns nio biståndshandläggare, en processledare, en
demens- och anhörigstödssamordnare samt två assistenter som sköter
avgiftshandläggningen bl.a. Vårdplaneringsteamet består av en
biståndshandläggartjänst (en heltid), en sjukskötersketjänst (två halvtidstjänster) en
fysioterapeut och en arbetsterapeuttjänst (fördelat på två halvtidstjänster)

Kommunen har sedan 2016 arbetat på ett aktivt sätt för att kunna ta emot vårdtagare i
det egna hemmet och minska behovet av korttidsplats. Rutinen kallas utredningstid i
hemmet och innebär i korthet att i de fall den enskilde bedöms kunna återgå till
hemmet efter utskrivning från sjukhus fattas beslut om utredningstid. Utredningstiden
är ca 14 dagar. Direkt vid hemkomsten möter hemtjänstpersonal och
rehabiliteringspersonal upp för att planera insatserna. Under denna tid går hemtjänsten
in med de insatser som behövs iform av omvårdnad, hälso- och sjukvård,
rehabiliterande insatser inklusive hjälpmedel samt nödvändiga servicelnsatser. Efter

utredningstiden eller så fort som läget för den enskilde stabiliserats och det går att
bedöma fortsatt vårdbehov, fattas beslut om de insatser som anses behövas den
närmaste tiden.

l intervjuerna beskrivs att arbetssättet inte har ändrats i någon väsentlig del med
anledning av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvårds
införande då arbetssättet fungerar väl med den nya lagen. Verksamheten anser inte att
det är svårt att ta emot den enskilda från sluten hälso- och sjukvård inom en kortare tid
än tidigare.

Eventuella avvikelser eller missförhållande rapporteras, utreds och åtgärdas. Vid
missförhållanden skrivs utredningen enligt Lex Sarah.

Kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser

Kommunen utför hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet genom sjuksköterska eller
distriktsköterska eller insatser som utförs av undersköterska på delegation. Även
rehabiliterande insatser i hemmet utförs av arbetsterapeut och fysioterapeut.

insatserna planeras till exempel i samband med utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård eller i samverkan med läkare på Vårdcentral.

Eventuell avvikelse eller vårdskada rapporteras, utreds och åtgärdas. Vid allvarlig
skada skrivs utredningen enligt Lex Maria och anmäls till lVO (Inspektionen för vård
och omsorg).

Samverkan med landstinget -Samverkanslagen om sluten hälso- och sjukvård

Kommunen har ingått en överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
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sjukvård utifrån lagen inom området som trädde i kraft 2018. Till överenskommelsen
hör en gemensam riktlinje och rutin som stöd för att upprätthålla det som gemensamt
överenskommits och innebär bland annat att kommunen ska planera hem patienten
inom tre dagar från att patienten bedömts utskrivningsklar (tidigare fem vardagar). Den
nya överenskommelsen med regionen gäller från  24  september 2018 och reglerar
också kostnaden för utskrivningsklar patient som kvarstannar på sjukhus. Kostnaden
ökar från 4277kr/dygn till 7100kr/dygn.

Utöver överenskommelse avseende samverkan i samband med in- och utskrivning från

sluten hälso- och sjukvård så har kommunen och Västra Götalandsregionen ingått ett
avtal om mobil hemsjukvårdsläkare för att möjliggöra att vården i möjligaste mån kan
ske i hemmet och för att trygga tillgång till läkarmedverkan i den kommunala hälso- och
sjukvården. Samverkan anses möjliggöra att mer avancerad vård kan ske i hemmen,
vilket ska kunna leda till färre återinläggningar på sjukhus och mindre behov av
korttidsplatser.

Eventuella avvikelser som uppstår inom samverkan dokumenteras för vidare utredning
och åtgärder. Om det bristeri samverkan mellan kommun och landsting skickas
avvikelse till landstinget.

Särskilt boende och korttidsplatser

Under våren och sommaren har det funnits viss brist på särskilda boendeplatser och
periodvis har det varit stor efterfrågan på kommunens korttidsplatser. Över tid beskriv
behovet av platser gått upp och ner. Det har ibland också funnits många outnyttjade
platser. Men efter att den nya överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård trätt  i  kraft i september 2018 har förvaltningen märkt stor
skillnad i sjukhusets arbetssätt för att skriva ut patienter. ldag är patienten inneliggande
mycket kortare tid och är därmed i större behov av insatser i form av avancerad
sjukvård, rehabilitering och omvårdnad vid hemkomsten. Behovet av korttidsplatser
och framförallt särskilda boendeplatser har ökat snabbt så tre korttidsplatser har
tillskapats i befintliga lokaler under hösten. Vid en inventering av de boende på
korttidsboende väntar 11 av 27 brukare på särskild boendeplats. Kostnaderna för
utskrivningsklara som kvarstannat på sjukhus ökar i snabb takt.

Den boendeform som det beskrivs vara störst brist på är boendeplatser för personer
med demensdiagnos. l intervjuerna beskrivs att verksamheten är i färd med att starta
ett demenscenter för att stärka utveckling och kunskap runt demensproblematiken och
samtidigt fungera som ett stöd till övriga verksamheter. Inom sektor välfärd finns 127
demensboendeplatser, men det anses var otillräckligt. För att komma till rätta med det
ökande behovet av demensplatser planeras att omvandla nio ordinära särskilda
boendeplatser till nio platser för personer med demenssjukdom. Detta anses dock i
nuläget vara otillräckligt och fler åtgärder planeras.

Kostnaden för patienter som kvarstannat på sjukhus på grund av att kommunens
äldreomsorg inte kunnat ta emot inom utsatt tid och betalningsansvar inträtt har
varierat över tid. Nedan sammanfattas kommunens kostnad för patienter där
kommunen fått betalningsansvar till region Västra Götaland. Av tabellen framgår att
antalet dygn mellan åren har växlat från 272 dygn under 2014 till 13 dygn under 2017.

För 2018 har fram till och med 24 september betalningsansvar för 101 dygn uppstått till
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en dygnskostnad om 4277 kr/dygn, sammanlagt 431 977. Vid tiden för granskningen
har ännu inte fakturor för patienter som kvarstannat efter att överenskommelsen trätt i
kraft, men verksamheten befarar att antalet dygn med betalningsansvar fortsätter att
öka. Från september är dygnskostnaden 7100kr.

Är Total kr Antal dygn Kr/dygn

2013 120 870 32 3 685

2014 1 044 168 272 3 828

2015 284 774 72 3  958

2016 484 739 120 4 039

2017 55 601 13 4277

l dagsläget har inte verksamheten behövt rapportera ej verkställda beslut till
inspektionen för vård och omsorg (lVO) avseende gynnande beslut av särskilt boende

men det befaras ändras snart.

Lokalförsörjningsplan

Kommunens tjänstemän arbetar tvärsektorlellt med lokalförsörjningsfrågor genom att
Kommunchefen tillsammans med an arbetsgrupp har kontinuerliga träffar för att
diskutera lokalfrågor. En beredningsgrupp utreder och tar sedan fram konkreta förslag
till politikerna. Aktuellt för närvarande är ett planerat nybyggnadsprojekt av ett särskilt
boende som ska ersätta ett boende som blivit omodernt. Det nya boendet planeras
innefatta 50 platser och ersätter ett boende med 37 platser. Boendet ska stå färdigt
2021. Av dessa 50 platser avses samtliga flexibelt kunna fungera både som somatiska

och demensplatser. l dagsläget anses inte de nya tio platserna som förväntas stå klara
2021 att räcka till. Ytterligare boende planeras och förväntas stå klart år 2025.

Ekonomisk uppföljning

Verksamheten följer kostnads- och volymvariationer varje månad. Utifrån ekonomisk
rapport är prognosen att sektor välfärd på totalen kommer att redovisa en positiv
budgetavvikelse. Det finns dock en budgetobalans där beställaren prognostiserar ett
budgetunderskott på 5,5 mnkr och utföraren ett budgetöverskott på 3,5 mnkr.

Förvaltningens egna beräkningar visar att bristen på särskilda boendeplatser påverkar
ekonomi negativt. Beräkningen nedan avser de elva brukare som har
hemtjänstinsatser över 77 timmar/ månad.

o Om de elva brukarna hade bott på somatisk avdelning hade kostnaden blivit
809 711 kr lägre per år.

o Om de elva brukarna hade bott på demensavdelning hade kostnaden blivit

279 731 kr lägre per år.

o Om de elva brukarna hade bott på korttid hade kostnaden blivit 169 949 kr
högre per år.
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Idag bor elva brukare på korttidsboende och väntar på särskild boendeplats varav nio
har demenssjukdom och väntar på plats på demensboende och två väntar på somatisk
särskild boendeplats på grund av platsbrist inom särskilt boende. Merkostnaden för att
brukarna inte kan erbjudas den insats som bedömts vara den lämpligaste utan istället

fortsatt bor på korttidsboende blir 30 660 kr/mån för de 9 brukare med demenssjukdom
och 14 843 kr/mån för de 2 brukare med behov av somatisk plats.

Beräkningen ger vid handen att kommunen i första hand inte har behov av
korttidsplatser utan det är somatiska särskilda boendeplatser och boendeplatser för
personer med demenssjukdom som blir mer kostnadseffektivt.

Volymökningar inom hemtjänst

Samtidigt som behovet av boendeplantser ökar ser verksamheten Volymökningar inom
hemtjänsten. Antalet hemtjänsttimmar bedöms inte sjunka då det finns brukare med
omfattande insatser som överstiger brytpunkten om 77 hemtjänsttimmar per månad. l
dagsläget finns elva brukare inom hemtjänsten som har insatser över brytpunkten och
som kunde vårdas mer kostnadseffektivt på särskilt boende om plats funnes. Därutöver
finns ca 26 brukare som ansökt om särskilt boende men där ansökan inte är behandlad
annu.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning kan ske  i  samband med att den enskilde på grund av
funktionsnedsättning kan behöva anpassning av dennes permanentbostad. Kostnaden

för bostadsanpassning kan variera stort då anpassningarna kan vara allt från borttagna
trösklar eller handtag i duschen till hiss. Bostadsanpassning sker efter ansökan,
utredning och beslut och efter bifall till ansökan kan det ta ytterligare en tid innan
bostadsanpassningen har genomförts. Nedan presenteras en sammanställning av

antal ärenden  2013-2017.

2013 2014 2015 2016 2017

Antal beslutade ärenden 195 223 240 185 191

Bifall 185 211 229 179 184

Delvis bifall 4 5 4 2 1

Avslag 0 1 1 0 2

Avskrivna 3 1 0 0 0

Äterkallade 3 5 6 4 4

För  2018  harfrån  2018-01-01  till  2018-08-20  har 121 ärenden beslutats varav 110 fått
bifall på sin ansökan. Tre ansökningar har delvis fått bifall, två har avslagits och sex
ansökningar har skrivits av eller återkallats.
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3.2.1 Uppgifter från Kolada, kommun och landstingsdatabasen

Kostnad för äldreomsorg, andel % totala
driftskostnader

23.0 22,6

22,0 21_3 21,4 21's 211 2”
20,7 '21,0 20,3 20,5

II I19,0

2015 2016 2017

I  Kostnad för äldreomsorgen, andel (%) av totala driftskostnader Alla kommuner (ovägt

medel)

I  Kostnad för äldreomsorgen, andel (%) av totala driftskostnader Liknande kommuner
äldreomsorg, Ulricehamn, 2017

I  Kostnad för äldreomsorgen, andel (%) av totala driftskostnader Ulricehamn

ljämförelse med alla kommuner och med kommuner liknande Ulricehamn avseende
äldreomsorg så är kostnadsandelen för äldreomsorg högre i Ulricehamn.

Ulricehamns kostnadsandel av den totala driftskostnaden har över tiden minskat från

22,6 är 2015 till 21,7 år 2017.

Invånare 80+ i säbo eller med hemtjänst, andel i

procent

60,0
400 35.9 33-5 33,3 35.7 39-5 33,6 35.1 39" 32,4

I.. I.. I..0,0
2015 2016 2017

I  invånare 80+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Alla

kommuner (ovägt medel)

I  Invånare 80+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Liknande

kommuner äldreomsorg, Ulricehamn, 2017

I  invånare 80+ i särskilt boende eller med hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Ulricehamn

Andelen invånare över 80 år som bor i särskilt boende eller har insatser från hemtjänst
är lägre i Ulricehamn än i liknande kommuner till Ulricehamn avseende äldreomsorg
samt en genomsnittlig kommun.
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Kostnad särskilt-boende per boende och år
903 5831000 000 826 84 851 232 812 060 592 54958127
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     0

n Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Alla kommuner (ovägt medel)

I  Kostnad särskilt boende äldreomsorg_ kr/brukare Liknande kommuner äldreomsorg.

Ulricehamn, 2017

I  Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Ulricehamn

Ulricehamns kommuns kostnader för särskilt boende är högre än en genomsnittlig
kommun och till Ulricehamn liknande kommuner avseende äldreomsorg. Kostnader har
ökat över tid.

Kostnad hemtjänst per hemtjänsttagare

27° 000 253 712 257 233
243 305 250 027 '

260 000

25° 00° 233 709
240 000 fa; ‘-\ =
230 000 — _* 226 538

220 000 A  ;v i _
210 000 if '-
200 000 i  ' i

2015 2016 2017

255 378

         
I  Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare Alla kommuner (ovägt medel)

I  Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare Liknande kommuner
äldreomsorg, Ulricehamn, 2017

I  Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/hemtjänsttagare Ulricehamn

Bruttokostnaden (minus interna intäkter och försäljning) för hemtjänstinsatser är lägre i
Ulricehamn än i genomsnittskommunen och liknande kommer äldreomsorg.
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Slutsats och rekommendationer

Granskningen syftar till att konstatera om kommunen tillhandahåller boenden efter
utskrivning från slutenvård i tillräcklig omfattning i förhållande till kostnadseffektivitet
och kvalité.

För att svara på frågan huruvida kommunen tillhandahåller boende efter utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård i tillräcklig omfattning behöver utöver antal platser och
eventuell kö eller svårighet att finna plats vid korttidsboende och särskilt boende också
frågor avseende metodutveckling avseende omvårdnad, hemsjukvård, rehabilitering
samt samverkan med andra vårdgivare belysas. En trygg och säker hemgång kan ske
till hemmet såväl som till korttidsboende beroende på den enskildes situation och hur
välutvecklat mottagandet är inom verksamheterna.

Under 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
i kraft, vilket också inneburit en kortare planeringstid för kommunen (från fem vardagar
till tre dagar). För Ulricehamns del trädde lagen i kraft i och med överenskommelsen

med Region västra Götaland i 24 september 2018. Kommunen hade innan lagen om
samverkan vid sluten hälso- och sjukvård börjat gälla ett arbetssätt som innebar relativ

snabb planering till hemmet och där vårdplaneringen huvudsak sker efter hemgång,
men granskningen visar att bristen på boendeplatser snabbt blivit ett problem som
kommunen upplever svårt att komma ur. Hittills under 2018 har kommunens kostnader
för utskrivningsklara ökat. Kommunen har haft betalningsansvar för 101 dygn fram till
och med 24 september. Det innebär en kostnad om 431 977kr. När granskningen
genomfördes fanns inte aktuella siffror på kostnader för utskrivningsklara för tiden då
överenskommelsen trätt i kraft, men verksamheten bedömer att kostnaden kommer
öka ytterligare den senare delen av året.

l granskningen framkommer att verksamheten arbetar för att utveckla arbetsmetoder
som ska möte det ökade trycket. Tre nya korttidsplatser har tillskapats i befintliga
lokaler under hösten och ytterligare åtgärder planeras. Det pågår ett arbete med att
omvandla platser för somatiskt sjuka till platser för personer med demens och det finns
en planering att bygga nya boendeplatser. Trots detta ökar kommunens kostnader för
utskrivningsklara patienter och köbildning till särskilt boende och korttidsboende
indikerar att det finns bristeri planeringen av boendeplatser och därigenom
mottagandet från sluten hälso- och sjukvård. Även den ökande volymen av
hemtjänsttimmar indikerat att det saknas platser inom särskilt boende för brukare med
omfattande vårdbehov.

Vi kan konstatera att nämnden är i behov av fler boendeplatser, framförallt för personer
med demensdiagnos men även fler särskilda boendeplatser för somatiskt sjuka
behövs. Behovet av boendeplatser har ökat markant under året och särskilt efter att
överenskommelsen som reglerar lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård trätt i kraft.

Då betalningsansvarskostnaderna mer eller mindre funnits över tid, med 2014 som det
tidigare dyraste året, bedömer vi att det visar på en passivitet i arbetet med att komma
till rätta med problemet. Visserligen har inte betalningsansvarskostnaderna tidigare
varit i paritet med kostnaderna att tillskapa fler boendeplatser, men i och med att
överenskommelsen träder i kraft när redan ett behov av boendeplatser finns riskerar
situationen avseende boendeplatser och ekonomi förvärras ytterligare. Till
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resonemanget bör tilläggas samhällskostnaderna för ineffektivt utnyttjande av

sjukvårdens resurser och en risk för otrygghet för den enskilde. Behovet av fortsatt
utveckling av samverkan för en väl utvecklad hemvård och rehabilitering i  hemmet ska

också betonas.

Vi rekommenderar nämnden att fortsätta följa upp utvecklingen av volym inom
hemtjänsttimmar, kostnad för utskrivningsklara, brytpunkter för kostnad av olika

insatser samt arbetet med att utveckla ett tryggt och säkert mottagande i hemmet för
att kunna vidta nödvändiga åtgärder.

Svar på revisionsfrågor

Hur ser rutinerna ut för arbetet med utskrivningsbara patienter från slutenvård?

Verksamheten har sedan flera år tillbaka en arbetsrutin kallad "Utredningstid  i  hemmet"

där såväl omvårdnadsinsatser som hemsjukvård och rehabilitering sätts in direkt vid
hemkomsten och en långsiktig planering görs inom två veckor från hemkomsten. När

en individuell bedömning görs att insatser behövs i så stor omfattning så att särskild
boendeplats behövs har kommunen viss tillgång till korttidsplatser och särskilda

boendeplatser. Det saknas dock i dagsläget tillräckligt med särskilda boendeplatser
som i sin tur påverkar antalet lediga korttidsplatser.

Hur säkerställs kvalitén och tryggheten för patienter som skrivs ut från slutenvård och

som behöver ytterligare insatser från kommunen?

Verksamheten har ingått avtal med regionen och utvecklat samverkansrutiner,
därutöver har kommunen interna rutiner för att säkerställa mottagandet i hemmet den

första tiden. Kommunens biståndsbedömare kan fatta beslut om insats under

utrednlngstiden, vilket innebär att omvårdande insatser samt insatser från

sjuksköterska och rehabiliteringspersonal sätts in utifrån den enskildes situation i det

akuta skedet. Efter en tid görs en ny bedömning av vilka insatser som behövs
framöver. Om insatserna som man kan sätta in i hemmet inte är tillräckliga. Kan

korttidshem bli aktuellt.

Eventuella avvikelser dokumenteras, utreds och åtgärdas. Om det brister i samverkan

mellan kommun och landsting skickas avvikelse till landstinget.

Hur ser statistiken ut, hur många skrivs ut som behöver fortsatta insatser?

När en person som lagts in på sjukhus och som kan behöva insatser efter utskrivning

ska sjukhuset redan vid inläggningen underrätta kommunen genom ett

inskrivningsmeddelande och preliminärt utskrivningsdatum för att kommunen ska
kunna påbörja hemplanering. Om den enskilde inte har behov av insatser från
kommunen efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har kommunen inte någon

kännedom om det.

Verksamheten följer inte upp antalet personer som skrivs ut från sjukhus och som

behöver fortsatta insatser från kommunen. Verksamheten följer upp antal individer med

insats från kommunen samt volymen av insatserna. Volymerna avseende
hemtjänsttimmar har ökat under året.
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Hur ser kostnaderna ut för hemtjänst, hemsjukvård och bostadsanpassning i
förhållande till kostnadema för en lcorttidsplats?

Kommunen tillämpar beställar- utförarmodell. Därigenom menar kommunen att det går
att följa kostnaderna och utvecklingen av kostnader.

De beräkningar som gjorts för att framräkna brytpunkt när kostnaden för
hemtjänstinsatser överstiger kostnaden för särskilt boende visar att hemtjänstinsatser

över 2,59 tim/dygn bli dyrare än kostnaden för särskilt boende och hemtjänstinsatser
över 2,87 tim/dygn bli dyrare än kostnaden för korttidsboende.

Det finns elva brukare som har hemtjänst med mer omfattande behov än vad som är
Idag bor elva brukare på korttidsboende och väntar på särskild boendeplats varav nio
har demenssjukdom och väntar på plats på demensboende och två väntar på somatisk
särskild boendeplats. Merkostnaden för att brukarna inte kan erbjudas den insats som
bedömts vara den lämpligaste utan istället fortsatt bor på korttidsboende blir 30 660

kr/mån för brukare med demenssjukdom och 14 843 kr/mån för brukare med behov av
somatisk plats.

Bostadsanpassning är ett bidrag som utreds och eventuellt beviljas efter ansökan och
ställs inte i förhållande till ansökan om korttidsplats.

Finns det ekonomiska incitament för att öka eller minska antalet platser?

Det finns ekonomiska incitament att öka antalet särskilda boendeplatser för att undvika
kostnader för omfattande hemtjänstinsatser inom ordinärt boende, korttidsplatser där
behovet snarare är särskild boendeplats och för att undvika kostnader för
utskrivningsklara vid sluten hälso- och sjukvård etc. Därutöver kan det bli kostsamma
viten för ej verkställda beslut avseende särskilda boenden. Därutöver finns också den
viktiga kvalitetsaspekter för den enskilde att beakta.

2018-12-10

KPMG AB

I l
J .p /

z , z

Ännelie Svensson i
Kommunal yrkesrevisor
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§ 109/2020 
 

Svar på granskningsrapport om kommunen 
tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning 
Dnr 2019/142 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
kommunen tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning och översänder svaret till 
revisorerna. 
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av om kommunen tillhandahåller 
korttidsboende i tillräcklig omfattning. Rapporten överlämnades till kommunstyrelsen 2019-
01-21. Rapporten visar att:  

 Brister i korrelation mellan antalet boendeplatser och behov orsakar extra kostnader 
 Verksamhetsmål saknas inom granskat område 
 Kostnadsutvecklingen för särskilt boende per plats har ökat med 23 %-enheter mellan 

åren 2015-2017. Kostnadsutvecklingen i riket och kommuner jämförbara med 
Ulricehamn var ca 8 %-enheter 

 Det finns anledning att genomföra förändringar i mottagandet efter utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård så att onödiga kostnader inte uppstår, varken i kommunen 
eller inom sjukvården.  

 
 
Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse 2020-03-02 från socialchef  
2 Revisionsrapport - Granskning om kommunen 

tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning 
 
 
Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
kommunen tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning och översänder svaret till 
revisorerna. 
 
Beslut lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Socialchef 
Hemsidan 
 
 



Tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsens förvaltning  

  
 

2020-03-02 

 

Tjänsteskrivelse Svar på granskningsrapport om 
kommunen tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig 
omfattning 
Diarienummer 2019/142, löpnummer 679/2020 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förvaltningens svar på granskningsrapporten om 
kommunen tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning och översänder svaret till 
revisorerna.  
 
Sammanfattning 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av om kommunen tillhandahåller 
korttidsboende i tillräcklig omfattning. Rapporten överlämnades till kommunstyrelsen 2019-
01-21. Rapporten visar att:  

 Brister i korrelation mellan antalet boendeplatser och behov orsakar extra kostnader 
 Verksamhetsmål saknas inom granskat område 
 Kostnadsutvecklingen för särskilt boende per plats har ökat med 23 %-enheter mellan 

åren 2015-2017. Kostnadsutvecklingen i riket och kommuner jämförbara med 
Ulricehamn var ca 8 %-enheter 

 Det finns anledning att genomföra förändringar i mottagandet efter utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård så att onödiga kostnader inte uppstår, varken i kommunen 
eller inom sjukvården.  

 
Ärendet 
Kommunens revisorer har genomfört en granskning av om kommunen tillhandahåller 
korttidsboende i tillräcklig omfattning. Rapporten överlämnades till kommunstyrelsen 2019-
01-21. Rapporten visar att:  

 Brister i korrelation mellan antalet boendeplatser och behov orsakar extra kostnader 
 Verksamhetsmål saknas inom granskat område 
 Kostnadsutvecklingen för särskilt boende per plats har ökat med 23 %-enheter mellan 

åren 2015-2017. Kostnadsutvecklingen i riket och kommuner jämförbara med 
Ulricehamn var ca 8 %-enheter 

 Det finns anledning att genomföra förändringar i mottagandet efter utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård så att onödiga kostnader inte uppstår, varken i kommunen 
eller inom sjukvården.  

 
Förvaltningen ska nu yttra sig över rapporten. Förvaltningen anser att rapporten i stort 
överensstämmer med det som förvaltningen såg under denna period. Sedan dess har 
arbetssätt utvecklats och fortsätter att utvecklas. Förvaltningen kommenterar nedan de 4 
iakttagelser som revisorerna angett. 
 
1. Brister i korrelationen mellan antalet boendeplatser och behov  
Rapporten skrevs under slutet av 2018 och det som framkom i rapporten stämde väl överens 
med det som förvaltningen själv hade identifierat. Under den perioden hade kommunen 
betalningsansvar till SÄS då vi inte hade lyckats ta hem medicinskt färdigbehandlade 
patienter inom tre dagar enligt den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
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hälso- och sjukvård. Förvaltningen drog samma slutsats som rapporten, att det inte var för få 
platser på korttiden som var orsaken till att patienter blev kvar på sjukhuset, utan att det 
fattades platser på särskilt boende, i synnerhet demensplatser. Med anledning av detta 
öppnades en till avdelning på Ekero i Gällstad. Det arbetas också med ett nytt boende i 
Gällstad och ett arbete pågår med hur vi kan säkerställa rätt antal platser i centralorten 
framöver.  
 
För att mer strategiskt kunna arbeta med att planera för rätt kapacitet för boenden framöver 
arbetar förvaltningen mycket mer med befolkningsprognoser än tidigare. Verksamheten har 
stöd i detta arbeta av kommunens planenringsstrateg.  
 
Rapporten behandlar också frågan om när det är mer kostnadseffektivt för brukare att bo på 
ett särskilt boende i relation till att ha omfattande hemtjänst i ordinärt boende. 
Förvaltningen anser inte att det ska vara ekonomin som avgör om en person ska bo på ett 
särskilt boende eller inte. Istället är förvaltningens ståndpunkt att vi i så stor utsträckning ska 
kunna tillgodose brukarnas behov i hemmet, om de så önskar det, även om den är 
omfattande. 
 
2. Verksamhetsmål 
I rapporten framkommer att det inte finns några mål relaterat till området, men det innebär 
inte att verksamheten inte arbetar med frågan. Bland annat följer verksamheten mål inom 
god ekonomisk hushållning, exempelvis tiden från ansökan om särskilt boende till inflytt.  
 
3. Kostnadsutvecklingen för särskilt boende per plats 
Att kostnadsutvecklingen har ökat med 23 %-enheter mellan 2015-2017 är troligtvis 
mestadels kopplad till kostnadsfördelningen i räkenskapssammandraget. 2016 ändrades 
fördelningen så att särskilt boende får bära en betydligt större andel av kostnaderna för 
hemsjukvården, den förändrade fördelningen gjordes efter en kartläggning av 
hemsjukvårdens insatser. Innan dess, 2015, var kostnaderna för särskilt boende väldigt låg. 
Eftersom alla kommuner gör sina egna fördelningar av kostnaderna inom äldreomsorg blir 
det inte alltid rättvisande att jämföra kostnaderna för särskilt boende separat, då det kan 
skilja på vad som ingår i detta mellan kommunerna. Förändringar i fördelningar kan också ge 
större skillnader från ett år till ett annat. Det är mer relevant att se på kostnaderna för 
äldreomsorgen på totalen då det är mer vedertaget mellan kommunerna om vad som ingår i 
äldreomsorgen. De senaste 6 åren har Ulricehamns kommuns äldreomsorgs kostnader 
tillhört de 25 procent kommunerna med lägst kostnader i riket.  
 
4. Behov av att genomföra förändringar i mottagandet efter utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård 
Det var också en del problem i att hitta arbetssätt när den nya lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård började gälla. Arbetssätten har sedan dess 
utvecklats och kommunen har inte haft något betalningsansvar till SÄS under de senaste 12 
månaderna.  Flödet av patienter från slutenvården till kommunen har förbättrats och 
förvaltningen arbetar aktivt med att ytterligare utveckla arbetssätten. Bland annat kan 
arbetssättet kring Trygg hemgång utvecklas. Vi behöver också utveckla samverkan med 
primärvården, både med SIP-ar (samordnad individuell planering) kring individer och kring 
att hitta gemensamma arbetssätt för brukare/patienter med komplexa behov.  
 
Sammanfattning 
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Sammanfattningsvis stämmer rapporten i ganska stor utsträckning med förvaltningens syn 
på situationen under slutet av 2018. Ett arbete har gjorts och pågår kontinuerligt och 
situationen ser därför annorlunda ut i dagsläget.  
 
Beslutsunderlag 
1 Revisionsrapport - Granskning om kommunen 

tillhandahåller korttidsboende i tillräcklig omfattning 
 
Beslutet lämnas till 
Revisionen 
Kommunchef 
Socialchef 
Hemsidan 
 
 

Magnus Andersson Neumann Maria Winsten 
Socialchef Utredare 
Sektor välfärd Sektor välfärd 
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