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Social- och omsorgsnämnden

Delegationsbeslut avseende extra personalinsatser i
individuella ärenden, redovisning andra halvåret 2018
Förslag till beslut
1. Redovisningen godkänns.
Ärende
Omsorgsnämnden beslutade 2016-02-10 § 11 om rätt till delegationsbeslut av
omsorgsdirektören för ansökningar om extra medel för extra personalinsatser.
Dessa redovisas halvårsvis till omsorgsnämnden. Denna redovisning avser
andra halvåret 2018.
Redovisningen föreslås godkännas.
__________
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Bakgrund
Omsorgsnämnden beslutade 2016-02-10 § 11 att delegera till
omsorgsdirektören att besluta om ersättning till utförare för extra
personalinsatser i individuella ärenden.
Enligt avtal utgör förändring av brukarnas omsorgs- och omvårdnadsbehov i
särskilda boendeformer inte skäl för förhandling utom i vissa undantagsfall.
Exempel på undantag är då behov finns av väsentligt skydd för medboende och
personal samt vid mycket stora omvårdnadsbehov.
Vid två tillfällen per år, redovisas en samlad analys av utvecklingen av
ersättning till utförare för extra insatser i individuella ärenden. I samband med
denna redovisning ska grunder för bedömning av beslut i nya ärenden
presenteras särskilt.
Under andra halvåret 2018 har följande enheter ansökt om extra medel för
personer med behov av särskilt stöd. Delegationsbeslut har fattats om att
tillskjuta extra medel till dessa enheter i syfte att skydda berörd individ samt
medboende och personal.
LSS
Pågående ärenden
Enhet och utförare

From

Tom

Aktuell
summa/
månad

Insatsen
påbörjades

Rydsvägen 9
Nytida

180701

181231

40 131 kr

141101

Rydsvägen 209
Attendo

180701

181231

35 000 kr

151001

Hemmansgatan
Omsorgsgruppen

180701

181231

40 000 kr

141001

Edhaga gård
Leanlink

180101

181231

42 000 kr

140101

Tröskaregatan
Leanlink

180101

181231

56 700 kr

141101

Stenåldersgatan 40-42
Omsorgsgruppen

180701

181231

9 450 kr

180101

Mårdtorpsgatan 47
Leanlink

180101

181231

40 000 kr

180101
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Kruskålsvägen
Leanlink

180701

181231

34 020 kr

180101

Rättaregatan 96
Leanlink

180701

181231

41 062 kr

171101

Ullstämmavägen
Leanlink

180701

181231

99 225 kr

180101

Överstegatan
Leanlink
Fanjunkaregatan 87
Leanlink

180401

181231

18 900 kr

180901

181231

37 800 kr

Lövsångarevägen 9
Leanlink
Aspnäsvägen 120
Leanlink
Kyrksättersvägen
Leanlink
Blåbäsvägen 82
Leanlink

180301

181231

67 095 kr

180319

180610

113 400 kr

180101

180215

248 400 kr

181001

181231

17 483 kr

Nya ärenden

Dessa ärenden har beviljats utifrån olika karaktär, exempelvis handlar
ansökningarna om kraftigt ökat vårdbehov i samband med försämring av
hälsoläget samt extra personaltid både nattetid och dagtid.
Under andra halvåret 2018 har två ärenden gällande extra personalkostnader i
ett individuella fall tagits av Omsorgsnämnden. Utförare av ärendena är
Leanlink LSS Funktionsstöd Edhaga och omfattar 204 294 kr per månad 201801-01 – 2018-12-31 samt Leanlink LSS Funktionsstöd Aspnäsvägen 120 och
omfattar 192 780 kr per månad 2018-06-11 – 2018-12-31.
Avslutade ärenden
Under perioden har endast två ärenden avslutats dels på grund av att behovet
upphört samt flytt till annat boende. Den avslutade ersättningen på
Jungfrubergsvägen är ersatt med den av Omsorgsnämnden beviljade
ersättningen till Aspnäsvägen 120.
Jungfrubergsvägen
Leanlink

171101

180601

68 438 kr

180601
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Rydsvägen 288
Nytida

180101

180630

18 633 kr

160501

Analys LSS
I alla ärenden där extra insatser beviljats finns problematik i form av psykisk
ohälsa, ångest, självskada samt utåtagerande beteenden i form av hot och våld
både mot personal och medboende. I ett fåtal ärenden beror den extra
personalinsatsen på grav funktionsnedsättning, där personal behöver stötta
individer på dagtid samt vid medicinska sjukdomstillstånd. I de ärenden där
kostnaderna är mycket höga pågår löpande diskussioner och samarbete mellan
utförare, Regionen samt social- och omsorgsförvaltning för att finna lösningar
för den enskilde. I vissa fall diskuteras extern placering. I de fall ärendena har
avslutats har kostnaderna i vissa fall vägts in i priset vid nya upphandlingar och
verksamhetsuppdrag.
För de individer där extra personalinsatser behövs kvarstår behoven oftast i
samma omfattning under en längre period, därtill kommer nya ärenden. En
ökning av ärenden har skett under de senaste åren samt att kostnaden som
ansökningarna avser har ökat. Under andra halvan av 2018 har en ökning av
antalet ansökningar skett framför allt pga. av flera allvarliga försämringar av
hälsotillstånd som innebär mer personaltid samt kompetenshöjande insatser på
boendena. Flera av dessa ärenden är mycket vårdkrävande.
Socialpsykiatri/Individ- och familjeomsorg
Pågående ärenden
Enhet och utförare

From

Tom

Aktuell
summa/
månad

Insatsen
påbörjades

Blåklockan
Ostgota Care

180101

181231

6 270 kr

160101

Flöjtgatan
Ostgota Care

180101

181231

9 145 kr

140301

Flöjtgatan
Ostgota Care

180101

181231

9 145 kr

140925

Torparegatan
Leanlink

180101

181231

5 833 kr

140220
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Landeryds Ängar
Leanlink

180101

181231

24 640 kr

131001

Landeryds Ängar
Leanlink

180101

180731

29 280 kr

180101

Nya ärenden
Inga nya ärenden har tillkommit under andra halvåret 2018.
Avslutade ärenden
Under perioden har ett ärende avslutats på grund av att behovet upphört.
Landeryds Ängar
Leanlink

180701

180731

29 280 kr

180101

Analys Socialpsykiatri/individ- och familjeomsorg
I de ärenden där extra personalinsatser beviljats finns behov av extra
individuellt riktat stöd. Det kan exempelvis vara extra individuellt stöd för
social träning eller individuellt stöd för att förebygga destruktivt beteende.
Gemensamt för ärenden där extra personalinsatser beviljats är att det
förekommer psykiskt ohälsa med svår ångest och oro. För de individer där
extra personalinsatser behövs kvarstår behoven oftast i samma omfattning
under en längre period.
Gemensamt för samtliga områden, LSS/Socialpsykiatri/Individ- och
familjeomsorgen, är att ansökan från utföraren sker enligt Rutin gällande
ansökan om ersättning för extra personalomkostnader. Framställan om extra
ersättning görs skriftligt av utförare och skickas till ansvarig planeringsledare
på omsorgs- och äldreförvaltning.
I framställan ska det framgå:









Avidentifierad beskrivning av individärendet och behovsförändringen.
Om SIP är upprättad.
Vilken handledning som utföraren erbjuder sin personal
Vilken, i sammanhanget relevant, kompentenspåfyllnad som personal
fått.
Hur närvaro av arbetsledning ser ut
Om en bemötandeplan upprättats
Hur förläggning av personalbemanning ser ut för att möta brukarens
behov
Vilka andra åtgärder som utföraren har vidtagit inom ramen för
ingånget avtal för att möta den enskildes behov, har t ex tekniska
hjälpmedel för den enskilde prövats?
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Redogörelse av resultat av tagen kontakt med socialkontoret.
Motivering till varför insatserna till den enskilde inte täcks av
ersättningen i ingånget avtal.
Antalet extra personaltimmar som ansökan avser.

Uppföljning och utvärdering
Uppföljning av extra personalinsatser görs löpande under året.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Information enligt 19 § Medbestämmandelagen har lämnat i februari 2019
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Klicka här för att ange text.

