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Verksamhetsstatistik 

Nyckeltal Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

HR 

Andel timanställda 17 15 12,5 14,7         

Genomsnittlig syss.grad 86 87 87 92         

Sjukfrånvaro 10,4 11,1 9,8          

Myndigheten 

Antal beslut Säbo 5 2 4 1         

Antal avslut Säbo 2 3 6 6         

Antal pers i kö säbo 7 6 14 10         

Antal beslut korttid 6 4 9 9         

Dagar efter utskrivnings-
klara 1,94 1,96 1,50          

Hemtjänst 

Totalt timmar 11 635 10 956 12 910 12 584         

Timmar/ dag 326 386 413 416         

Genomsnitt tim/ pp 52 50 55 52         

Antal pers m hemtjänst 224 220 236 240         

Antal pers >120 h 6 7 15 11         

Korttid växelvård 

Belagda dygn korttid 232 214 222 164         

Snitt personer/dygn 6 6 7 6         

Belagda dygn växelvård 50 38 61 63         

Snitt personer/ dygn 2 1 2 2         

Service enligt LOV 
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Antal pers 22 22 37 36         

Antal timmar 78 66 83 110         
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Övergripande och myndighet 

Under en längre tid har vi annonserat efter LSS-handläggare och kan konstatera att det är 
svårt att rekrytera handläggare med rätt kompetens. För att tillgodose behovet under tiden har 
bemanningsföretag anlitats för att vi ser över annan lösning. 
Efter sommaren slutar två verksamhetsutvecklare på administrationen och tjänsterna kommer 
att annonseras ut efter att vi gått igenom hur uppdragen kan utformas och vilka behov av kom-
petens vi har. Detta har också ett samband med den pågående översynen av de administra-
tiva resurser som vi har inom den nya socialförvaltningen. Översynen syftar till att kartlägga re-
surser och kompetenser men också vilka behov av administrativt stöd som finns. 
  

LSS & Socialpsykiatri 

Då två enhetschefer inom verksamhetsområdet sagt upp sig kommer rekrytering att påbörjas 
inom kort. 
Den ena chefstjänsten är för daglig verksamhet, korttidsverksamhet och korttidstillsyn och den 
andra tjänsten är som chef för socialpsykiatrin. Eftersom det sedan tidigare finns både diskuss-
ioner och ett par utredningar kring den organisatoriska tillhörigheten för socialpsykiatrin aktuali-
seras nu frågan och ger anledning att se över var verksamheten organiseras på bästa sätt. 
Frågan kommer nu att diskuteras och olika förslag med konsekvenser kommer att tas fram in-
nan beslut. 
Projekt LSS 3, korttidsvistelse, korttidstillsyn och daglig verksamhet på Brogårda står nu äntli-
gen klart för inflytt. I mitten av augusti tas lokalerna i anspråk och verksamheten kommer 
igång. 
Socialpsykiatrins second-hand- återvinningsbutik "Spargrisen" kommer att invigas den 15 juni. 
Anmälan till invigningen görs till Thi-Biin Lu Johansson 
Inom kort kommer verksamhets och individstödet "Boet" komma i gång på Höstgatan. Syste-
met är ett pedagogiskt verktyg och stöd för att  öka den enskildes självbestämmande och infly-
tande, ge större valfrihet och känsla av delaktighet. Det är också ett stöd för personalen som 
genom Boet får all nödvändig information samlad på ett ställe vilket ger förutsättningar att  ge 
rätt stöd, på rätt sätt, vid rätt tillfälle och att inga arbetsuppgifter missas. 
 

Äldreomsorg 

Rekrytering av demenssjuksköterska till det kognitiva teamet pågår men vi ser att det är svå-
righeter att hitta rätt kompetens och att planeringen kommer att göras om hur vi ändå kan 
komma igång med teamet och påbörja arbetet för att utveckla arbetssätt och metoder. 
 
Ny enhetschef har rekryterats till äldreomsorgen för att ersätta då enhetschefen på Solhemmet 
går vidare till annat arbete under sommaren. Ny enhetschef är Anders Eklund, närmast från 
Perstorp som kommer att gå in som enhetschef på Varagården då Kathleen Nordblad istället 
kommer ansvara för Solhemmet. 
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