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Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 

Tid 2015-02-03, kl. 18:00 

Förmöten från kl. 17:00 

Majoriteten samlas i Övergranssalen 
Oppositionen samlas i Skoklosterrummet 
Kaffe/the, smörgås cirka 17:45 

Plats Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta 

Ärenden 
1. Val av justerare: Eva Staake (S)

2. Tid för justering: Onsdag den 11 februari, klockan 16:00

3. PRIO satsningen - riktade insatser inom området psykisk ohälsa
åren 2012-2016

1. 

4. Val av representant till politisk styrgrupp avseende närvårdssam-
verkan i Håbo

35. 

5. Val av personuppgiftsombud för vård- och omsorgsnämnden 40. 

6. Val bland vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare att
ingå i kommunala pensionärsrådet

48. 

7. Val bland vård- och omsorgsnämndens ledamöter och ersättare att
ingå i kommunala handikapprådet

49. 

8. Val av representant till TKL, ett tjänstemannaorgan för samverkan
mellan länets kommuner och landstinget

50. 

9. Information från socialchef

10. Förslag till höjd ersättning för utförare av hemtjänst enligt LOV 53. 

11. Fråga om öppnade av ytterligare platser i korttidsboende 76. 

12. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre 81. 

13. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 98. 

14. Redovisning av anmälningsärenden 112. 

15. Redovisning av delegationsbeslut 114. 

16. Övriga frågor

Lisbeth Bohlin (C) 
Ordförande 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-01-13 
Vår beteckning 

VON 2015/4 nr2015.15 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Hanna Elmeskog, Närvårdskoordinator 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 3. 

PRIO - plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna handlingsplanerna 
inom området psykisk ohälsa att gälla for år 2015. 

Sammanfattning 
Regeringen bedriver utvecldingsarbetet PRIO- plan for riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa 2012-2016. Kommun och landsting ska 
samverka for att uppnå förbättrade resultat inom stöd och vård till personer 
med psykisk funktionsnedsättning. 

Ärendebeskrivning 
Arbetet i Uppsala län utgår fi:ån den överenskommelse som tedmats mellan 
länets kommuner och Landstinget i Uppsala län "Överenskommelse om 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 
2012-2016" (KS2012/53 nr2013.1918). 

I de handlingsplaner som utarbetats får år 2015 finns forbättringsområden 
identifierade och även vilka insatser som behöver göras får att uppnå 
resultat. Handlingsplanerna finns till grund for hur arbetet ska bedrivas 
under år 2015. Handlingsplanerna foljs upp var sjätte månad får att 
säkerställa att planerade insatser genomfors. 

Förvaltningens bedömning 
Ett välfungerande samarbete mellan kommunen och landstinget är av stor 
vikt for att fårbättra vård och stöd till personer med psykisk 
funlctionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 
Lokal handlingsplan 2014 - utifrån överenskommelse om samverkan 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2016 SN2 O 1413 2 
nr2014.2904 

- Lokal handlingsplan 2014 Samordnad individuell plan barn och unga 
SN2014/32 nr2014.2906 

- Lokal handlingsplan 2014 sysselsättning, delaktighet och boende 
SN2014/32 nr2014.2907 

- Analys av inventering inom PRIO-satsningen SN2014/32 nr2014.2762 
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RAPPORT 1 (2) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-21 
Vår beteckning 

VON 2015/4 nr 2015.14 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Hanna Elmeskog, Närvårdskoordinator 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

PRIO - Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

Rapport 2014 

Regeringen bedriver utvecldingsområdet PRIO - plan får riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa under 2012-2016. Övergripande mål avser en 
jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård och omsorg av god 
kvalitet får personer med psykisk funktionsnedsättning. Tillgång till arbete 
och anpassad sysselsättning samt möjlighet till delaktighet och inflytande. 
satsningen syftar till att minska de negativa konsekvenser som psykisk 
ohälsa kan medfora samt att personer som drabbas av psykisk ohälsa ska 
kunna leva som andra och ha ett så bra liv som möjligt. Under 2014 har 
satsningen fokuserat på två målgrupper; barn och unga samt personer med 
omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik. 

Uppsala läns landsting och länets åtta kommuner har en gemensam 
överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning 
"Överenskommelse om samverkan 'laing personer med psykisk 
funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016" (KS2012/53 nr2013.1918). 
Utvecldingsarbetet i Uppsala län baseras på de identifierade 
fårbättringsområden som lyfts fram i överenskommelsen. 

Resultat 2014 
Arbetet med PRIO har bed1ivits på lokal nivå sedan 2013, i samverkan 
mellan kommunen och Landstinget i Uppsala län. Deltagande parter har 
främst varit psykiahimottagningen, socialpsykiatri och habiliteringen får 
barn och vuxna. I och med målet att öka sysselsättning och delaktighet for 
målgruppen har även daglig verksamhet och särskilt boende deltagit. 
Samverkan har även skett med Försäkringskassan och Arbetsfårmedlingen i 
avseende att fårbättra möjligheterna får målgruppen att nå adekvat 
sysselsättning. Flera aktörer har dock saknats i arbetet och kommer att 
involveras i det framtida arbetet. Arbetet har letts från socialfårvaltningen 
genom utvecldingsledare och närvårdskoordinator. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har påvisat olika 
fårbättringsområden får kommun och landsting för att möjliggöra att ta del 
av prestationsmedeL Kommunen ska, i samverkan med landstinget, skapa 
en handlingsplan får fårbättringsarbetet kring personer med psykisk ohälsa, 
oavsett ålder. Utöver det ska tydlig information finnas på kommunens 
hemsida om vart barn och unga och deras fåråldrar kan vända sig får råd 
och stöd vid psylåsk ohälsa, www.habo.se/mabatn·e. Samordnad Individuell 
Plan (SIP) är ett plioriterat utvecldingsområde, avseende alla åldrar. En 
inventering har gjorts av antalet genomfårda SIP samt en bedömning av 



RAPPORT 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-11-21 
Vår beteckning 

VON 2015/4 nr 2015.14 

behov av SIP bland barn och unga upp till 17 år som haft kontakt med 
kommunens socialtjänst under 2014. Utifrån invente1ingen har en 
handlingsplan tagits fram om hur arbetet med SIP kan fårbättras och 
utvecklas. 
En enkätunders ölaring har gjorts bland brukare 18-64år som haft kontakt 
med psykiatrimottagningen, socialpsykiatrin eller habiliteringen. Resultatet 
visar att många personer i detrna målgrupp salenar adekvat sysselsättning 
trots goda chanser att nå arbetsmarlcnaden. Unga vuxna, 18-24 år, bor i stor 
utsträclcning kvar hemma hos fåräldrar på grund av små möjligheter att hitta 
ett eget boende. Enkätundersölcningen har resulterat i en analys av 
fårbättlingsområden samt en handlingsplan får hur arbetet kan utvecklas. 

Utvecldingsarbetet kring psykisk ohälsa kommer fmisätta under 2015 med 
falrus på identifierade fårbättringsområden. 

Håbo kommun har uppfyllt 2014 års prestationsmål och därmed erhållit 
544 169kr i prestationsmedeL 

Bilagor 
Lokal handlingsplan 2014- utifrån överenskommelse om samverkan la.ing 
personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2016 SN2014/32 
nr2014.2904 
Lokal handlingsplan 2014 Samordnad Individuell Plan barn och unga 
SN2014/32 nr2014.2906 
Lokal handlingsplan 2014 sysselsättning, delaktighet och boende 
SN2014/32 nr2014.2907 
Analys av inventering inom PRIO-satsningen SN2014/32 nr2014.2762 

( 

( 
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LOKAL HANDLINGSPLAN 

Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012- 2016 

En länsövergripande överenskommelse har tagits fram mellan kommunerna och landstinget i Uppsala län. Handikapporganisationernas 
samarbetsorgan (HSO) har varit remissinstans. 

Lokala handlingsplaner syftar till att 
• konkretisera innehållet i överenskommelsen 
• visa vilka åtgärder huvudmännen avser att vidta för att utveckla samverkan 
• nå det övergripande målet i överenskommelsen 

Denna handlingsplan baseras på den lokala uppföljningen av överenskommelsens syfte, övergripande mål och processmåL 
Frågor på regional nivå hanteras i regional handlingsplan. 

Uppföljning 
Aktiviteterna i den lokala handlingsplanen följs kontinuerligt upp under verksamhetsåret i befintligt lokalt samverkansforum. 
Lokal handlingsplan i sin helhet följs upp i samband med uppföljning av överenskommelsen senast 2015-05-31. 

Gäller verksamhetsår Datum för upprättande Kommun 
2015 2014-10-24 Håbo kommun 

Deltagit vid upprättande av handlingsplaner (företrädare för verksamhet samt namn på person) 
Landstinget i Uppsala län, avdelningschef Bålsta psykiatrimottagning, Margot Carlsson 
Håbo kommun, avdelningschef socialförvaltningen-stöd till äldre och funktionsnedsatta, Raija Honkanen 
Håbo kommun, enhetschef socialförvaltningen-socialpsykiatri, Pia Johansson 
Håbo kommun, enhetschef socialförvaltningen-daglig verksamhet/sysselsättning, Lena Pukki 
Håbo kommun, enhetschef socialförvaltningen-särskilt boende enl. LSS, Mia Rengius 
Landstinget i Uppsala län, enhetschef Habiliteringen i Bålsta, Elisabeth Hedberg 
Håbo kommun, utvecklingsledare socialförvaltningen, Lennart Eriksson 
Landstinget i Uppsala län/Håbo kommun, närvårdskoordinator, Hanna Elmeskog 
Brukarorganisationer/motsvarande som varit delaktiga (namn på förening/organisation samt namn på person) 
RSMH Bålsta, Håkan Igelström 
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Attention/Nätet Enköping-Håbo, Jessica Stigsdotter-Axberg 
Patientrepresentant Psykiatrimottagningen i Bålsta, Jonny Nieminen 
Anhörigkonsulent Håbo kommun, Susanne Hultgren-Edholm 
Beslutad av 

Håbo kommun, Socialchef Thomas Brandeli 
Landstinget i Uppsala län, samverkanschef Psykiatridivisionen Eva Smith 
Landstinget i Uppsala län, närvårdsstrateg Elin Gottfridsson 
Landstinget i Uppsala län, Samordningsstrateg Hälsa och Habilitering Ragna Kihlström 
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Nulägesanalys 2014: 
Samverkan mellan huvudmännen, kommun och landsting, är av stor vikt för att möjliggöra förbättringar inom identifierade processmåL 
Samverkansprocessen behöver ständigt utvecklas och bejakas för att uppsatta mål ska nås . Det finns goda förutsättningar att fortsätta arbetet 
med den lokala samverkansgrupp som initierats mellan representanter från habilitering, psykiatri, socialpsykiatri, daglig verksamhet och särskilt 
boende. Dock finns fortfarande flera utvecklingsområden; tydligare strukturer for hur samverkan ska bedrivas, strukturer for användandet och 
uppföljning av SIP och förbättrad kompetens om varandras uppdrag och verksamhet. Ytterligare aktörer skulle även främja spridningen i 
gruppen då det i nuläget saknas en del nyckelaktörer inom området för psykisk funktionsnedsättning. 
Den lokala samverkansgruppen rapporterar kontinuerligt till styrgruppen för södra länsdelsberedningen via respektive representant i denna 
grupp. Härvid kan påtalas eventuella behov av ledningsstöd, implementeringsstöd och utvärdering och uppföljning av hur det lokala 
utvecklingsarbetet fortskrider. 
Det finns indikatorer som tyder på att förankringen av utvecklingsarbetet behöver fårbättras på politisk nivå. 

Implementeringen av SIP fortsätter inom kommun och landsting men förekomsten av SIP ser olika ut inom olika verksamheter. Det finns ett 
behov av att utbilda och implementera SIP på bredare front inom flera kommunala verksamheter. Riktlinjer och rutiner finns länsgemensamt och 
behöver tydligare lyftas fram på lokal nivå får att möjliggöra att användandet av SIP ökar. Behov finns även av att lyfta avvikelsehanteringen 
inom SIP och utforma lokala rutiner kring detta på basis av beslutade länsgemensamma rutiner och riktlinjer. Vidare anses behovet av att utbilda 
särskilda mötesledare inom SIP vara stort. Genom särskilda mötesledare skulle det kunna bli tydligare strukturer på möten och bättre 
uppföljningar som stundtals forsummas på grund av otydlig ansvarsfördelning vid genomförandet av SIP-möten. 

Brukarinflytandet kan utvecklas ytterligare. Det fmns upparbetade kontakter och nätverk med de brukarrepresentanter som fmns lokalt i 
kommunen. Det är av stor vikt att engagera brukarnätverket i större utsträckning än som tidigare gjorts i framtagandet av lokala handlingsplaner, 
överenskommelser och utvecklingsområden vad gäller psykisk ohälsa. Brukarrepresentation bör ses som en naturlig del av arbetsgruppen vid 
framtagandet av en ny lokal överenskommelse inom området för psykisk ohälsa. Brukarperspektivet bör även tas i beaktande vid utformningen 
av närvårdsarbetet på lokal nivå, där brukare ges information om utvecklingen av närvårdsorganisationen. 
Informationsspridningen till brukare och dess närstående behöver förbättras vad gäller utbildningar men även möjligheten att på egen hand 
initiera SIP-möten. 
Det behöver även fmnas ett tydligare anhörigperspektiv och koppling till anhörigkonsulentens uppdrag då anhöriga till personer med psykisk 
funktionsnedsättning i större utsträckning än tidigare kontaktar anhörigkonsulenten. 

LOKAL HANDLINGSPLAN- Utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 sid 3/9 



Processmål: " Ledning och styrning av samverkan fortsätter att utvecklas enligt mål, länsgemensam inriktning och definition 
gällande närvård " 

Tänkbara förklaringar till Aktivitet Ansvar Tidsplan Datum för 
förbättringsbehov uppföljning 

-. 

Närvårdsarbetet i Håbo är under Utvecklingen av Närvårdskoordinator, Kontinuerligt arbete 2015-05-31 
uppbyggnad och berör båda närvårdsarbetet i Håbo ska närvårdsstrateg 
huvudmännen vara på likalydande basis för 

båda huvudmännen 
Utveckling av den lokala Tydligare arbetsbeskrivning Närvårdskoordinator Våren 2015 2015-05-31 
samverkansgruppen för psykisk för samverkan mellan 
funktionsnedsättning huvudmännen inom området 

för psykisk 
funktionsnedsättning 

Lokal överenskommelse för Revidering av Lokal Lokal samverkansgrupp Våren 2015 2015-05-31 
personer med psykisk överenskommelse för inom mmådet för 
funktionsnedsättning är daterad personer med psykisk psykisk 
ti112009-2012, behov finns av att funktionsnedsättning funktionsnedsättning 
ta fram en ny ÖK mellan båda 
huvudmännen 

Processmål: "Personer som har behov av samordnade insatser erbjuds Samordnad individuell plan (SIP)" 

Tänkbara förklaringar till Aktivitet Ansvar Tidsplan Datum för 
förbättringsbehov uppföljning 

SIP behöver implementeras som SIP-utbildning Närvårdskoordinator Våren 2015 2015-05-31 
verktyg i större utsträckning i Enhetschefer 
kommunala verksamheter 
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Det finns ett behov av särskilda Utbildning för mötesledare Enhetschefer inom Våren 2015 2015-05-31 
mötesledare som håller i SIP- kommer hållas i länet under respektive huvudmän 
möten för att få en bättre struktur 2015 genom KUR-projektet, 
på mötena strategiska personer utbildas 

till särskilda mötesledare och 
kan vara behjälpliga vid SIP-
möten där det finns ett uttalat 
behov av särskild mötesledare 

Lokala rutiner och riktlinjer Utifrån regionala rutiner och Arbetsgrupp Våren 2015 2015-05-3 1 
saknas för användandet av SIP riktlinjer skapa lokalt sammankallad av 

anpassade rutiner och närvårdskoordinator 
riktlinjer för användandet av och Medicinskt 
SIP i Håbo kommun Ansvarig sjuksköterska 

(MAS) 
Inrapportering och uppföljning av Varje verksamhet rapporterar Respektive enhetschef Vid behov 2015-05-31 
avvikelser avvikelser enligt rutin. Kopia ansvarar för att hantera 

på avvikelse skickas till MAS avvikelser i sin 
som ansvarar för att verksamhet och med 
underrätta berörd berörda verksamheter. 
vårdgivare/verksamhet MAS sammanställer 

avvikelser från SIP 
tillsammans med andra 
avvikelser inom vård 
och omsorg och 
rapporterar till nämnd 3 
ggr/år 
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Processmål: "Kvalitetsindikatorer för Samordnad individuell plan är under utveckling" 

Tänkbara förklaringar till Aktivitet Ansvar Tidsplan Datum för 
förbättringsbehov uppföljning 

En kvalitativ uppföljning av SIP Ansvarig på Regionförbundet Regionförbundet/extern Genomförande 2015 2015-05-31 
är planerad att genomföras under bjuder in berörda inom utvärderare 
2015. Regionförbundet ansvarar kommun och landsting till 
för förslag på utvärdering dialog och uppföljning 

Processmål: "Vi har integrerade insatser eller teambaserat arbetssätt för personer med komplexa och stora vårdbehov 

Tänkbara förklaringar till Aktivitet Ansvar Tidsplan Datum för 
förbättringsbehov uppföljning 

Komplex ansvarsfördelningen för Tydliggöra Kommunalt ansvar för Våren 2015 2015-05-31 
brukare som har insatser från ansvarsfördelningen mellan Enhetschef för 
boendestöd, hemtjänst och boendestöd, hemtjänst och hemsjukvård, 
hemsjukvård hemsjukvård för de boendestöd och 

brukare/patienter som har hemtjänst. 
behov av insatser från flera 
aktörer 
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Processmål: "Utvecklingsarbetet kring hälsofrämjande insatser prioriteras och samordnas mellan huvudmännen för att stödja 
goda levnadsvanor och förebygga sjukdom hos personer med psykisk funktionsnedsättning" 

Tänkbara förklaringar till Aktivitet Ansvar Tidsplan Datum för 
förbättringsbehov uppföljning 

Många individer lever i social Motivationsarbete är del i det Enhetschef särskilt Kontinuerligt arbete 2015-05-31 
isolering och passivitet vardagliga arbetet genom boende, socialpsykiatri, 

träning, information och psykiatri, habilitering 
hälsofrämjande insatser 

Processmål: "Antalet personer som erbjuds arbetsrehabilitering enligt arbetsmetoden Individuellt stöd i arbete (IPS) i länet ökar" 

Tänkbara förklaringar till Aktivitet Ansvar Tidsplan Datum för 
förbättringsbehov uppföljning 

Fördjupade kunskaper i Utbildningsinsatser till berörd Enhetschef daglig Januari-maj 2015 2015-05-31 
arbetsmetoden IPS behövs personal verksamhet/sysselsättni 

ng 

Processmål: "Brukarorganisationer och individer ges möjlighet till inflytande och delaktighet på alla nivåer både i befintliga 
verksamheter och vid planering och uppföljning av nya projekt eller verksamheter" 

Tänkbara förklaringar till Aktivitet Ansvar Tidsplan Datum för 
förbättringsbehov uppföljning 

Lokalt brukarråd har startats upp F ortsatt utveckling av arbetet Enhetschef Våren 2015 2015-05-31 
men behov finns av att tydliggöra i form av kontinuerliga möten socialpsykiatri, 
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strukturen och det fortsatta arbetet enhetschef psykiatri 
för att möjliggöra 
brukardelaktighet och inflytande i 
större utsträckning 

Skapa brukardelaktighet i hela Brukarmedverkan ska bli en Enhetschef Kontinuerligt arbete 2015-05-31 
processen kring framtagandet av naturlig del av det fortsatta socialpsykiatri, 
lokala handlingsplaner och arbetet i framtagandet av enhetschef psykiatri, 
överenskommelser kommande handlingsplaner närvårdskoordinator 

och överenskommelser 
Anhörigperspektivet bör beaktas i Anhörigkonsulent och Anhörigkonsulent, Kontinuerligt arbete 2015-05-31 
större utsträckning än tidigare anhörigföreningen ska göras närvårdskoordinator, 
gjorts mer delaktiga i enhetschefer 

förbättringsarbetet vad gäller 
psykisk funktionsnedsättning 

Brukarperspektivet tas i Brukarorganisationer ~ärvårdskoordinator Januari 2015 2015-05-31 

- beaktande vid utformning av ny informeras om utvecklingen och närvårdsstrateg 
närvårdsorganisation i Håbo av ny närvårdsorganisation i 
kommun Håbo kommun 

Processmål: "Riktlinjer och rutiner finns gällande ansvarsfördelning vid förskrivning av kognitiva hjälpmedel." 

Tänkbara förklaringar till Aktivitet Ansvar Tidsplan Datum för 
förbättringsbehov uppföljning 

Kunskap om användandet och Gemensamma Enhetschef habilitering, Våren 2015 2015-05-31 
behovet av stöd runt brukare i utbildningsinsatser om enhetschef 
användandet av kognitiva kognitiva hjälpmedel och hur socialpsykiatri, 
hjälpmedel behöver öka det används till personal i enhetschef 

brukares närhet rehabiliteringen, 

LOKAL HANDLINGSPLAN- Utifrån överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 sid 8/9 
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enhetschef psykiatri 
Oklar ansvarsfårdelning i Ett länsövergripande arbete Regionalt arbete gm. Våren 2015 2015-05-31 
förskrivning av kognitiva pågår med att ta fram Regionförbundet 
hjälpmedel inom berörda riktlinjer och rutiner kring Enhetschef habilitering, 
verksamheter området rehabilitering i stort. enhetschef psykiatri, 

Se över möjlighet att skapa enhetschef rehab-
lokala former för detta. enheten lokalt. 
Viktigt med spridning av 
framtagna rutiner/former. 

Processmål: "Varje huvudman ansvarar för minst en gemensam kompetensutvecklingsinsats per år" 

Tänkbara förklaringar till Aktivitet Ansvar Tidsplan Datum för 
förbättringsbehov uppföljning 

Utbildningsinsatser pågår Kompetensutveckling genom Enhetschefer hos Kontinuerligt 2015-05-31 
kontinuerligt hos båda utbildningar för personal respektive huvudmän 
huvudmännen. Där det är möjligt 
kan platser erbjudas till den andra 
huvudmannen. Utbildningar som 
är planerade är bland annat SIP 
och mötesledare 
Användandet av VSS utökas till Utbildning till personal inom Enhetschef särskilt Våren 2015 2015-05-31 
fler verksamheter särskilt boende i boende 

arbetsmetoden VSS 

LOKAL HANDLINGsPLAN-Utifrån överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 sid 9/9 
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LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN (SIP) BARN OCH 
UNGA 

Utifrån analys av bedömningskriterier för Samordnad Individuell Plan (SIP) i Håbo kommun 

Med grund i arbetet med den nationella PR! O-satsningen, ett utvecldingsarbete får personer med psykisk funktionsnedsättning, har 
antalet genomfårda SIP och behovet av SIP inventerats bland barn och unga till och med l 7 år i Håbo kommun. Utifrån inventeringen har 
en analys gjorts som sedan resulterat i en lokal handlingsplan. I handlingsplanen redovisas vilka åtgärder kommunen ämnar vidta under 
2015 får att fårbättra arbetet med SIP och att en SIP ska upprättas får personer i målgruppen som har ett behov av det. 

Uppföljning 
Aktiviteterna i den lokala handlingsplanen fåljs kontinuerligt upp under verksamhetsåret i befintligt lokalt samverkansforum. 
Lokal handlingsplan får Samordnad Individuell Plan fåljs upp i samband med uppfåljning av överenskommelsen senast 2015-05-31. 

Gäller verksamhetsår Datum för upprättande Kommun 
2015 2014-10-28 Håbo kommun 

Deltagit vid upprättande av handlingsplaner (företrädare för verksamhet samt namn på person) 
Håbo kommun, Avdelningen för stöd till familjer, barn och unga- avdelningschef Yvonne Sturesson-Ljungblad 
Håbo kommun, Socialförvaltningen- Utvecklingsledare Lennart Eriksson 
Landstinqet i Uppsala län/Håbo kommun, närvårdskoordinator, Hanna Elmeskoq 
Beslutad av 
Håbo kommun, Socialförvaltningen- socialchef Thomas Brandeli 
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En1igt 2014 års överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialdepartementet inom ramarna för PRIO
satsningen, 2012-2016, finns ett prestationsmål för kommuner att inventera och rapportera in antalet upprättade Samordnad Individuell 
Plan (SIP) under perioden l januari tom 15 oktober 2014. Inventeringen ska redovisa hur många SIP som är genomförda bland barn och 
unga tom 17 år som haft kontakt med Socialtjänstens verksamheter, även placerade barn oavsett placeringsform samt barn och unga som 
omfattas av LSS. På samma sätt ska en uppskattning göras utifrån hur många barn och unga som haft kontakt med socialtjänsten under 
perioden och bedömts varit i behov av en SIP, men där en plan inte upprättats. 

Under perioden l januari 2014 till och med 15 oktober 2014 har totalt 17 SIP genomfårts bland barn och unga upp till 17 år som har varit 
i kontakt med Håbo kommuns socialtjänst. Av dessa 17 barn och unga var en(l) person placerad i hem får vård eller boende (HVB-hem), 
särskilt ungdomshem eller familjehem. En (l) person var placerad en1igt lagen om vård av unga(L VU). 
Infår en placering en1igt L VU ska läkarundersölrning göras och därmed borde en SIP upprättas vid varje placering enligt L VU. 
Kommunen har även ett mottagande av ensamkommande flyktingbarn som van1igtvis placeras på HVB- eller familjehem. 
Ensamkommande flyktingbarn genomgår en läkarundersökning i samband med asylprocessen och vissa har även kontakt till barn- och 
ungdomspsykiatrin, även där borde SIP kunna genomfåras mellan landstig och kommun som en naturlig del i processen vid en placering. 
I det arbetet är det även viktigt att involvera skola som en naturlig part av SIP. 
Det finns däremot ett uppskattat behov av att 23 barn och unga under 17 år har ett behov av att en SIP genomförs, men där det inte gjorts 
någon. 
Behovet av att genomfåra SIP är därmed avsevärt större än de planer som faktiskt genomfårts och det är ett stort utvecldingsområde inom 
socialtjänstens barn och ungdomsenhet Av dessa 23 barn och unga bedömdes fyra (4) som är placerade i HVB, särskilt ungdomshem 
eller familjehem ha behov av en SIP, men där det inte upprättats. 
ljämfårelse med 2013 då enbart 7 SIP genomfårdes, tillsammans med Barn och ungdomspsykiatrin, är det en markant fårbättring av 
antalet genomfårda planer. Dock bedömdes behovet av SIP under 2013 vara lägre än den bedömning som gjorts får 2014, 15 stycken. 

Inom biståndshandläggningen får barn och unga som omfattas av LSS bedömer man att de personer som har ett behov av en SIP har det. 
SIP initieras i de flesta fall från barn- och ungdomshabiliteringen när det gäller denna målgrupp. 

Utöver SIP-möten fårekoromer andra samverkansmöten som i stor utsträckning liknar formerna får en SIP, men som inte uppfyller 

.- -
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kraven för att vara en SIP. Det kan till exempel vara nätverksmöten eller där skola och socialtjänst träffas och samverkar kring individer, 
men då landstinget saknas i dessa möten kan det inte klassificeras som en SIP 
SIP används i stor utsträckning inom socialtjänstens barn och ungdomshandläggning, men behov finns att vidareutbilda nyanställd 
personal i verktyget. Det finns även ett behov av att utbilda särskilda mötesledare för att mötena ska bli mer strukturerade och hantera de 
frågor mötet är avsett för. Det har förekommit att mötet fokuserar på andra frågor gällande till exempel kostnadsfördelning eller andra 
organisatoriska frågor som inte berör individen. 
Skola och förskola bedöms som en viktig aletör i arbetet med barn och unga. Både skola och förskola har möjlighet att på eget initiativ 
initiera en SIP om behov finns. Samverkan mellan socialtjänst och skola, förskola och elevhälsa ses som ett viktigt utvecldingsarbete och 
ett ständigt förbättringsområde. Indikatorer tyder på att framförallt elevhälsan behöver bjudas in och involveras i förbättringsarbetet kring 
SIP i kommunen. De svårigheter som upplevs från socialtjänstens sida gällande att involvera skola i SIP-möten är när de saknar 
kännedom om individen har kontalet till elevhälsan, och då eventuellt bryter sekretess vid en sådan förfrågan. 

Socialtjänstens barn och ungdomshandläggare samt familjeteam kallar sällan till SIP på eget initiativ. De möten som de blir kallade till 
sker dock skyndsamt och är en prioriterad arbetsuppgift. I de flesta fall genomförs SIP tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin. De 
möten som genomförs dokumenteras väl och följs upp noggrant. 
Den främsta anledningen till att socialtjänsten inte initierar SIP är att det inte stödjs i dokumenthanteringsystemet Treserva. Om det var 
möjligt att anpassa Treserva till att lättare hantera kallelser och protokoll kring SIP är bedömningen att det skulle initieras i större 
utsträckning än i nuläget. 

Förvaltningen behöver utbilda nyanställd personal i att använda SIP som verktyg. En rekommendation är att nyanställd personal utbildas 
via den webbaseradeutbildning som ges via SKL's temasida för Psynk-projektet i väntan på att en lokal utbildning genomförs. 

Regionala rutiner och riktlinjer för användandet av SIP behöver implementeras och anpassas utifrån lokala förutsättningar. Kännedom om 
avvikelsehantering vid SIP-möten är även av stor vikt då den kunskapen saknas i vissa verksamheter. 
Implementeringen av SIP är inte enbart viktig inom socialtjänstens verksamhet, utan av stor vikt att brukare som på egen hand kan initiera 
en SIP har kännedom och information om att det faktiskt är möjligt. 

Utifrån följande resultat och analys av inventeringen som genomförts bedömer förvaltningen att följande utvecklingsområden behöver 
vidareutvecklas för att implementeringen och användandet av SIP i kommunen ska förbättras: 
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Processmål: "Användandet av SIP i kommunen ska öka så alla personer som har behov av samordnade insatser från kommun 
och landsting erbjuds Samordnad individuell plan (SIP)" 

Tänkbara förklaringar till Aktivitet Ansvar Tidsplan Datum för 
förbättringsbehov uppföljning 

Behovsmåttet av SIP är högre än SIP ska initieras till alla barn Avdelningschef och Kontinuerligt 2015-05-31 
det faktiskt genomförda planerna och unga som bedöms ha ett enhetschef fårbättringsarbete 

behov av det 

Ledningsdirektiv om att SIP är ett Inrapportering av genomförda Förvaltningschef, Våren 2015 2015-05-31 
prioriterat utvecklingsarbete SIP kvartalsvis till avdelningschef 

närvårdskoordinator enhetschef, 
närvårdskoordinator 

Processmål: "Implementering av SIP" 

Tänkbara förklaringar till Aktivitet Ansvar Tidsplan Datum för 
förbättringsbehov uppföljning 

Utbildning av personal i SIP Utbildning i SIP, Närvårdskoordinator/ut Januari/februari 2015 2015-05-31 
utbildningsdag och vecklingsledare 
webbaserad utbildning 

-
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Lokala rutiner och riktlinjer 
salmas för användandet av SIP 

Det finns ett behov av särskilda 
mötesledare som håller i SIP-
möten får att få en bättre struktur 
på mötena 

Inrapportering och uppföljning av 
avvikelser 

SIP som verktyg behöver bli mer 
uppmärksammat och känt får 
brukare/klienter 

-
HANDLINGSPLAN 6 
Datum 
2014-10-29 

Utifrån regionala rutiner och 
riktlinjer skapa lokalt 
anpassade rutiner och 
riktlinjer får användandet av 
SIP i Håbo kommun 

Utbildning får mötesledare 
kommer hållas i länet under 
2015 gm KUR-projektet, 
strategiska personer utbildas 
till särskilda mötesledare och 
kan vara behjälpliga vid SIP-
möten där det finns ett uttalat 
behov av särskild mötesledare 

Varje verksamhet rapporterar 
avvikelser enligt rutin. Kopia 
på avvikelse skickas till MAS 
som ansvarar för att 
underrätta berörd 
vårdgivare/verksamhet 

Informationsspridning via 
webbplats och redan 
befmtliga broschyrer 

Vår beteckning 

SN2014/32 nr 2014.2910 

Arbetsgrupp Våren 2015 
sammankallad av 
närvårdskoordinator 
och Medicinskt 
Ansvarig sjuksköterska 
(MAS) 
Enhetschefer inom Våren 2015 
respektive huvudmän 

Respektive enhetschef Vid behov 
ansvarar får att hantera 
avvikelser i sin 
verksamhet och med 
berörda verksamheter. 
MAS sammanställer 
avvikelser från SIP 
tillsammans med andra 
avvikelser inom vård 
och omsorg och 
rapporterar till nämnd 3 
ggr/år 
Närvårdskoordinator, Våren 2015 
utvecklingsledare, 
enhetschefer, 
handläggare 

2015-05-31 

2015-05-31 

2015-05-31 

2015-05-31 
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Processmål: "Kvalitetsindikatorer för Samordnad individuell plan är under utveckling" 

Tänkbara förklaringar till Aktivitet Ansvar Tidsplan 
förbättringsbehov 

En kvalitativ uppfåljning av SIP Ansvarig på Regionfårbundet Regionfårbundet/extern Genomfårande 2015 
är planerad att genomföras i utvecklar möjligheten till en aktör 
Uppsala län under 2015 utvärdering. Berörda parter 

inom kommun och landsting 
bjuds in får dialog och 
utvärdering 

-

Datum för 
uppföljning 

2015-05-31 
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Lokal Handlingsplan sysselsättning, delaktighet och 
boende för personer med psykisk funktionsnedsättning 

2015-2016 
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LOKAL HANDLINGSPLAN SYSSELSÄTTNING, DELAKTIGHET OCH BOENDE 

Baserat på inventering genomförd i Håbo kommun 2014 

• Lokal handlingsplan gällande sysselsättning, delaktighet och boende syftar till att påvisa vilka utvecklingsområden som behöver 
arbetas med i Håbo kommun för att öka möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa att nå 
sysselsättning utifrån den enskildes förmåga 

• Lokal handlingsplan syftar även till ökad delaktighet för personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa 
• Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har varit delaktiga i processen gällande sysselsättning 

Uppföljning 
Aktiviteterna i den lokala handlingsplanen följs kontinuerligt upp under verksamhetsåret i befintligt lokalt samverkansforum. 

Gäller verksamhetsår Datum för upprättande Kommun 
2015-2016 2014-10-28 Håbo kommun 

Deltagit vid upprättande av handlingsplaner (företrädare för verksamhet samt namn på person) 
Landstinget i Uppsala län, avdelningschef Bålsta psykiatrimottagning, Margot Carlsson 
Håbo kommun, avdelningschef socialförvaltningen-stöd till äldre och funktionsnedsatta1 Raija Honkanen 
Håbo kommun, enhetschef socialförvaltningen-socialpsykiatri, Pia Johansson 
Håbo kommun, enhetschef socialförvaltningen-daglig verksamhet/sysselsättning, Lena Pukki 
Håbo kommun, enhetschef socialförvaltningen-särskilt boende enl. LSS, Mia Rengius 
Landstinget i Uppsala län, enhetschef Habiliteringen i Bålsta, Elisabeth Hedberg 
Håbo kommun, utvecklingsledare socialförvaltningen, Lennart Eriksson 
LandstinQet i Uppsala län/Håbo kommun, närvårdskoordinator, Hanna Elmeskog 
Brukarorganisationer/motsvarande som varit delaktiga (namn på förening/organisation samt namn på person) 
RSMH Håbo, Håkan Igelström 
Attention/Nätet Enköping-Håbo, Jessica Stigsdotter- Axberg 
Patientrepresentant psykiatrimottagningen i Bålsta, Jonny Nieminen 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har varit delaktiga i utvecklandet av sysselsättning 
Beslutad av 
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KOMMUN 
Datum 
2014-10-30 

l Håbo kommun, socialchef Thomas Brandeli 

Delaktighet och inflytande 
Tänkbara förklaringar till Aktivitet 
förbättringsbehov 

Möjlighet att vara delaktig i val I målformuleringen inför 
av boendecoach 2015 för särskilt boende 

värderas möjligheten att 
brukare får vara delaktiga i 
valet av boendecoach 

Brukardelaktighet saknas i Brukare ges möjlighet att 
utvecklingsarbete vara delaktiga i framtagandet 

av nya bostäder som 
remissinstans 

Svårigheter att vara delaktig när Kartläggning av information 
det saknas förutsättningar i om insatser och stöd som 
omgivningen som tar hänsyn till finns att tillgå utformas på ett 
individens funktionsnedsättning tillgängligt och förståligt sätt 

- -

Vår beteckning 
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Ansvar Tidsplan 

Enhetschef särskilt Våren 2015 
boende, enhetschef 
boendestöd 

Enhetschef särskilt Kontinuerligt 
boende förbättringsarbete 

Närvårdskoordinator, Våren 2015 
enhetschefer 

-

Datum för 
uppföljning 

2015-05-31 

2015-05-31 

2015-05-31 
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Sysselsättning 

Tänkbara förklaringar till 
förbättringsbehov 

Utökning av tänkbara 
sysselsätningsplatser 

Samverkan till Arbetsförmedling 
och Försälaingskassan saknas 

Ökade kunskaper om 
arbetsmetoden IPS 

Kompetensutveckling för 
personal som arbetar med 

HANDLINGSPLAN 4 

Aktivitet 

Datum 
2014-10-30 

IPS-utbildad person arbetar 
aktivt med att hitta 
sysselsättning på den öppna 
arbetsmarknaden för personer 
som har en önskan om att 
komma vidare i 
sysselsättningstrappan 
Förbättrad samverkan med 
AF och FK för att fånga upp 
personer som riskerar att 
fastna i något mellanled för 
länge som försvårar 
processen mot den öppna 
arbetsmarkanden 
All personal som arbetar med 
sysselsättning inom social 
psykiatri ska utbildas inom 
IPS 
Basutbildning inom psykisk 
funktionsnedsättning för 

Vår beteckning 
SN2014/32 nr 2014.2914 

Ansvar Tidsplan 

Enhetschef daglig Kontinuerligt 
verksamhet! sysselsättni förbättringsarbete 
ng 

Enhetschef Daglig Kontinuerligt 
Verksamhet i förbättringsarbete 
samverkan med AF 

Enhetschef Daglig Våren 2015 
V erksamhetl sysselsättni 
ng 

Enhetschef Daglig Kontinuerligt 
verksamhet/ sysselsättni förbättringsarbete 

Datum för 
uppföljning 

2015-05-31 

2015-05-31 

2015-05-31 

2015-05-31 
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personer med psykisk 
funktionsnedsättning 
Öka antalet personer som står 
längst ifrån en organiserad 
sysselsättning att nå delmål i 
sysselsättningstrappan 

Boende 

Tänkbara förklaringar till 
förbättringsbehov 

Komplex av ansvarsfördelning 
mellan hemsjukvård- boendestöd 
-hemtjänst för brukare som har 
insatser från flera vårdgivare 

Förtydligande av 
ansvarsfördelning av hantering av 
läkemedel 

VSS saknas som arbetsmetod 
inom särskilt boende 

-

HANDLINGSPLAN 5 
Datum 

2014-10-30 

personal inom socialpsykiatri 

Motivationsarbete och 
uppföljning av hur många 
personer som förflyttat sig 
inom sysselsättningstrappan 

Aktivitet 

Tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan 
boendestöd, hemtjänst och 
hemsjukvård för de 
brukare/patienter som har 
behov av insatser från flera 
aktörer 
Rutiner och riktlin j er arbetas 
fram för ett säkrare 
användande av läkemedel i 
den egna bostaden 
Implementera VSS som 
arbetsmetod i särskilt boende 

Vår beteckning 

SN2014/32 nr 2014.2914 

ng 

Enhetschef Daglig Kontinuerligt 
verksamhet/ sysselsättni förbättringsarbete 
ng 

Ansvar Tidsplan 

Kommunalt ansvar för Våren 2015 
Enhetschef för 
hemsjukvård, 
boendestöd och 
hemtjänst. 

MAS och ssk. Våren 2015 
psyldatrimottagningen 

Enhetschef särskilt Våren 2015 
boende 

2015-05-31 

Datum för 
uppföljning 

2015-05-31 

2015-05-31 

2015-05-31 
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Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Hanna Elmeskog, Närvårdskoordinator 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 
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Datum Vår beteckning 

2014-10-22 SN2014/32 nr 2014.2762 

Analys av inventering inom PRIO-satsningen 

Håbo kommun arbetar ständigt med att fårbättra kvaliteten inom kommu
nens verksamheter och i den service som ges till medborgarna. Under tids
petioden 2012-2016 genomfors ett fårbättringsarbete inom ramarna får 
P RIO-satsningen. PRIO är ett utvecldingsarbete för personer med psykisk 
funktionsnedsättning som bedtivs genom Sveriges Kommuner och Lands
ting (SKL) och Socialstyrelsen. Håbo kommun, tillsammans med Lands
tinget i Uppsala län, arbetar får att personer med psykisk funktionsnedsätt
ning ska ges bättre forutsättningar i det vardagliga livet. 

Utifrån prestationsmål B3 inom ramarna for PR! O-satsningen, ett utvecld
ingsarbete får personer med psykisk funktionsnedsättning, har en invente
ring genomforts av målgruppen i Håbo kommun. 

I Håbo kommun bor ca 20 000 invånare. Kommunen har en relativt ung be
follrn.ing, cirka 55% av kommunens invånare är mellan 18 och 64 år. Me
delåldern är 39år. Det bor fler levinnor än män i kommunen. 

Inventeringen har genomförts med hjälp av SKL och Socialstyrelsens enkät 
inom PRIO-satsningen under 2014. Totalt har 53 enkäter registrerats, varav 
20 kvinnor (40 %) och 33 män (60 %). Representationen mellan könen lik
nar den generella bilden för riket i helhet gällande LSS-beslut, 1/3 av avser 
levinnor och 2/3 män. 
Åldersfårdelningen i enkäterna visar på en stor grupp unga vuxna 18-24 år, 
55%. 36% av deltagama var i åldt·ama 25-44 år och endast 9% var i åld
rarna 45-64år. 
83% av enkätdeltagarna var födda i Sverige, endast 3% var utrikesfödda 
utanfår Norden, på övriga enkäter salrnades information om vart personen är 
född. 

Våra verksamheter 
Enkäterna har genomförts på Habiliteringen i Bålsta, Håbo kommuns soci
alpsykiatri och psykiatrimottagningen i Bålsta. Habiliteringen och psykia
trimottagningen är verksamheter som bedrivs genom Uppsala läns landsting, 
socialpsykiatrin är en kommunal verksamhet fårlagd inom Socialfårvalt
nmgen. 

Personer med psykisk funktionsnedsättning ges ofta vård och omsorg ge
nom insatser från både kommun och landsting. 60 % av de aktuella perso
nerna i inventetingen uppgavs ha kontakt med socialtjänsten och an
nan/andra myndigheter. 
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Habilite1ingen arbetar med personer som har funktionsnedsättning inom aut
ism, rörelsehinder, utvecldingsstörning, Aspbergers syndrom, flerfunktions
hinder, forvärvad hjämskada och ADHD i alla åldrar (bam, unga och 
vuxna). Genom habilite1ingen finns det möjlighet att få stöd, råd, utredning, 
utbildning och behandling inom ovan nämnda målgmpper. Habiliteringen 
jobbar i team mnt personer med psykisk funktionsnedsättning tillsammans 
med personal från kommunal och annan landstingsverksamhet Habilite
ringens verksamhet stödjer även personal inom skola, forskola och gmppbo
städer. 

Socialpsykiatrins verksamhet stöttar personer med psykisk funktionsned
sättning genom boendestöd, öppen verksamhet, personliga ombud och kon
taktperson. Öppenverksamheten Källan är en träffpunkt for personer med 
psykisk funktionsnedsättning i åldrama 18-64 år som befinner sig långt från 
den öppna arbetsmarkanden. På Källan anpassas aktivitetema utifrån bm
kamas önskemål. Källan har ett aktivt samarbete med daglig verksamhet 
med mål att motivera och möjliggöra forflyttning inom sysselsättningstrap
pan for de personer som befinner sig långt från sysselsättning. Målet är att 
en person inom tre månader ska ges möjlighet att forflytta sig från Källans 
öppna verksamhet till sysselsättning i liten utsträckning på daglig verksam
het. Individuella samtal genomfors två gånger i veckan där kortsiktiga mål 
for individen tas fram. 
Boendestöd och vardagscoachema arbetar aktivt med att motverka social 
isolering får brukare, stötta och skapa mtiner i vardagen. Vardagscoachema 
arbetar utifrån Motiverande samtal (MI) och arbetsmetoden vård och stöd
samordning (VSS). 

Psykiatrimottagningen i Bålsta har sedan länge ett väl fungerande samver
kan med kornmunens socialpsykiatri. Mottagningen arbetar med personer 
över 18 år med långvariga depressioner, komplexa och långvariga ångesttill
stånd inklusive tvångssyndrom (OCD), ätstömingar samt psykossjukdomar 
och beroendeproblematik Mottagningen erbjuder medicinsk behandling, 
neuropsykiatriska utredningar, samtalsbehandlingar som kognitiv beteende
terapi (KBT), stöd och familjesamtal, urin- och utandningsprov vid miss
bmk, rådgivning och konsultation samt anhörigstöd vid behov. På mottag
ningen arbetar man utifrån VSS-modellen vilket man upplever vara en mo
dell som även kan användas kring gemensamrna patienter med andra verk
samheter. VSS-modellen är en variant av integrerad psykiatri. 

Särskilt boende utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshind
rade (LSS) ger rättighet att få tillgång till särskilt boende i gmppbostad eller 
servicebostad. För att omfattas av lagen laävs en varaktig funktionsnedsätt
ning med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen; ett omfattande 
stödbehov. Målet är att människor med funlctionsnedsättning skall kunna 
leva och bo så likt andra människor som möjligt. I kommunen finns två bo
enden anpassat for målgruppen, med totalt 14 bostäder. Könsfordelningen 
på bo endena är fem levinnor respelctive nio män. Ä ven gällande boende fol
jer Håbo det generella snittet for LSS-beslut, 113 lcvi1mor och 2/3 män. Per-

( 
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sonal finns på plats dygnet runt och stöttar brukaren utifi_-ån dennes indivi
duella behov. De gemensamma utrymmena är ett komplement till den egna 
lägenheten där brukaren kan få en betydelsefull gemenskap med sina gran
nar och delta i aktiviteter av olika slag. Överenskommelser om behov av 
stöd och hur det skall utformas; en genomfårandeplan görs medjämna mel
lanrum mellan brukare, eventuell företrädare och boendecoach. Insatserna 
omfattar vardags och fritidsaktiviteter samt omvårdnad och kan handla om 
allt från att städa och laga mat till att planera, kommunicera och socialt 
samverka med omvärlden. 

Daglig verksamhet och kommunens sysselsättningsinsatser har en stor andel 
unga deltagare. Håbo kommun arbetade tidigare inte aktivt med personer 
med psykisk funktionsnedsättning, utan det fårbättringsarbetet påbö:tjades 
under slutet av 1990-talet i kommunal regi. De personer som var aktuella får 
kommunala insatser utifrån LSS erbjöds dessa insatser utanfår kommunen. 
Många äldre brukare har därfår flyttat till Enköping då de blivit erbjudna 
bostad och sysselsättning där. Det kan fårldara att det enbart var fyra perso
ner mellan 45-64 år i inventeringen. 
Vid beslut om sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) görs en indivi
duell genomfårandeplan utifrån individens förutsättningar. Planen innehåller 
både lång- och kortsiktiga mål, motivationsarbete och sysselsättning. 
Inom kommunens dagliga verksamhet finns det möjlighet att utföra flera 
olika arbetsuppgifter, särskilt anpassat utifrån individuella behov hos delta
gama. Sysselsättning erbjuds bland annat på verkstan, vaktmästeriet, utom
husarbete och cafeverksamhet. Det erbjuds även arbetsplatsfårlagd verk
samhet (APV) till personer som har möjlighet att arbeta på ett företag eller 
arbetsplats utanfår kommunens dagliga verksamhet. Daglig verksamhet har 
arbetsplatsråd en gång i månaden tillsammans med brukarna får att öka del
aktigheten och utveckla verksamheten utifrån brukamas önskemål. 
Individual Placement and Support (IPS) används som arbetsmetod inom 
daglig verksamhet. Dock upplevs det vara en stor grupp av brukarna som 
står långt ifrån arbetsmarknaden och IPS inte är en lämplig metod. Det sak
nas ett arbetssätt att använda inför IPS där man även behöver arbeta 
coachande och fånga upp de personer som ämm inte är redo får att jobba 
med IPS. 
Kompetensutveclding hos personal på daglig verksamhet i arbetsmetoden 
IPS är ett primiterat område, men även fördjupade kunskaper om psykisk 
funktionsnedsättning behövs. 
Målsättningen är att vidareutveclda daglig verksamhet till att erbjuda fler 
sysselsättningsplatser och varierande uppgifter i större utsträckning. Goda 
exempel finns i andra kommuner genom bland annat sociala företag eller 
butiker som tillverkar och säljer egna produkter. Det är viktigt att skapa en 
arbetsplats som inte anses stigmatiserande får målgruppen utan öppen och 
tillgänglig får alla. 
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Bostad 
I Håbo kommun, likt många andra kommuner, råder det stor brist på bostä
der, framförallt mindre hyreslägenheter. 

22 stycken (41 %) av personerna som deltagit i enkätundersökningen bor 
stadigvarande hemma hos föräldrar eller annan nära släkting. 21 av dessa 22 
personer bodde tillsammans med sina föräldrar. Det finns tydliga svårighet
er for unga personer att på egen hand få en bostad och flytta hemifrån. 
Ytterligare 22 personer ( 41 %) bor i ett ordinä1i boende men med praktiskt 
stöd från socialtjänstens boendestödjare. 5 personer (lO%) bor i ordinä1i 
boende och 4, 9 %, personer bor i särskilt boende enligt SoL eller LSS
beslut eller social bostad där kommunen är kontraktsinnehavare. 

Många personer ansöker om boende hos kommunen enligt SoL eller LSS 
och kan då erbjudas en bostad utanför kommunen om behovet inte kan upp
fyllas i den egna kommunen. För många av de sökande är det en för omfat
tande insats att flytta till en ny bostadsort och lämna det nätverk som byggts 
upp. Det leder till att personen tackar nej till den erbjudna bostaden på an
nan ort och tar tillbaka sin ansökan. Det upplevs då inte längre finnas ett be
hov av bostad för den enskilde eftersom ansökan återtagits. 

Sysselsättning, arbete och utbildning 
Utbildningsnivån på de personer som deltagit i inventeringen är förhållan
devis låg. 11 % har en examen från en gYlllllasieutbildning, medan 25 % har 
en avbruten gymnasieutbildning. 4% har slutfö1i studier på högre nivå, uni
versitet eller högskola. 41 % har förgymnasial utbildning, grundskola, som 
sin högsta utbildningsnivå. För övriga 19% salenas uppgifter gällande ut
bildningsbakgrund. 

23 personer, 43 %, har salenat sysselsättning under minst en månad de sen
aste tolv månaderna. Endast 29 personer i inventeringen hade en organiserad 
sysselsättning. Fyra personer arbetar inom egna företag eller på den öppna 
arbetsmarlenaden. Tolv personer deltar i organiserad sysselsättning genom 
de insatser som erbjuds av kommunen. Sysselsättning erbjuds för de perso
ner som befinner sig längst från arbetsmarknaden genom Källan, där finns 
möjlighet till enldare uppgifter, samtal och gymnastik. På daglig verksamhet 
erbjuds varierade uppgifter utifrån individuella behov, bland mmat vaktmäs
teri, trädgårdsskötsel och cafeverksamhet. Nio av de aktuella personerna 
inom kommunens sysselsättning bedöms stå långt från arbetsmarknaden. 
Det finns även en risk med sysselsättning inom daglig verksamhet att perso
ner stannar i den sysselsättningen för länge, trots att de är kvalificerade för 
den öppna arbetsmarlenaden. 
Nio personer studerar på grund, gynmasie- eller högskolenivå. Två personer 
arbetar inom offentligt skyddade arbeten och tre personer har någon slags 
annan sysselsättning. 
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I Håbo kommun finns det ett flertal utvecldingsområden vad gäller ökad 
sysselsättning for målgruppen. Dels behöver fler personer ges möjlighet att 
leonuna ut i organiserad sysselsättning eller arbetsplatsforlagd verksamhet 
genom exempelvis praktik. Personer som deltar i sysselsättning genom dag
lig verksamhet eller annan insats via kommunen behöver i större utsträck
ning nå den öppna arbetsmarimaden där det är möjligt och inte bli fast for 
länge i organiserad sysselsättning. Kommunen som arbetsgivare behöver 
bli bättre på att erbjuda anpassade arbetsuppgifter till personer i målgruppen 
och ta ett större ansvar som arbetsgivare genom att erbjuda dessa platser. 
Offentliga arbetsgivare är bland de sämsta på att erbjuda anpassade arbets
uppgifter for personer som står utanfor eller långt ifrån arbetsmarknaden. 
Samverkan till Arbetsformedlingen och näringslivet behöver även stärkas 
for att möjliggöra att fler personer kommer ut på den öppna arbetsmark-

l naden genom praktilanöjligheter eller arbetsplatsträning. 

Delaktighet 
Håbo kommun har en plan for "Full delaktighet i H åbo kommun, 2012-
2015" (KS2011/29, nr 2011.1014). Planen syftar till åtgärder inom handi
kappolitik som en fråga om demolaati, jämställdhetsperspektivet och möj
ligheten for flickor och pojkar, levinnor och män att delta på samma villkor 
samt ökat självbestämmande, inflytande och delaktighet for människor med 
funktionsnedsättning. Ambitionen med planen är att på silet uppnå full del
aktighet ochjämlildlet for alla medborgare i Håbo kommun. Flera av kom
munens verksamheter arbetar utifi·ån planen som ett policydokument i det 
dagliga arbetet. 
I kommunens verksamheter råder stor brukar- och anhörigdelaktig på flera 
områden. Socialpsykiatri och psykiatri arbetar utifrån VSS-modellen där 
brukar- och anhörigdelaktighet är ett vilctigt inslag. Representanter från so
cialpsykiatrins och psykiatrimottagningens personal träffar regelbundet bru
katrepresentanter från bland annat Attention Enköping-Håbo, RSMH Håbo 
och brukare från psykiatrimottagningen och socialpsykiatrins öppna verk
samhet Källan. Det finns potential att utveclda brukarträffarna till mer struk
turerade möten och bjuda in fler representanter, exempelvis anhörigkonsu
lenten. Brukarrepresentanterna kan även göras mer alctiva i processen laing 
framtagande av exempelvis handlingsplaner och överenskommelser. I nulä
get har det fungerat som en remissinstans, men på silet kan de även engage
ras i hela processen. 
På daglig verksamhet hålls arbetsplatsråd där brukarna får möjlighet att ut
veclda verksamheten utifrån egna önskemål och framfora synpunlcter om 
vad som fungerar bra eller mindre bra. Brukarens individuella genomforan
deplan utformas i dialog med brukaren utifrån dennes forutsättningar och 
fårdigheter. Inom särskilt boende finns målformuleringar infor år 2015 att 
brukargruppen ska vara delaktig och påverka när nya bostäder byggs utifi·ån 
LSS. Brukarna ska även ges större valfrihet om vem som stöttar dem i var
dagen och involveras vid nyanställning av personal. 
Dock görs bedömningen att kommunen har flera förbättringsområden att ar
beta med gällande delaktighet for brukare. Brukare behöver bland annat ges 
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anpassade forutsättningar till att bli delaktiga trots kognitiva begränsningar. 
Det kan dels möjliggöras med hjälp av kognitiva hjälpmedel. Men även ge
nom ett mer tillgängligt och anpassat utbud av information och service inom 
våra verksamheter. Landstingets och kommunens verksamheter som arbetar 
med målgruppen har tidigare bjudit in till infmmationsträffar for brukare 
och anhöriga for att informera om vilket stöd och hjälp som finns att få. 
Dessa träffar har varit mycket uppskattade och fareslås därfor genomforas 
igen under 2015. 

Samordnad Individuell Plan (SIP) 
Samverkan mellan kommunala och landstingsdrivna vård och omsorgsinsat
ser kling personer med psykisk funktionsnedsättning bedöms vara välfunge
rande i Håbo kommun. Det finns ett välutvecldat samarbete mellan soci
alpsykiattin och psykiattimottagningen laing gemensamma brukare. Verk
samheterna arbetar i stor utstt·äclrning utifrån VSS-modellen. Habiliteringen 
upprättar habiliteringsplaner for samtliga brukare vid behov görs detta till
sammans med anhöriga och eller personal från andra verksamheter och hu
vudmän. Det fdrekommer även andra typer av nätverksmöten laing gemen
samma ldienter. 

Resultatet från inventeringen visar att åtta personer, 15 %, har en SIP upp
rättad och att ytterligare tre personer håller på att få en plan upprättad. Be
dömningen är att de personer som har behov av en SIP även har det. Med 
bakgrund i en välfungerande samverkan mellan verksamheterna som arbetar 
kring målgruppen löses svårigheterna i ett tidigare skede än att en SIP behö
ver initieras. VSS-metoden bedöms vara en framgångsfaktor till att få per
soner behöver en SIP. 

Det bedöms dock finnas ett behov av särskilda mötesledare som håller i SIP 
möten. Det finns tendenser till att SIP-möten ibland leder till att diskutera 
ekonomiska, tekniska eller andra områden som inte berör individen vid sit
tande bord som påverkar mötet negativt. SIP-möten upplevs också vara 
svåra att leda och samtidigt fora anteckningar, därav viieten av en särskild 
person som leder mötet. Särskilda mötesledare anpassade for att leda möten 
med personer med psykisk funktionsnedsättning kommer hållas under 2015 
genom Försälaingskassans utvecldingsarbete inom KUR-projelctet. Håbo 
kommun kommer att vara delaktiga i detta kompetensutvecldingsornråde. 
Kunskap och information om SIP har inte nått ut till brukare i så stor ut
sträclrning än. Många brukare har inte kännedom om att SIP finns som verk
tyg for att samordna och stödja insatser som ges från olika vårdgivare. Det 
behövs tydligare information till brukare om att SIP finns och att brukaren 
på egen hand kan initiera SIP vid upplevt behov av samordnade insatser. Ett 
pilotprojekt pågår i ett par kommuner i Uppsala län där ett IT-stöd for SIP 
utvecldas. Verksamhetsstödet Prator kommer skapa möjligheter att enldare 
kalla till SIP-möten och hantera gemensam dokumentation. 
Rilctlinjer och rutiner for användandet av SIP, samt avvilcelsehantering har 
utarbetats på regional nivå. Det salenas dock tydliga rilctlinjer och rutiner for 
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hur verktyget ska användas på lokal nivå. Detta är något som planeras att 
utveclda under kommande verksamhetsår. I och med enhetliga riktlinjer och 
rutiner får arbetet med SIP i kommunens verksamheter kan verktyget även 
implementeras i större utsträckning. Kompetensutvecldingsinsatser planeras 
även att genomfåras till personal som ännu inte utbildats i SIP. 

Kommunala insatser utifrån Nationella riktlinjer för psykosociala in
satser vid schizofreni 
Personlig kontalet med brukare/ldient sker vid vårdplanming i någon form 
innan utskrivning. Vid behov genomfårs en SIP redan i detta skede. 

Modell får delat beslutsfattande enligt Share decision making (SDM). Ut
bildning i modellen planeras till hösten 2015. 

Gemensam pedagogisk utbildning ingår inom ramen får VSS. Anhölig
materialet har utarbetats under hösten 2014 och arbetet kommer att påbörjas 
under början av 2015. 

Psykapedagogisk utbildning till anhöliga i grupp har påbörjats. Socialtjäns
ten anordnar träffar tillsammans med anhörigkonsulenten under 2014, arbe
tet kommer att fortlöpa under 2015. Psykapedagogisk utbildning enbart till 
personen finns redan. 

Åtgärder i form av familjeinterventioner sker via familjeteamet Boendestö
det kan ibland vara inlmpplat. Boendestödet arbetar även utifrån avledande 
telmiker. 

Behandling med psykosociala åtgärder i det dagliga arbetet inom socialpsy
kiatrin och psykiatrimottagningens verksamheter. Förmedling av problem
lösningsåtgärder finns inom ramen får VSS, 6-stegsmodellen. 

Kommunens verksamheter har tidigare arbetat med Ett självständigt liv 
(ESL). Detta är dock inte aktuelltjust nu utan kommer eventuellt i framtiden 
ersättas med kompetens materialet. 

Kommlmen salmar särskild service i boende får personer med schizofreni. 
Kommunen erbjuder boendelösningar i samarbete med vuxenenheten och 
boendestödet 
Klisintervention i hemmet finns som samordnad insats. Mindre intensiv 
case inom ramen för VSS i sker samverkan mellan landsting och kommun. 

Gällande samverkande eller integrerade team pågår en kartläggning av be
hovet men samverkan sker redan idag på många håll. Detta kan tydligt ur
skilj as på låga inläggningstaL 
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Samverkan kling personer med samsjuldighet sker i stor utsträckning där 
det arbetas mycket med motivation får att acceptera stöd som ges från ex
empelvis öppenvården. Detta görs bland annat genom individuell kognitiv 
beteendeterapi samt stödsamtaL 

Samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 
Representanter från Arbetsfårmedlingen Järfälla och Försäkringskassan 
Uppsala har träffats tillsammans med enhetschefför daglig verksamhet, av
delningschef får stöd till äldre och funktionsnedsatta samt närvårdskoordi
nator i Håbo kommun. Håbo kornmun tillhör Arbetsfårmedlingen Järfälla 
vilket stundtals fårsvårar arbetet mellan kommunen och Arbetsfårmedling
en, men även får klienterna då kontoret i Bålsta har begränsade öppettider. 
66 personer som är mantalsskrivna i Håbo kommun är inskrivna på Arbets
fårmedlingen och bedöms ha en psykisk funktionsnedsättning. Endast en av 
66 är aktuella inom daglig verksamhet och utifrån inventeringen som gjorts 
är elva personer inskrivna på Arbetsfårmedlingen. Personer med psykisk 
funktionsnedsättning bedöms inte vara en homogen grupp där en likartad 
diagnos eller sjukdomsbild talar får att en metod är anpassad får alla. Det är 
viktigt att se de olikheter som finns hos individerna och anpassa tillväga
gångssättet utifrån individuella fåmtsättningar. 
Daglig verksamhet i Håbo kornmun och Arbetsfårmedlingen Järfålla har 
ingen upparbetad kontalet och samverkan sedan tidigare, utan detta möte 
sågs som ett viktigt steg i rätt riktning mot ett framtida samarbete. Både Ar
betsfårmedlingen och kommunen upplever att en tätare kontakt och samver
kan skulle gynna respektive verksamhet och skapa bättre sysselsättnings
möjligheter får målgruppen. I nuläget bedöms många personer bli levar i 
sysselsättning i daglig verksamhets regi fastän de står nära arbetsmarknaden 
och skulle kunna genomföra ett arbete på den öppna arbetsmarknaden på 
lika villkor som andra anställda. Målet får både kommunen och Arbetsfår
medlingen är att individer inte ska fastna i daglig verksamhet utan nå ett 
självständigt arbete och egen fårsörjning. Det upplevs dock vara ett stort 
steg att gå från sysselsättning inom daglig verksamhet eller annat område till 
ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. För många personer med psykisk 
funktionsnedsättning är det en stor omställning att anpassa sig till nya mti
ner, arbetskamrater och miljöer. Det är därfår viktigt att det finns ett stöd får 
både individen men även arbetsgivaren att vända sig till när det upplevs bli 
svårigheter. 

Det fortsatta samarbetet mellan främst kommunen och Arbetsfårmedlingen 
behöver utvecldas till att hitta fler praktikplatser som kornmtmen kan er
bjuda. Vilka möjligheter finns det inom kommunala verksamheter att ta 
emot personer som arbetstränar eller är i behov av sysselsättning? Hur kan 
vi samordna gemensamma insatser mellan kommunen och Arbetsfår
medlingen? Håbo Marknads är en bra samarbetspartner med god kännedom 
och kontaktyta tilllokala företag i kommunen. Representanter från Håbo 
Marknads, Arbetsfårmedlingen Järfållas ungdomshandläggare och enhets-
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Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2014-10-22 SN2014/32 nr 2014.2762 

cheffår socialsekreterare som handlägger sysselsättningsinsatser samt ut
bildningsfårvaltningen behöver engageras i det fortsatta arbetet. 

Försälaingskassan genomfår utbildningsinsatser genom "Granskning Upp
drag", ett samverkansforum mellan kommun, landsting, Arbetsfårmedling 
och Försäkringskassan, finansierat av Samordningsfårbundet i Uppsala län. 
"Granskning Uppdrag" är en utbildning där personal som arbetar med per
soner inom sociala områden får att skapa bättre kunskap om respektive 
verksamheter och bryta ned förutfattade meningar. Denna samverkanside 
ligger helt i linje med det övergripande samverkansmålet får landstinget och 
kommunen i överenskommelsen kring personer med psykisk funktionsned
sättning; "samverkan mellan båda huvudmännen ska tas i beaktande i allt 
utvecklingsarbete". Målet är att en utbildning inom "Granslrning Uppdrag" 
ska genomfåras under våren 2015. 

Synpunkter från brukarorganisationer 
Brukarrepresentanter från lokala föreningar har tagit del av analysen och 
den lokala handlingsplanen gällande sysselsättning, delaktighet och boende. 

Delaktiga brukarrepresentanter: 

J essica Ax berg -Stigsdotter från Attention/Nätet Enlcöping Hå bo 
Håkan Igelström RSMH Håbo 
Jonny Nieminen patientrepresentant från psykiatrimottagningen Bålsta 

• Attention/Nätet tycker det är bra att brukarperspektivet tas i be-
alctande men hade gärna velat ha lite mer tid får att gå igenom hand
lingsplanen. 

• RSMH poängterar vikten av att genomfåra hälsoundersökningar. 

• Patientrepresentanten får psykiatrimottagningen tackar får in-
formation som anses vara bra, men poängterar att det var får kort tid 
får att ta del av materialet och få en god förståelse av arbetet som 
helhet. 
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
Hanna Elmeskog, Närvårdskoordinator 
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

Närvårdssamverkan Håbo 

Förslag till beslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 

2015-01-08 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utse NN till representant i den 
politiska styrgruppen för närvårdssamverkan Håbo. 

Sammanfattning 
Håbo kommun har sedan 15 september anställt en närvårdskoordinator. 
Tjänsten fmansieras av Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län. 
Närvård syftar till att forbättra samverkan mellan kommun och landsting i 
de vård- och omsorgsprocesser där huvudmännens områden tangerar 
varandra. 

Ärendebeskrivning 
Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län har påbörjat ett gemensamt 
utvecklingsarbete kring närvård. Närvård syftar till att forbättra samverkan 
mellan kommun och landsting i de vård- och omsorgsprocesser där 
huvudmännens områden tangerar varandra. Detta for att uppnå en mer 
effektiv och likvärdig vård och omsorg så nära det egna hemmet som 
möjligt. Närvårdsarbetet omfattar samverkanlaing hälsofrämjande, 
förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, orovårdande 
och stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

Förvaltningens bedömning 
För att möjliggöra en effektiv och välfungerande närvårdsorganisation där 
kommun och landsting ges lika förutsättningar Iaävs en tydlig 
ansvarsfordelning och organisation. Närvårdssamverkan Håbo forslås 
organiseras utifrån tre arbetsgrupper med fokus på barn och unga, vuxna 
samt äldre. I arbetsgrupperna finns representanter från kommunen och 
landstinget. En tjänstemanstyrgmpp föreslås med förvaltningschefer från 
kommunens barn- och utbildningsförvaltning och socialförvaltning samt 
representanter från landstinget. En politisk styrgrupp föreslås med 
representation fi:ån kommunens barn- och utbildningsnämnd, socialnämnd 
och vård- och omsorgsnämnd, landstinget representeras av utsedda 
ledamöter från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Den politiska styrgruppen är 
av stor vikt for att säkerställa prioriterade utvecldingsområden samt en 
tydligare redovisning av arbetet till politiken. 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal mellan Håbo konunun och Landstinget i Uppsala län 
Iaing "Närvårdskoordinator" SN2014.2577 

3S. 

1 (2) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.2 
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Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Samverkansavtal mellan Håbo kommun och Landstinget i 
Uppsala län kring närvårdskoordinator 

Parter 
Landstinget i Uppsala län (nedan kallad landstinget) 
Box 602 
751 25 Uppsala 

Håbo kommun (nedan kallad kommunen) 
746 80 Bålsta 

Bakgrund 
Närvård är ett samlingsbegrepp får det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och 
sjukvård och social omsorg mellan koJ.Illli.unema och Landstinget i Uppsala län. Det 
övergripande målet med närvård är att invånama i hela Uppsala län ska få sitt samlade behov 
av hälso- och sjukvård och social omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som 
möjligt. Huvudmännens uppdrag i närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, 
förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, orovårdande och stödjande 
insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. · 

För att kunna driva närvårdsfrågorna effektivt krävs ett helhetstänkande och en långsiktig 
samverkan mellan huvudmännen. Som ett led i detta har därfår tjänster inrättats som 
närvårdskoordinatorer där samfmansiering sker mellan landsting och kommun. Landstingets 
ambition är att det ska finnas näi'vårdskoordinatorer i länets samtliga kommuner. 
Utgångspunkten ska vara liknande uppdrag men med lokal anpassning. 
Närvårdskoordinatorema ingår i ett länsövergripande nätverk tillsammans med landstingets 
närvårdsstrateger. 

Uppdraget som närvårdskoordinator 
Uppdraget som närvårdskoordinator innefattar en rad olika arbetsuppgifter: 

• Övergripande arbete med 1,1tveclding av närvård i Håbo kommun i samverkan mellan 
kommunen och landstinget. Målsättningen är att stärka närvårdssamverkan mellan 
berörda huvudmän får att effektivt nyttja de gemensamma resurserna får både individ 
och samhällets bästa. I arbetet kan till exempel ingå att ta fram och fårankra 
handlingsplaner, överenskommelser, beslutsunderlag och rutiner, stödja samverkans
och fårändringsprocesser samt att göra krutläggningar, uppföljningar och analyser 
inom närvårds området. Det är viktigt att närvårdskoordinatorn inte fastnar i en 
projektledanoll utan att det finns fårutsättningru· får kontinuitet och utrymme får det 
övergripande arbetet. 

l 



• Del av kedjan hälso- och sjukvårdsdirektör, närvårdsstrateg på landstingets sida och 
närvårdskoordinator, socialchef på kommunens sida i syfte att: 

- delge information i båda riktningarna 
- utföra uppdrag i linjen. 

• Del av olika länsnätverk 
e sekreterare och sammankallande tilllokala chefsmöten/styrgrupper mellan landsting 

och kormuunerna i södra länsdelen, enligt överenskommelse 
• Ta fram en årlig verksamhetsplan for sitt uppdrag 
• Årligen skriva en verksamhetsberättelse 

Styrningsstruktur 
Politisk forankring sker via landstingets och kommunens representanter i den gemensamma 
samverkansgruppen HEL (Håbo, Enköping och landstinget). Styrning och prioritering av 
uppdrag och arbetsuppgifter på tjänstemannanivå görs gemensamt av närmaste chef på 
kommunen och utsedd närvårdsstrateg på landstinget. 

Ansvarsfördelning och finansiering 
Avtalet omfattar som högst 0,8 tjänst som närvårdskoordinator. Pru.tema finansierar vardera 
50 procent av tjänsten och omkostnadema. Landstingets del av finansieringen ska som högst 
vara 240 000 la-onor årligen. Kommunen har det formella arbetsgivaransvaret for 
närvårdskoordinatorn. Vid sjukshivning eller tjänstledighet längre än en vecka informerar 
kommunen landstinget och anpassar kostnaden i samband med nästkommande faktura. Vid 
uppsägning informerar kommunen landstinget omgående. Kommunen fakturerar landstinget 
kvartalsvis i efterhand. 

Rekrytering av närvårdskoordinator eller vikru.·ie ska ske gemensamt mellan pru.tema. Båda 
patter ska vara ense innan beslut om anställning fattas. 

Avtalstid 
Detta avtal gäller från 2014-09-15 till2016-09-14. Är båda parter nöjda med avtalet forlängs 
det tillsvidare efter uppdatering. Uppsägningstid är ett (l) år. 

Tvist 
Tolkning av avtalet ska i första hand göras av parterna. Tvist med anledning av detta avtal ska 
avgöras av allmän domstol. 

Avtalsvillkor 
Vid väsentligt ändrade forutsättningar har var ö ch en av partema rätt att skriftligen begära 
omförhandling av avtalet. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varv patterna 
tagit varsitt 
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Uppsala 2014-

Anna-Karin Klonip 
Ordfårande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 
Landstinget i Uppsala län 

Uppsala 2014- tJ tf' -/6 

Annika Brehmer 
Hälso- och sjukvårdsdirektör 
Landstinget i Uppsala län 

Bålsta 2014- /0 ~D "Y 
(/ /___. 
~~ 

Eva Staake 
Ordförande i Socialnämnden 
Håbokommun 

Bålsta 2014-

Thomas Brandell 
Förvaltningschef Socialförvaltningen 
Håbokommun 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 

2015-01-13 
Vår beteckning 

VON 2015/5 nr 2015.16 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

(/ 

Val av personuppgiftsombud för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anlita Axel Danielsson att tjänst
göra som personuppgiftsombud får vård- och omsorgsnämnden. 

Sammanfattning 

Personuppgiftslagen (PuL) 
För alla konununens behandlingar av personuppgifter i elektronisk form krävs 
lagstöd. Saknas rättslig grund får en databas eller ett register som omfattar 
uppgifter om fysiks person, är databasen eller registret olagligt. Brott mot 
PuL:s regler om hantelingav personuppgifter kan innebära inte bara risk får 
att den enskildes integritet kränks utan även att kommunen kan få utstå 
omfattande kritik. 

Val av personuppgiftsombud 
Kommunen har valt att anlita Axel Danielsson som personuppgiftsombud 
enligt personuppgiftslagen (PuL). Vilka uppgifter som formellt anlmmmer på 
personuppgiftsombudet framgår av 36 - 40 § § PuL. Personuppgiftsombudet 
ska fungera som revisor och ska påpeka eventuella blister. Om ombudet 
misstänker att förvaltningen och därmed nämnderna bryter mot de 
bestänunelser som gäller får behandlingen av personuppgifter ska ombudet 
meddela påpekande om rättelse. Om rättelse inte vidtas så snart det kan ske 
efter påpekande, måste personuppgiftsombudet anmäla fårhållandet till 
Datainspektionen. 

Personuppgiftsansvariga 
Personuppgiftsansvaliga enligt PuL är nämnder och styrelser. Varje person
uppgiftsansvmig nämnd och styrelse ska expediera sina beslut om val av 
personuppgiftsombud till Datainspektionen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens utbildningsmaterial från Axel Danielsson Konsult AB 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Axel Danielsson Konsult AB 
Datainspektionen 

c l 
_____ \_~~~~~~----------------------- ------------------ --· 
Lena Pertig 
Administrativ controller 
/nämnds e kreterare 

~·· 
Thomas Brandeli 

~o . 
Socialchef 



Axel Danielsson l(onsult AB 
Organisation- Juridik- Tillämpning- Resultat 

1. Mottagare av PuL-meddelandet 

Meddelande 
2014-02-28 

Till kommunens kontaktperson för PuL-fi·ågor Car·oline Uttergård för 
vidarebefordran till: 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Kommunchefen 
Förvaltningschefer 
VD kommunala bolaget Håbo Marknads och Håbohus 
Arkivarien samt personal som svarar för upprättande av 
dokumenthanteringsplaner 
IT -chef eller motsvarande, samt till 
Personuppgiftsassistentema: 

Socialnämnden Lena Fe1iig. 
Skolnämnden Helena Johansson 
Bildningsnämnden Ulf Hauffman. 
Miljö- och tekniknämnden Susanne Nyström 
Tillståndsnämnden Maria Sandgren 
Håbo Marknads Lena Eldund Gabrielsson. 
Håbohus Helen Eldund 
Kommunstyrelsen Caroline Uttergård. 

2. Förenklat PuL-meddelande 
Som vanligt översänds härmed efter den årliga PuL-utbildningsdagen ett meddelande 
till kommunens kontaktperson för PuL-fi·ågor, för vidarebefordran till 
personuppgiftsassistentema m.fl. berörda i kommunen. 

Men denna gång är meddelandet inte så omfattande som tidigare. 

Bakgrunden till detta är att modellen med ett enda årligt mycket omfattande PuL
meddelande som behandlar flertalet regler om PuL har slopats, eftersom detta 
bedömts vara alltför betungande och svårgenomträngligt. 

Syftet med detta alternativa meddelande är att snabbt följa upp den årliga 
utbildningsdagen om PuL, som denna gång genomfördes den 21 februari 2014. 

Vad beträffar övrig viktig infmmation till personuppgiftsassistentema och andra 
berörda hänvisas till de särskilda anvisningarna om hur den s.k. PuL-blanlcetten ska 
fyllas i daterad 2014-02-1 O. Dessa anvisningar, som överlämnades till deltagama vid 
årets utbildningsdag, bifogas föreliggande meddelande inldusive själva PuL
blanketten. Dessa dokument ger sammantaget en enlcel och konleret bild av vilka 

Axel Danielsson Konsulat AB 
Lupinvägen 3 A 
191 35 Sollentuna 

Tellfax 
Mobil 
08-92 93 05 
070536 72 87 

Orgnummer: 
556273-0720 
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krav som PuL i allt väsentligt ställer på elektronisk behandling av personuppgifter 
Bilaga l Anvisningar Bilaga 2 Blanketten 

3. PuL-organisationen 

3.1 Personuppgiftsombud 
Kommunen har valt att anlita Axel Danielsson som personuppgiftsombud enligt 
personuppgiftslagen (PuL). Vilka uppgifter som formellt ankommer på 
personuppgiftsombudet framgår av 36 - 40 § § PuL. 
Personuppgiftsombudet ska fungera som revisor och ska påpeka eventuella brister. 
Om ombudet misstänker att förvaltningen och därmed nämnderna bryter mot de 
bestämmelser som gäller for behandlingen av personuppgifter och vidtas inte rättelse 
så snart det kan ske efter påpekande, skall personuppgiftsombudet anmäla 
forhållandet till tillsynsmyndigheten, dvs. Datainspektionen. 

3.2 Personuppgiftsansvariga 
Personuppgiftsansvariga enligt PuL är nämnder och styrelser (myndigheter) samt 
bolagsstyrelser (jmidiska personer). Varje personuppgiftsansvarig skall ha expedierat 
sina beslut (protokollsutdrag) om val av personuppgiftsombud till Datainspektionen. 

3.3 Kontaktperson 
För kommun finns det som sagt en kontaktperson, Caroline Uttergård, som ansvarar 
for bevalrningen av beställningen gentemot ombudet och som kan svara for att 
ombudets övergripande information av t.ex. föreliggande art får avsedd spridning. 

3.4 Personuppgiftsassistenter 
För att ombudet skall kunna fungera på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt, 
måste det for varje personuppgiftsansvarig (nämnd/bolag m. fl.) finnas minst en 
personupp giftsassistent 

Assistenternas viktigaste uppgift är att i dialog med fåreträdare for verksamheterna 
inventera pågående personuppgiftsbehandlingar och därefter, enligt en given mall (se 
bifogad blankett), rapportera dessa behandlingar till ombudet. Ombudets uppgift är 
att bedöma om personuppgiftsbehandlingarna stämmer med personuppgiftslagen. 
Assistenterna skall med andra ord fungera som en länlc mellan ombudet och 
verksamheterna. 

Lämplig befattningshavare som personuppgiftsassistent kan t. ex. vara 
nämndsekreterare, registrator eller handläggare. 

3.5 Löpande rådgivning 
Utöver granskningen av inlcomna redovisningar av personuppgiftsbehandlingar 
omfattar ombudets uppdrag att kontinuerligt svara på fi·ågor fi:ån i forsta hand 
personuppgiftsassistenterna men även från annan personal som väljer att kontakta 
ombudet direkt i PuL-frågor. 

3.6 Kommunchefer/ förvaltningschefer/verksamhetscheferna - Ansvaret 
Det löpande PuL-sälaingsarbetet utfors i samarbetet mellan ombudet och PuL
assistenterna. Ledningen har naturligtvis det yttersta ansvaret for att PuL
säkringsarbetet fungerar i praktiken. Som all arman kommunal verksamhet är även 
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denna verksamhet beroende av att chefema stöttar PuL-sälaingsarbetet och tar 
ställning till vem som har ansvaret för att vidta de åtgärder som fi·amgår av detta 
meddelande. 

3.7 Utbildning 
En gång per år genomförs utbildningar för personuppgiftsassistentema. Även chefer, 
handläggare och annan personal med ansvar för hantering av personuppgifter är 
välkomna att delta efter överenskommelse med kommunens kontaktpersoner. En 
bred kunskapsspridning om PuL underlättar arbetet med att säkerställa kommunens 
personupp gifts behandlingar. 

4. Säkerställ chefernas ansvar för kartläggning av databaser och annan 
elektronisk behandling av personuppgifter 
Vid utbildningen konstaterades att avgörande för ett fungerande PuL-säkringsarbete 
är att personuppgiftsassistentema får kännedom om förekomsten av de databaser och 
register som omfattas av PuL. Chefema måste därför ta aktivt ansvar för att berörd 
personal har vetskap om att de är skyldiga att till PuL-assitentema rapportera 
elektronisk behandling av personuppgifter i register och databaser. 

Ett förslag till slcrivelse härom till förvaltningschefer/verksamhetsansvariga chefer 
för vidare information till berörd personal biläggs detta meddelande. Bilaga 3 
Skrivelse till cheferna 

5. säkerställ gallring av personuppgifter i elektronisk form 
En1igt PuL får personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är 
nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Detta innebär att 
personuppgiftema ska avidentifieras eller förstöras när uppgiftema inte längre 
behövs för de ändamål för vilka de samlades in. Då integritetskänslig information 
behandlas är det särskilt viktigt att Idarlägga hur länge personuppgifter bevaras. 
Bestämmelsema om galh·ing i PuL gäller inte då en myndighet väljer att arkivera och 
bevara allmänna handlingar. Bestämmelsema om gallring gäller inte heller om 
bevarandet av personuppgifter finns reglerat i annan lag eller förordning. I 
socialtjänstlagen finns t.ex. särskilda bestämmelser om gallting av personuppgifter 
som tar över bestämmelsen i PuL. Socialnämndema eller motsvarande ska således 
följa socialtjänstlagens gallringsbestämmelser. 

För att kommunen skall undvika lcritik på detta område föreslås att 
personupp giftsassistentema åteligen tillsammans med de arkivansvariga går igenom 
PuL-blankettema och kontrollerar att de där redovisade registren och databasema 
också finns dokumenterade i de fastställda dokumenthanteringsplanema/ 
gallringsplanema. Gallring av integritetskänsliga uppgifter bör därvid särskilt 
uppmärksammas. Kopia på dokumenthanteringsplaner avseende register/databaser 
ska översändas till personuppgiftsombudet i samband med de uppdaterade PuL
blan1cettema för 2014 

6. Säkerställ PuL:s generella säkerhetslrrav 
Enligt 31 § PuL ankommer det på den personuppgiftsansvarige att vidta lämpliga 
tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personupp gifter som 
behandlas. 
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Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av 

a) de tekniska möjligheter som finns, 
b) vad det skulle kosta att genomfåra åtgärderna, 
c) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgiftema, och 
d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är. 

FuL-blanketten innehåller därfår ett särkskilt fålt för redovisning av säkerheten: 

Åtgärder som vidtagits för att förebygga säkerheten 
Här redovisas vilken utsträclming personuppgifterna är skyddade i enlighet med 
kommunens informationssäkerhetspolicy! 

A v personupp giftsassistentemas redovisningar är det svårt att bedöma i vilken 
utsträclming PuL:s säkerhetsla-av implementerats. 

Ett sätt att få ett bättre grepp om säkerheten vore att personuppgiftsassistentema vid 
redovisningen av vilka åtgärder som vidtagits kunde hänvisa till att 
registret/databasen uppfyller de la-av som ställs enligt kommunens egen 
informationspolicy eller motsvarande, som särskilt beaktar säkerhetsla-aven enligt 
P u L. 
Kotmmmen bör vara att fastställa en informationssäkerhetspolicy eller motsvarande 
som uttrycldigen beaktar säkerhetsla-aven enligt PuL och som 
personuppgiftsassistentema kan hänvisa till i de årliga redovisningarna. 

Exempel på vilka punkter en sådan policy skulle kunna omfatta redovisades i senaste 
årliga Ful-meddelandet enligt följande: 

INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY 
Ett bra sätt är att leva upp till PuL:s la-av är att kommunen utarbetar och antar 
(fullmäktige/kommunstyrelsen) en infmmationssäkerhetspolicy som gäller samtliga 
nämnder, styrelser och verksamheter samt att policyn konlcretiseras med 
säkerhetsinstmktioner som visar vad som gäller i praktiken på användarnivå. 

Dämtöver bör nämnderna upprätta systemsäkerhetsplaner får sina respektive 
verksamheter. Nedan redovisas i punktform exempel på vad policy och instmlction 
kan omfatta: 

Kommunens informationssystem 
Samtliga infmmationssystem ska vara identifierade och fårteclmade. 
Informationssäkerhetsutbildning 
All personal ska regelbundet få den utbildning som behövs får att 
informationssäkerheten ska upprätthållas. 
Informationsldassning 
Information som hanteras ska ldassificeras med avseende på sela-etess, liktighet och 
tillgänglighet. 
Distansarbete 
Fömtsättningar och restriktioner får detta arbete ska dokumenteras. 
Användning av Internet 
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Endast arbetsrelaterade sidor får besökas. 
Elektronisk post 
sekretessbelagd information får inte skickas via e-post. 
Kontinuitetsplanering 
Kontinuitetsplane1ingen är av central betydelse får att be&iva verksamheten på en 
acceptabel nivå under såväl normala fårhållanden som vid extraordinära händelser. 

INFORMATIONSSÄKERHETSINSTRUKTION 
Utifrån informationssäkerhetspolicyn bör vmje användare ha tillgång till och 
kunskap om vilka säkerhetsinstruktioner som gäller i praktiken 
Inloggning 
Vilka behörighetskontrollsystem gäller så att endast behöriga användare som 
kommer åt informationen? 
Hantering av information. 
Vilken information bör ldassificeras som känslig och hur bör ldassificeringen gå till? 
Internet 
På vilka medier får användarna uppträda och vilka fårhållningsregler gäller? 
Datavirus 
Vilka åtgärder bör man vidta när virus uppkommit och hur kan man förebygga mot 
virus? 
E-post 
Vilka regler gäller i praktiken får e-post? 
Incidenter 
Vad gör man vid t.ex. upptäckt av missbruk av användaridentitet? 
Bärbara datorer, mobiltelefoner och externa lagringsmedia 
Vad gäller får bärbara datorer, mobiltelefoner etc? 
Arbetsplatsen 
Vilken vardagssäkerhet finns runt arbetsplatsen? 

7. sakerställ registrerades rätt till information 
Huvudregeln enligt PuL är de registrerade ska informeras om 
personuppgiftsbehandlingen. Som framgår av PuL-blanketten finns undantag från 
denna huvudregel: 

Kryssa för på vilken grund/vilka grunder den registrerade eventuellt inte informerats 
om behandlingen 
Registrerad torde redan känna till behandlingen 
Uppgiftema konuner ej från den registrerade och behandlingen är reglerad i registerlag 
Uppgiftema kommer ej från den registrerade och inforn1ationen skulle medfåra 
opropmiionerliga stora insatser 

Flera av personuppgiftsassistenterna har kryssat för något av undantagen enligt ovan 
från kravet på information till den registrerade trots att uppgiftema har inkommit från 
den registrerade själv. Detta är endast undantagsvis acceptabelt. 

Ett vanligt exempel där undantag från huvudregeln att den registrerade ska 
informeras inte bör accepteras är alla de fall när kommunen ingått avtal med enskilda 
fysiska personer (avtal avseende V A, boldån, fårskol ep lats, bostadsuthyrning, 
anställningar m.fl.). I dessa och liknade fall där uppgifterna inkommer från den 
registrerade själv i stmkturerad form (elektronisk eller pappersblankett eller 

( 



( 

( 

Axel Danielsson Konsult AB 

liknande) bör kommunen snarast se till att informera inom ramen får gällande 
avtalsrutiner. 

Huvudregeln bör vara att de registrerade alltid rutinmässigt informeras i samband 
med att de överlämnar personuppgifterna, även i de fall då något undantag från 
informationsiaavet eventuellt skulle kunna vara tillämpligt. 

Den information som registrerade normalt ska kunna ta del av i samband med att 
uppgifterna samlas in är densamma som ligger till grund får det samtycket: 
Exempel 

Dina uppgifter kommer att behandlas enligt PuL 

Den personuppgiftsansvariges identitet 
Personuppgiftsansvarig: x-nämnden/styrelsen i x kommun 
Adress: x kommun, xxx 
Tfu XXX 

e-post x@x.se 
Ändamålen med behandlingen 
Parkeringstillstånd får personer med funktionshinder 
Kategorier av uppgifter som ska behandlas 
Namn, adress, personnummer, hälsouppgifter 
Kategorier av mottagare av uppgifterna 
Tillverkare av kort får personer med funktionsnedsättning 
Rättelse 
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 
Nödvändiga uppgifter 
Du avgör själv om du villlämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock 
nödvändiga får vår handläggning av ärendet. 
Registerutdrag 
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter slaiftligt undertecknad ansökan 
ställd till oss, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. 

Detta innebär att i den utsträckning behandlingen sker med stöd av informerat 
samtycke har den personuppgiftsansvarige även fullfciljt sin informationsskyldighet 

Om personuppgiftema kanuner från någon annan än från den registrerade själv eller 
inte inkommer på ett strukturerat sätt i form av blankett eller motsvarande bör 
kommunen sträva efter att i någon efterföljande rutin, t.ex. samband med att den 
registrerade får ett svar eller erhåller ett bidrag eller träffar ett avtal etc. lämna 
motsvarande information. 

Om det inte finns några givna efterföljande rutiner av detta slag som kan nyttjas får 
att lämna informationen ifråga kan information lämnas separat genom exempelvis ett 
separat infmmationsblad i pappersfmm eller elektronisk fmm. 

Sammanfattningsvis bör kommunen sträva efter att alltid informera de registrerade i 
samband med att personuppgifterna samlas in. Den föreslagna standardtexten bör 
således arbetas in i samtliga blanketter eller motsvarande som omfattar 
personuppgifter som ni kommer att behandla i elektronisk form. 
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8. Säkerställ uppdaterade redovisningar till personuppgiftsombudet senast l 
april 
Uppdaterade blanketter ska översändas till PuL-ombudet i enlighet med gällande 
anvisningar och blanlcett. Bilaga 2 

Blanlcetten för redovisning av personuppgiftsbehandlingar till ombudet bildar 
sammantaget i ifyllt skick den lagstadgade fårteckning som hävs enligt PuL. 

Förteclmingama ska årligen uppdateras i enlighet med lagens hav på aktuellitet. 
Respektive personuppgiftsassistent fårväntas därför årligen i wordformat översända 
en ny omgång ifyllda banketter till ombudet. Vmje blanlcettsida ska dateras med 
årets datum och sidnumreras. 

Observera att blanketten är ett vanligt worddokument, varfår utrymmet i de olika 
fålten enlcelt kan fårändras efter vad som krävs i det enskilda fallet 

Har inga personuppgiftsbehandlingar tillkommit eller upphört under det senaste året 
räcker det således med att översände en kopia på förra årets bianieetter men med 
innevarade års datum. 

De uppdaterade blanlcettema ska vara ombudet tillhanda senast den l april2014 

Övriga frågor 
Frågor med anledning av detta meddelande eller andra frågor inom ämnesområde 
besvaras av personuppgiftsombudet Välkommen att ta kontakt! 

Axel Danielsson 

Personuppgiftsombud 

( 
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Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Lena Fertig, förvaltnings- och nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

FÖRSLAG TILL BESLUT 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2015-01-13 SN2015/6 nr 2015.20 

L l 

ll-mtt& b. 
-----------------~--~ 

Förslag till val bland vård- och omsorgsnämndens ledamöter 
och ersättare att ingå i kommunala pensionärsrådet 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som representant från nämnden 
utse N.N. till ordinarie och N.N. till ersättare att ingå i kommunala 
pensionärsrådet får mandatpelioden 2015-2018. 

Ärendebeskrivning 
Kommunala pensionärsrådet är ett samrådsorgan med pensionärsorganisa
tionerna. Ledamöter och ersättare avser representanter från 
kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt bygg- och 
milj önämnden. 

Till kommunala pensionärsrådet väljs följande: 
Vård- och omsorgsnämnden väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 
Kommunstyrelsen väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 
Bygg- och miljönämnden väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

'· \ r , 1 
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-------c;:r:------------- ------------- ---------------------------
Lena Fertig 
Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Lena Fertig, förvaltnings- och nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

FÖRSLAG TILL BESLUT 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2015-01-13 SN2015/6 nr 2015.21 

t f 

//lev~ 
~------- ~- -· -----··"---

Förslag till val bland vård- och omsorgsnämndens ledamöter 
och ersättare att ingå i kommunala handikapprådet 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som representant från nämnden 
utse N.N. till ordinarie och N.N. till ersättare att ingå i kommunala 
handikapprådet fcir mandatperioden 2015-2018. 

Ärendebeskrivning 
Kommunala handikapprådet är ett samrådsorgan med handikapporganisa
tionerna. Antalet ledamöter och ersättare (3 ordinarie och 2 ersättare) avser 
representanter från kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt 
bygg- och miljönämnden. 

Till kommunala handikapprådet väljs följande: 
Vård- och omsorgsnänmden väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 
Kommunstyrelsen väljer en (l) ordirratie och en (l) ersättare. 
Bygg- och miljönämnden väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 
Barn- och utbildningsnämnden väljer en (l) ordinarie och en (l) ersättare. 

Beslut expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

j~~~ -nnmmn--mn_U __ ~------
Lena F ertig Thomas Brandeli 
Administrativ controller/ Socialchef 
nämndselcreterare 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 1(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-01-14 
Vår beteckning 

VON nr 2015.26 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

------------·- -·--- ·~ 

Val av representant till TKL, ett tjänstemannaorgan för samverkan 
mellan länets kommuner och landstinget 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att utse socialchef Thomas 
Brandeli till medlem i TKL med mandat att företräda nämnden i de frågor 
som behandlas i TKL. 

Bakgrund 
TKL, Tjänstemannaberedningen - Kommun- Landsting, TKL, tidigare 
Analysgruppen, etablerades av länsLAKOS förhandlingsdelegation. Den 
inrättades urspnmgligen för att ta fram analysunderlag men utvecldade 
successivt sitt arbetssätt som också innebar beredning av frågor inför då
varande förhandlingsdelegationens sammanträden. 

Förutom rollen som ett beredningsorgan blev Analysgruppen också ett 
samrådsorgan för kontaktema mellan länets kommuner och landstinget. Många 
frågor som inte behövde till den politiska nivån löstes inom Analysgruppen 
samtidigt som gruppen tog initiativ till utredningar och översyner. 

I samband med att C-framåt, numera Regionförbundet etablerades beslöt 
länsLAKO att Analysgruppen slctille bibehållas men ges en mer formell status. 
På den politiska nivån skulle Analysgruppen arbeta gentemot förhandlings
delegationen. 

Förhandlingsdelegationen avvecldades varför en precisering behövdes av 
Analysgruppens mandat och ställning. Under 2004 gavs därför detta mandat 
från länets kommuner och landstinget. Under hösten 2006 byttes namnet på 
Analysgruppen till TKL, Tjänsternaimaberedning-Kommun- Landsting. 

Förslag 

Politisk organisation 

Det behövs ett politiskt organ för att i vissa fall diskutera och komma överens 
om olika gemensamma frågor inom det sociala och hälso- och sjukvårds
området mellan kommuner och landsting eller kanske i vissa fall även mellan 
kommunerna. 

Genom skapandet av Regionförbundets effektiviseringsberedning finns nu ett 
lämpligt organ som kan hantera dylika frågor. Beredningen bör arbeta utifrån 
tidigare LänsLAK.Os arbetssätt. Det innebär att man diskuterar och kommer 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 

2015-01-14 

överens i gemensamma frågor, utgör en fårhandlingsorganisation, agerar 
gemensamt gentemot utomstående pmter med mera. 

Inga formella beslut kan tas i beredningen, utan dessa hänskjuts till respektive 
huvudman för beslut. 

Inom ovan nämnda område ska TKL fungera som beredningsgrupp till 
Effektiviseringsberedningen. TKL hänskjuter vid behov större frågor till 
medlems direktörerna. 

Effektiviseringsberedningen avgör om vissa frågor ska hanteras av 
Regionfårbundets styrelse. 

Tjänstemannaorganisation 

TKL har sedan 2004 utgjort ett forum får samverkan mellan landstinget och 
länets kommuner i fi·ågor om vård och omsorg. (socialtjänst och hälso- och 
sjukvård) TKL har en såväl uppföljande som stödjande och initierande roll. 
Ledamöter bör vara de som har ansvar gentemot en uppdragsnämnd i kommun 
respektive landstinget, socialchefer eller motsvarande och hälso- och 
sjukvårdsdirektören samt en representant fi·ån Regionfårbundet 

Frågor som berör endast två parter ska inte tas upp i TKL utan ska behandlas 
bilateralt. TKL består av tjänstemän och har således att behandla frågor som 
ligger inom tjänstemännens ansvar. TKL:s mandat utgår från det mandat 
ledamöterna har som tjänstemän hos sina huvudmän. 

Oavsett vilket mandat tjänstemännen kommer att ha, kan fårutses att frågor av 
mer fårhandlingskaraktär eller fi·ågor som handlar om ekonomiska 
transaktioner mellan huvudmännen kommer att behöva en annan form får att 
lösas. I många fall kan dessa behöva lyftas till den politiska nivån och då till 
Regionfårbundets effektiviseringsberedning. 

I praktiken innebär detta att frågan bereds av TKL och tas upp på beredningens 
agenda. Vissa större och ptincipiellt viktiga frågor lyfts till den 
medlemsdirektörsgrupp som finns inom Regionfårbundet Uppsala län (Länets 
kommundirektörer och landstingsdirektören). 

Det kan också finnas situationer där frågor som aktualiseras inom 
Regionförbundet Uppsala län fortsättningsvis ska hanteras i TKL. 

Ärenden till TKL initieras genom att en av partema i gruppen väcker en fi·åga. 
TKL ska kunna fungera som styrgrupp för gemensamma utredningar. 

TKL sammanträder minst fyra gånger per år. Minnesanteclmingar ska sicrivas 
efter varje sammanträde och distribueras till berörda representanter får berörda 
huvudmän. Ordförandeposten ska cirkulera mellan landstinget och Uppsala 
kommun där varje period ska vara ett år. 

2(3) 

Vår beteclming 

VON nr 2015.26 
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TKL består av följande medlemmar: 

Part 
Enköpings kommun 

Hebykommun 

Håbokommun 

Knivsta kommun 

Tierps kommun 

Uppsala kommun 

Älvkarleby kommun 

Östhammars kommun 

Landstinget i Uppsala län 

Regionfårbundet Uppsala län 

Totalt 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 

2015-01-14 

Antal ledamöter 
2 ordinarie 

l ordinade 

l ordinarie 

l ordinarie 

l ordinade 

2 ordinarie 

l ordinarie 

l ordinarie 

4 ordinarie 

l ordinarie 

15 ledamöter 

Under mandatperioden 2010-2014 har Håbo kommun representerats av 
socialchef Thomas Brandeli 

Förvaltningens bedömning 
Ledamot ska utses av respektive huvudman och ha mandat att fåreträda 
huvudmannen i de fi:ågor som behandlas i TKL. Det ankommer också på 
respektive ledamot att fåra tillbaka frågeställningar och information till 
respektive huvudman. I TKL kommer således att ingå 15 ledamöter. 

TKL kan vid behov adjungera saldrunniga. 

Till sitt stöd harTKLen berednings grupp. 

F ör Håbo kommun fareslås socialchef Thomas Brandeli som ordinarie ledamot 
får mandatpedoden 2014-2018 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 
Regionfårbundets effektiviseringsberedning 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

3(3) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.26 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-01-16 

Il 

1(3) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.36 

Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se /)ltttde . 1~ 

-~ ........... 

Förslag till höjd ersättning för utförare av hemtjänst enligt LOV 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att höja hemtjänstpengen till 
utforare som är godkända for både service och omvårdnad med 18 % 
från den l juni 2015. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att höjningen finansieras genom 
foljande forändringar i verksamheten .. . 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna forvaltningens forslag 
till nya riktlinjer for biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen for äldre 
och funktionshindrade. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att foreslå Grannvård Sverige AB 
en forlängning av hemsjukvårdavtalet till den 31 maj 2015 med en 
ersättning om 50 tia per månad. 

5. Förvaltningen ges i uppdrag att till nämndens sammanträde i maj 
återkomma med ett forslag om hur den telrniska utvecldingen kan tas 
tillvara inom hemtjänsten. 

Notering 
Detma tjänsteslaivelse innehåller forslag rörande fyra var for sig diarieforda 
ärenden. Det är: l) Höjd ersättning, 2) Riktlinjer och 3) Förlängning av avtal, 
4) Uppdrag. Nämndens beslut i ovanstående punlcter 1-5 blir således fyra 
självständiga beslut (fyra paragrafer i protokollet). 

Sammanfattning 
Kundval i hemtjänsten enligt LOV infördes i Håbo kommun 2009. Förutom 
Håbo kommun så finns idag två privata utforare, Grannvård Sverige AB 
samtRindLags Hemtjänst & Service AB. 

Ersättning till utförarna betalas for utförd tid och nuvarande 
ersättningsnivåer framgår av bilaga l. 

Under åren har det vid flera tilWillen komini t signaler från de privata 
utfårama att den ersättning man får inte täcker kostnadema. Det forhållandet 
har också märlets i den kommunala hemtjänsten som under flera år redovisat 
ett underskott. Förutom timersättningen finns for 2015 en budgeterad 
ersättning till den kommunala hemtjänsten om 3 500 tia. Här ingår 0,5 
årsarbetare som är gemensam for hela hemtjänsten som arbetar med bl a 
larminstallationer och viss programsupport 
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Ärendebeskrivning 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-01-16 

Ersättning till utfårama utgår får utförd tid. Det systemet gäller i stort sett i 
alla kommuner som infårt LOV i hemtjänsten. En handfull kommuner har 
andra ersättningssystem t ex att man betalar får beviljad tid eller har en 
nivåersättning vilket innebär att man ger ett fast pris om den beviljade tiden 
är 1-5 timmar, ett annat om den är 6-10 timmar osv. 

För att registrera tiden hos brukaren har Håbo kommun ett avtal med Phoniro 
Care och använder deras digitala system Mo bi pen. Under fårsta halvåret 2015 
kommer vi dock att byta leverantör och har slutit att avtal med TES Careapp 
som är fullt integrerat med förvaltningens verksamhetssystem Treserva. 

För 2014 uppgick de beviljade hemtjänsttimmama for hela hemtjänsten till 
100 900 timmar, varav 39 300 timmar avsågprivata utfårare. För 2015 har 
antagit att volymema kommer att öka med l O %. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att nuvarande ersättningsnivå är otillräcklig 
for att finansiera verksamheten både får de privata utfårama och får 
kommunen. Förvaltningen anser att hemtjänstpengen behöver höjas med 18 
% for att ge de privata utfårama rimliga forutsättningar och får att den 
kommunala hemtjänsten ska kunna visa ett O-resultat med enbart 
hemtjänstpengen som intäkt. Det fårutsätter dock att den kommunala 
hemtjänsten gör ytterligare effektiviseringar så att man kommer upp i en 
brukartid om 70 % av arbetad tid 

Den föreslagna höjningen avser endast utfårare som är godkända enligt 
kategori l, dvs, att man utfor både omvårdnad och service. Förfåretag som 
utfår enbart service fareslås ingen höjning. Idag finns inget sådant företag 
godkänt i Håbo kommun. 

De fåreslagna ersättningsnivåerna framgår av bilaga 2. 

En höjning av ersättningen medfor ökade kostnader. Förvaltningens 
beräkning är att kostnadsökningen på helår med den föreslaga höjningen är 
2 200 tla. För att finansiera forslaget fareslås följande 

Minskning 1,0 årsarbetare, socialpsykiatri 

Minskning 1,0 årsarbetare, Solängen 

Minsirning 1,0 årsarbetare, fotvården 

Minskade intäkter, fotvård 

Minsirning 0,5 årsarbetare hemsjukvård 

Minsirning 0,25 årsarbetare, Pornona 

Minskning 0,25 årsarbetare, Dalängen 

Minsirning 0,6 årsarbetare timvikarier 

Förändrade tidsschabloner 

Förändrade forutsättningar for fårdtj än st 

500 tla: 

500 tkr 

450 tkr 

-350 tkr 

300 tla 

125 tla 

125 tla 

300 tkr 

600 tla 

600 tkr 
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HÅBO 
KOMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-01-16 

Ovanstående besparingsförslag summerar till3 150 th, dvs ca l miljon 
utöver vad som behövs, för att ge nämnden en möjlighet att välja olika 
alternativ. Om besparingar ska göras inom färdtjänst så finns idag inget 
konla-et forslag utan fårvaltningen behöver då få ett uppdrag att ta fram ett 
sådant fårslag. Tänlcbara möjligheter är att korta milgränsen som idag är 6 
mil utanfor kommungränsen eller att höja egenavgiften som idag är lägst 35 
honor. 

När det gäller punkten fårändrade tidssohabloner så avser det den normaltid 
som finns får att utfara olika insatser. Här fareslås en kortare tid får fle1ialet 
av insatserna. Förvaltningen har stämt av de nya tiderna med den 
kommunala utforaren som bedömer att det är ett rimligt fårslag. De nu 
gällande tiderna framgår av bilaga 3 och de fåreslagna tiderna framgår av 
bilaga 4 sidorna l 0-11. 

Höjningen av ersättningen fareslås gälla från l juni 2015. 

Sedan augusti har Grmmvård Sverige AB haft i uppdrag att utfara 
hemsjukvård i de ärenden man har hemtj änstinsatser. Överenskommelsen 
om detta löper ut den 15 mars. Förvaltningen fareslår att överenskommelsen 
fårlängs till den 31 maj med samrna ersättning som nu, dvs50th per 
månad. 

Beslutsunderlag 
Aktuella tiropriser får utförande av hemtjänst (bilaga l) 
Förslag till nya tiropriser får utfårande av hemtjänst från l juni 2015 
(bilaga 2) 
Nu gällande tidsschabloner for hemtjänst (bilaga 3) 
Förslag till nya riktlinjer får biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen 
får äldre och funktionshindrade (bilaga 4) 

Beslut expedieras till 
Rindlags hemtjänst & service AB 
Grannvård Sverige AB 
Matilda Norell 
Raij a Honkanen 
Irene Eldöf 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

3(3) 
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HÅBO 
KOMMUN Datum 

Socialnämnden 
2015-01-08 

Tiropriser lör 2015 lör utlörande av hemtjänst 

Håbo kommun fastställer årligen timprisema för utförande av hemtjänst. Timpriset 
uppräknas med det omsorgsprisindex som Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
beräknat för det aktuella året. För 2015 har SKL beräknat en prisökning om 2,2% jämfört 
med 2014. Det innebär att det pris som ska debiteras Håbo kommun för utförd hemtjänst 
från och medjanuari 2015 är följande 

A. Personlig 
omvårdnad och 
service om 
leverantören är 
godkänd enligt 
kategori l 

ld. 07.00 - 22.00 

B. Serviceijänst om 
leverantören är 
godkänd enligt 
kategori 2 

kl. 08.00 - 17.00 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

Postadress 746 80 Bålsta 
Besöksadress Centrumleden l 
Hemsida www.habo.se/haabo 

Privat leverantör Privat leverantör 
Övergran, Yttergran 
och Kalmar Häggebyoch 

skokloster 

365 kr/tim 442 kr/tim 

335 kr/tim 407 kr/tim 

Tcl 0171-52500 
Fax 01 71 - 563 33 
E-post haabo.kommun@habo.se 

Kommunal 
verksamhet i 
egen regi 

Över gran, 
Yttergran och 
Kalmar 

358 kr/tim 

329 kr/tim 

Kommunal 
verksamhet i 
egenregi 
Häggebyoch 
Skokloster 

429 kr/tim 

396 kr/tim 

Postgiro l O 22 00 - 3 
Bankgiro 234 - 4158 
Orgnr. 212000-0241 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Förslag till ersättning från och med l juni 2015 

A. Personlig 
omvårdnad och 
service om 
leverantören är 
godkänd enligt 
kategori l 

Id. 07.00 - 22.00 

B. Serviceljänst om 
leverantören är 
godkänd enligt 
kategori 2 

Id. 08.00 - 17.00 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

Postadress 746 80 Bålsta 
Besöksadress Centrumleden l 
Hemsida www.habo.se/haabo 

Privat leverantör Privat leverantör 
Övergt·an, Yttergran 
ochKaimar Häggebyoch 

skokloster 

431 kr/tim 522 kr/tim 

335 kr/tim 407 kr/tim 

(1 , 
Tel 0171-525 00 
Fax 0171 - 563 33 
E-post haabo.kommun@habo.se 

Dat11m 
2015-01-16 

Kommunal Kommunal 
verksamhet i verksamhet i 
egen regi egen regt 

Häggeby och 
Övergt·an, Slcokloster 
Yttergt·an och 
Kalmar 

422 kr/tim 506 kr/tim 

329 kr/tim 396 kr/tim 

Postgiro 10 22 00-3 
Bankgiro 234-4158 
Orgnr. 212000-0241 



. ' 

( 

( 

HÅBO 
I<OMMUN 
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Vår beteckning 
SN 2012/22 nr 2013.2894 

Tidsschabloner för hemtjänstinsatser (normal nivåer) 

De schabloner för olika insatser som redovisas nedan beskriver anger omfattning och tid för 
respektive insats. Detta är ett normalfall men behovet ska alltid utredas utifrån den enskildes 
unika situation och behov. Avgifter tas ut för hemtjänstinsatser, vilket beskrivs i separata 
riktlinjer. 

INSATS OMFATTNING TID 

Tvätt och enklare ldädvård Tvätt utförs en gång var 45 minuter/tillfålle 
inte mattor och tunga överkast fjortonde dag. 
städning varannan vecka 40 minuter/tillfålle för 
Två rum och kök för ensamstående och 
ensamstående och tre rum och l timme/tillfålle får par. 
kök för gifta och 
sammanboende 
Lättare städning Vid behov 15 minuter/tillfälle 

• viss "uppsnyggning" 

• vattning av blommor l O minuter/tillfåll e om vanlig 
städning getts samma vecka 

Soptömning Vid t ex inkontinensproblem 5 minuterltillfålle 
ska soporna kastas vmje dag. 

Om daglig morgon- eller 
kvällshjälp är beviljad ingår 
soptömning utan extra minuter. 

Inköp/Post och bankärenden En gång per vecka 40 minuter/tillfålle då den 
e planera inköp (eventuellt med komplettering enskilde inte följer med 
9 Utföra inköpet av färskvaror) 
o plocka in matvm·or 
o (enskilde kan följa med 

vid inköpen) 
Bäddning och renbäddning Bäddning vmje dag och 5 min/tillfålle/säng/dag 

renbäddning två gånger/månad bäddning + 15 
min/tillfålle/säng renbäddning 

Renbäddning Vid behov 15 min/tillfålle/säng 
Diskning Vid behov l O niinutt:)r/tillfålle 

Tillsyn/Besök Vid behov 5 minuter/besök 
3 minuter/telefonsamtal 

Hjälp vid duschning Vid behov 3 5 minuter/tillfåll e 

Tillsyn vid duschning 15 minuter/tillfälle 
Måltidsstöd inklusive enldm-e Vid behov 3 O minuter/tillfåll e 
matlagning 
Enldare matlagning Vid behov 15 minuter/tillfälle 
Matdistribution Vid leverans av matlåda 5 minuter/tillfälle 
Toalettbestyr Vid behov 20 minuter/tillfälle 

Toalettbesök (enbart WC) Vid behov l O minuter/tillfälle 
Av- och påklädning samt Vmje dag 25 minuter/tillfälle 
personlig hygien 
Stöd under morgonen Vmje dag / 35 minuter/tillfälle 

~ ~. 
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o Hjälp upp 
o Övre/Nedre hygien Beroende på hjälpbehovet kan 
o Påldädning bäddning ingå utan extra 

• Toa minuter. 

o Frukost 
o Soptömning 
Stöd under eftermiddagen Vmje dag 20 minuterltillfålle 
o Mellanmål 
e Toa 
Stöd under kvällen Varje dag 25 minuter/tillfålle 

• Toa 
e Avldädning 
Cl Hjälp i säng 
Il Soptömning 
Aktivitet/Social smnvm·o Maximalt 3 ggr/vecka 3 O minuter/tillfåll e 
Ledsagning Vid behov 30 minuter/tillfålle 
Promenader Vid behov 3 O minuter/tillfåll e 

Om enskild beviljas både någon daglig omvårdnadsinsats samt någon serviceinsats minskas den 
totala beviljade tiden med lO% efter smnmamäkning. Detta görs oavsett om insatsernas 
tidsangivelser är gjorda enligt schablon eller om de är individuellt anpassade. Den totalt beviljade 
tiden (efter avdraget på 10 %) ska anges i biståndsbeslutet 

Skälet är att smnordningsvinster av att kunna göra olika insatser, eller delar av insatser, vid smnma 
besök, gör att den enskilde kan få insatsema utförda på en kmim·e total tid. 

Kommentarer till vissa insatser med tidsschabloner 

Inköp, post och bankärenden 
För betalning av rälrningcu uppmuntras i första hand till alternativa lösningar såsom giJ:ering. 
Personalen ska i så liten utsträckning som möjligt hantera kontanter. ICA-kmt 
rekommenderas. 

Det är viktigt för många äldre att få följa med till affåren och själva välja matvaror samtidigt 
som de får en promenad till och från affåren. När den enskilde följer med på inköp ska en 
individuell bedömniJ1g göras av tiden. 

städning 
Städning ska, i den mån det är möjligt, ske tillsammans med den enskilde. Det aktuella 
behovet ska styra. 

En enskilde är skyldig att håll en rimlig städutrustning tillgänglig för hemtjänsten. 

Måltidsstöd 
Vissa äldre har liten lust att äta. De får därigenom inte i sig den näring de behöver. Det är 
därför viktigt att skapa goda förutsättningar för måltiden genom en särskild biståndsinsats 
just krmg måltiden. God mathållning är en av grundförutsättningama för en god omvårdnad. 
Vid behov ges bistånd till ffiköp och tilhedning av färdiga rätter. Det kan också vara 
värdefullt att ibland få mer omfattande tillredning av måltider, behovet ska bedömas 
restriktivt. fq. 

( 

{ 

( 
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Vår beteckn ing 

SN 2015/6 nr 2013.127 

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och 
funktionshindrade 

Inledning 

Socialnänmdens arbete utgår ifrån Socialtjänstlagen (SoL). Lagen är en så kallad ramlag som 
ger vatje kommun möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande behov. 

Av lagens första paragraf anges övergripande mål och värderingar som styr socialtjänstens 
arbete: 

l §Samhällets socialtjänst skall på demola·atins och solidaritetens grund frän'lja människornas 

ekonomiska och sociala trygghet, 
jämlikhet i levnadsvillkor, 
aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att jl-igöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten 
skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Socialnämnden ska enligt lagen bland annat verka för att människor som av fysiska, 
psykiska eller andra skäl möter betydande svåligheter i sin livsfö1ing får möjlighet att delta i 
samhällets gemenskap och att leva som andra. (5 kap 7 § SoL) 

När det gäller specifikt Socialnämndens omsorg om äldre ska den enligt lagen inriktas på att 
äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap 4 § l st SoL). 
Bestämmelsen kallas ibland den nationella värdegrunden. I Håbo kommun pågår för 
närvarande ett stort arbete med att arbeta fram en värdegrund för Håbo och implementera 
den i organisationen. 

Ytterligare relevanta utdrag ut Socialtjänstlagen: 

I 3 kap. 3 § SoL anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, att det för utförande 

( 

( 

av uppgifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning och e1jarenhet samt att ( 
kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säJa-as. 

I 3 kap. 5 §första stycket SoL anges att insatser för den enskilde ska utformas och genoniföras 
tillsammans med honom eller henne. 

I 5 kap. 4 § andra stycket SoL anges att socialnämnden ska 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. 

I 5 kap. 5 § tredje stycket SoL anges att den äldre personen, så långt det är möjligt, ska kunna välja 
när och hur stöd och l'ljälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 

Till vem vänder sig dokumentet 

Dokumentet berör biståndsbedömning och beslutsfattande rörande insatser enligt 
Socialtjänstlagen för äldre eller funktionshindrade. Det ska inte förväxlas med riktlinjer för 
biståndsbedömning utifrån lag om stöd och service till vissa funlctionshindrade (LSS) . 

bL 
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Den yrkesgrupp inom socialtjänsten i Håbo kommun som utifrån socialtjänstlagen utreder de 
behov som äldre och funktionshindrade har kallas biståndsbedömare. Dokumentet om 
riktlinjer vänder sig till kommunens biståndsbedömare som vägledning i arbetet och syftar 
samtidigt till att skapa en likställighet i bedömningar utifrån denlokala politiska viljan. 

I Håbo kommun utgår arbetet även ifi:ån den lokala värdegrunden att alla som kommer i 
kontakt med sociala verksamheter i Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande 
präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. 

Äldre människor och personer med olika funktionshinder som kommer i kontakt med 
( socialtjänsten har rätt att ställa krav på den professionelles kunskaper, fårdigheter och 

förhållningssätt. Det är även viktigt for anhötiga/närstående att det stöd och de insatser som 
föreslås och genomfors vilar på gedigen kunskapsgrund. Bistånd kan och ska inte erbjudas 
utan den enskildes uttrycldiga vilja och önskan om bistånd. En ansökan om bistånd ska 

{ föregå utredning och beslut om eventuellt bistånd. Den enskilda individen är suverän och 
hans/ hennes önskan om sin livsföring ska respekteras. 

( 

{ 

Förebyggande arbete 

Den gmndläggande utgångspunkten for insatser till enskilda som behöver särskilt stöd är att 
de i forsta hand ska få dessa tillgodosedda genom insatser i vardagsmiljön, i sitt eget hem. 
En skälig levnadsnivå innebär att gnmdläggande behov på en rimlig nivå. 

Basnivån, når alla. Hit hör socialtjänstens förebyggande verksamhet, stöd till olika 
föreningar samt anhörigstöd. 

Håbo kommun har en äldreombudsman och en anhöligkonsulent som ska stödja den 
enskilde och dennes anhöliga. 

Håbo kommun har även vissa serviceinsatser såsom fixartjänst som utfor vissa 
vaktmästararbetsuppgifter i den enskildes egna hem. 

F örs t när resurserna i vardagsmilj ön inte är tillräcldiga for att möta behoven ska mer 
specialiserad verksamhet träda till. Kmmnunens äldreomsorg ska ses som ett komplement till 
vad den enskilde Idarar själv. Att bevara hälsan upp i åren och behålla bilden av sig själv 
som en i huvudsak frisk person betyder mycket för god livskvalitet. Socialtjänstens uppgift 
är att tmderlätta for individen i vardagen. 

Samhällets bistånd enligt Socialtjänstlagen 

4 kap Riitten till biständ 
l§ 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försö1jningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäla-as en skälig levnadsnivå. Biståndet ska uiformas så att 
det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

Behoven tillgodosedda pä annat siitt 
Rätten till bistånd fömtsätter att den enskilde salenar formåga att tillgodose det uppkomna 
behovet. Makar eller par som ingått partnerskap har ett gemensamt ansvar gentemot 

0Z. 
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varandra enligt äktenskapsbalken. Det innebär bland annat ett gemensamt ansvar för 
exempelvis sysslor i henunet medan däremot inte personlig omvårdnad omfattas av ansvaret. 
Samma princip bör gälla för sammanboende par, personer med delat hushåll och for personer 
med hemmavarande barn över 18 år. FöräldrarNårdnadshavare har ett särskilt ansvar enligt 
föräldrabalken. Detta ansvar kan besklivas utifrån ett barn med nmmal utveclding. Kan 
behovet tillgodoses av annan huvudman har man som regel inte rätt till bistånd. Hjälpmedel 
eller anpassning i hemmet är exempel på hur kommunen kan erbjuda andra alternativ. 

Livsjöring i övrigt 
Livsforing i övrigt innefattar en lång rad olika behov av stöd och hjälp i hemmet, service, 
behandling samt vård och omsorg. 

En skiilig levnadsnivå 
Biståndet ska tillforsäkra en skälig levnadsnivå vilket innebär att vissa grundläggande behov 
tillgodoses på en rimlig nivå. Det ska utformas så att det stärker möjligheten att leva ett 
självständigt liv. De insatser som ges ska vara anpassade efter behov och önskemål. De ska 
främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 
Var och en har ett ansvar för sitt eget liv, biståndet ska utformas så att det frigör och 
utvecldar de egna resurserna. Var och ens självbestämmande och integritet ska respekteras i 
vården och omsorgen. Insatserna bygger på en frivillig överenskommelse med den enskilde 
eller med godman/forvaltare då den enskilde inte har formåga att foreträda sig själv. 

Riktlinjerna for biståndsbedömningen ska ses som en vägledning for vad som i Håbo 
kommun anses vara skälig levnadsnivå for målgruppen. Enligt socialtjänstlagen ska dock 
varje ansökan om bistånd bedömas utifrån den enskildes individuella behov, vilket innebär 
att individuella lösningar och avsteg kan göras från till exempel tidsschabloner for 
hemtj änstinsatser. 

Socialtjänstlagen begränsar inte vad den enskilde kan ansöka om, varfår riktlinjerna inte ska 
ses som en komplett forteckning över möjliga insatser. ( 

· Biståndshandläggning 

Aktualisering 
Ett ärende kan aktualiseras genom 
• En ansökan 
• En anmälan 
• Genom egen kännedom 

Trots att ansölrningsblanketter forekommer finns inga fmmkrav for hur en ansökan ska se ut 
och även en muntlig ansökan ska behandlas. Det är dock bara den enskilde som själv kan 
ansöka om bistånd. F ör äldre brukare är det dock vanligt att en anl1örig är den forste som 
kontaktar biståndsbedömaren, och det ingår i handläggningen att infmmera den anhötige om 
hur processen ser ut så att den anhörige vid behov kan hjälpa den enskilde att ansöka om 
bistånd. 

Niir inleds en utredning 
Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat 
sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan foranleda någon åtgärd av 
nämnden.(SoL 11 kap l§) 
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Handläggaren ska om möjligt och i mera komplicerade utredningar upprätta en plan över hur 
utredningen är tänkt att bedrivas, en så kallad utredningsplan. Beroende på omständigheterna 
i det enskilda fallet ska det av planen framgå: 

vad som ska Idargöras i utredningen, 
syftet med och platsen for samtal eller andra möten med den enskilde ensam eller 
tillsammans med närstående, 
syftet med och platsen for samtal eller andra möten med närstående, godman eller 
fonnyndare 
vilka saldamniga som utlåtanden behöver hämtas in från, och 
den preliminära tidsplanen for utredningen. 

Utredningen 
Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomforande av beslut om stödinsatser, 
vård och behandling ska dokumenteras. (SoL 11 kap 5 §, SOSFS 2006:5) 

Av 7 § Förvaltningslagen foljer att en utredning ska genomforas så snabbt som möjligt utan 
att rättssäkerheten eftersätts. I Håbo kommun är specificerat att en utredning i normalfallet 
ska inledas senast en vecka från det datum biståndshandläggarna fått kännedom om uppgifter 
som kan foranleda insatser från socialtjänsten. Vid akuta situationer ska utredning inledas 
omedelbart. Att en utredning ska genomforas skyndsamt får alltså inte medföra att kraven på 
objektivitet, opartiskhet och allsidighet eftersätts. Vad som menas med "så snabbt som 
möjligt" kan inte anges generellt utan måste bli en bedömning i vruje enskilt ärende. I vissa 
ärenden kan det innebära att ett beslut behöver fattas omgående, t.o.m. samma dag som 
ärendet aktualiseras. Exempel på sådana ärenden kan vara att pröva behovet av hemtjänst i 
fmm av inköp till en äldre person som återvänt till sitt hem efter en sjukhusvistelse 

En utredning ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i 
ärendet. 

Föreligger behov av bistånd ska först bedömas om behovet kan tillgodoses på annat sätt 
innan bistånd beviljas. Avslag på ansökan kan inte beslutas om det finns behov av insatsen 
och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

I forsta hand prövas om den enskildes problem kan avhjälpas eller minskas genom åtgärder i 
den fysiska miljön som bostadsanpassning eller tekniska hjälpmedel. Dialog kring 
möjligheten att vid behov byta bostad genom egna initiativ ska initieras av 
biståndshandläggaren. 

Den enskildes resurser och möjlighet att själv delta i göromålen ska beaktas i utredningen 
och när beslutet fattas. Beslutet ska innefatta den ensldldes möjlighet att aktivera sig för att 
bibehålla och/eller återvinna sina funktioner. 

De handlingar som upprättas och som rör ensldlda ska innehålla tillräcldiga, väsentliga och 
ändamålsenliga uppgifter. De uppgifter som kan vara av betydelse får handläggningen av 
ärendet bör därfor löpande foras in i journalen. Det ska också framgå varifrån uppgifterna i 
handlingen kommer, vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar. Den 
information som lämnas muntligt av saldcunniga eller referenspersoner ska dokumenteras. 
Handläggaren ska se till att den som lämnat uppgifter ges tillfålle att ta del av och bekräfta 
de uppgifter som har dokumenterats. I forsta hand ska redogörelsen undertecknas av 
uppgiftslämnaren men kan detta inte ske ska dokumentationen läsas upp för den som lämnat 
uppgifterna och en anteckning om detta ska göras i personakten. 

ro (.L 



RIKTLINJER 5(15) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-01-16 

Vår betecl<n ing 

SN 2015/6 nr 2013.127 

Handlingar som rör enskilda ska vidare hållas ordnade på ett sådant sätt att det enkelt och 
överskådligt går att följa och granska handläggningen av ett ärende.( Det är viktigt av många 
skäl, t.ex. för att en ny handläggare relativt snabbt och enkelt ska kurrna ta över 
handläggningen av ett ärende.) 

En utredning får inte bedrivas för dess egen siculL En redan inledd utredning bör avslutas när 
det blir Idarlagt att någon åtgärd inte behövs i det enskilda fallet. 

Den planering som görs tillsammans med den enskilde och som har betydelse för beslut om 
insatser ska dolcumenteras. A v dolcumentationen ska det framgå 

vilka mål som gäller för respektive insats, ( 
på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planerade och beslutade 
insatser, och 
hur nämnden eventuellt har samvellcat med t.ex. andra myndigheter, organisationer 
eller föreningar och vad det har resulterat i 

Målet ska vara en konleret plan som ldart och tydligt anger vad som är önskvfui att uppnå 
med den insats som har beviljats den enskilde. En insats kan ha flera mål. Det är viktigt att 
målen är realistiska och svarar mot den enskildes behov och förutsättningar både på kort och 
lång silet. Ibland måste planetingen ske stegvis i korta etapper. Det gäller t.ex. inom 
äldreomsorgen där sjukdom och andra omständigheter snabbt kanhäva nya lösningar. 
Insatserna ska utformas tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar och 
önskemål så långt detta är möjligt. Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas. 

Om följande uppgifter inte dolmmenteras på annat sätt i personakten, ska det av journalen 
också fi:amgå 

om ställföreträdare, ombud eller biträde har medverkat, 
om stödperson har varit med på t. ex. ett möte eller ett nämndsammanträde, 
om tolk har anlitats, 
om systematiska bedömningsinstrument har använts och i så fall villca, ( 
om den enskilde anser att någon uppgift i dolcumentationen är oriktig. 

Barnperspektivet 
Om det flnns barn med i bilden ska deras intressen beaktas under utredningen. Det handlar ( 
om att alltid uppmärksamula situa~ionen för barn så att stödet till den enskilde också 
utformas med hänsyn tagen till hans eller he1mes föräldraralL 

Anhöriga 
För många brukare, inte minst för äldre, kan anhöriga ha en stor betydelse för att hjälpa 
brukaren att beskliva sina behov och ge biståndsbedömaren en helhetsbild av den äldres 
situation. Anhörigas kunskap ska tas tillvara av biståndsbedömaren, och ska så långt det är 
möjligt få vara delaktig i beslutsprocesser och uppföljning av insatser. 

Samtidigt har biståndsbedömaren en skyldighet att rätta sig efter den enskildes vilja och att 
respektera offentlighets- och selcretesslagens bestämmelser om samtycke salmas från 
brukaren att involvera anhöliga i processen. Ibland behöver biståndsbedömaren också, både 
av respekt för den enskildes autonomi och för en konekt handläggning, neka anhöliga 
deltagande i till exempel vårdplanering eller lilmande, om det behövs för att urskilj a den 
enskildes egen vilja. Dock får detta inte utesluta den anhöliges rätt till komnmnicering med 
biståndsbedömaren i vilctiga frågor som vårdplanering etc. 

~~'\ ~-~ 
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( 

Kommunicering 
Den grundläggande principen är att den enskilde bäst kan foreträda sina egna intressen. Den 
som är part har rätt att få insyn i ärendet och kan få yttra sig över de uppgifter som tillforts 
ärendet. 

Kravet på kommunicering i 17 § FL i1111ebär att en myndighet inte får avgöra ett ärende som 
avser myndighetsutövning mot enskild utan att den enskilde har unclenättats om uppgifter 
som tillforts ärendet av någon a1111an. Den enskilde ska också ha fått möjlighet att yttra sig 
över uppgiftema limarr myndigheten fattar sitt beslut. 

skyldigheten att koll1ll1unicera ska alltså fullgöras i två steg. Den enskilde ska 

l. unclenättas om utredningsmaterialet och 
2. få möjlighet att yttra sig över det. 

Det forhållandet att ett ärende rör något som bedöms vara av "ringa värde" är i sig inte skäl 
for att inte fullgöra kornmunikationshavet. I vissa fall är kornmunicering inte nödvändig. 
Det gäller om 

den enskilde får precis vad han eller hon har ansökt om eller begärt, 
uppgiften saknar betydelse, t.ex. om en annan person har lämnat en uppgift somman 
redan känner till eller som inte behövs får beslutsfattandet, eller 
det är uppenbart obehövligt att kornmunicera 

Vidare kan kornmunicering underlåtas om ärendets avgörande inte kan uppslgutas. 

skyldigheten att koll1ll1Ullicera gäller utredningsmaterialet och omfattar inte nämndens 
bedömning eller forslag till beslut. Koll1ll1unicern1gen kan ske muntligt, genom vanligt brev 
eller genom delgivning . Biståndshandläggaren ska kunna redovisa att kommunicering har 
skett. A_v jolllnalen bör det bl.a. framgå när och hur kornmunicering enligt 17 § FL har 
fullgjmis samt vad som har kommunicerats. 

Det är vanligt inom äldre- och handikappomsorgen att den enskilde behöver hjälp med 
ansökan och med olika ekonomiska angelägenheter. Anhö1iga eller andra närstående brukar 
hjälpa till. I samband med myndighetsutövning är det dock viktigt att iakttaga vissa formella 
hav. I avtalslagen finns regler om fullmakter. Det finns inget formhav på att en fullmakt 

( måste vara slaiftlig men for att undanröja alla tveksamheter anser vi att det är att foredra for 
komnmnen att säkerställa att den som handlar for den enskildes räkning har rätt att göra det. 
Den enskilde kan lämna muntligt fullmakt genom ett samtalmed berörd tjänsteman. Viktigt 
är då att detta noteras i personakten så att all berörd personal kan ta del av detta. Vill den 
enskilde återkalla fullmakten ska även det noteras i akten. En fullmakt kan också gälla enbart 
for biståndsfråga men inte for frågor rörande t ex avgiftshandläggningen. För att det ska vara 
tydligt - fråga den enskilde. 

För personer som har svårt att slaiva finns möjligheten med "hand på penna". Den enskilde 
får hjälp att göra sin namnteckning. Detta bör inte vara den som sedan ska agera som 
fullmäktig åt den ensldlde. Dessutom bör namnteckningen bevittnas for att säkerställa att den 
enskilde sirr-ivit fullmakten av egen vilja. 

Avskrivning av påbörjad utredning 
Om ett ärende avskrivs från vidare handläggning på grund av att den enskilde n1te vill 
medverka i utredningen eller inte längre är intresserad av den insats som han eller hon har 
ansölet om ska detta antecknas i joumalen med uppgifter om när och på vilka gnmder 
utredningen avslutas /r,i" 
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Förvaring av dokument och handlingar 
Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får 
tillgång till dem. 

Beslut 

Varje utredning, som inte avslaivs på grund av till exempel återtagen ansökan, leder till 
någon form av beslut. A v beslutsunderlaget bör det bland annat framgå: 

vem eller vilka personer ärendet avser, 
- vad ärendet gäller 

vad som har kommit fi·am under utredningen, 
den enskildes uppfattning om sina behov och hur dessa kan tillgodoses. 

- utredarens bedömning och förslag till beslut 

Beslut ska vara tydliga och begtipliga för den enskilde. A v biståndsbeslutet ska framgå: 

vad den enskilde ansökt om 
vilka insatser som beviljats och omfattningen av dessa 

- motivering till beslutet 
- målet med insatserna 
- för hur lång tid beslutet gäller (individuellt anpassat, men oftast inte överstigande 6 

månader) beslutsfattarens titel 

Vid avslagsbeslut ska även fi·amgå: 
motive1ing till eventuellt avslag av hela eller del av ansökan 

- hur avslag av hela eller del av ansökan kan överidagas 

( 

Beslutet måste vara fornmlerat så att det inte råder någon tvekan om huruvida den enskildes ( 
ansökan har beviljats, avslagits eller om ärendet har avslaivits från vidare handläggning. 

Genomförandeplan 

Av socialtjänstlagens 11 kap 5 § fi·amgår bland annat att genomförande av beslut om ( 
stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Hur en beslutad insats praktiskt ska 
genomföras bör enligt Socialstyrelsens allmänna råd dokumenteras i en genomförandeplan, 
såvida det inte fi·amgår av någon annan plan eller är uppenbart obehövligt. 

Utdrag ur SOSFS 2006:5: 

6kap2§ 

Allmänna råd 

Genomförandeplanen bör: 

• i regel upprättas inom den verksamhet som svarar för det praktiska genomförandet, och 
med utgångspunkt i ett beslut om en insats och målet för insatsen beslaiva hur den 
praktiskt ska genomföras. 
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Av planen bör det bland annat framgå: 
o om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka, 
o vilka mål som gäller for insatsen eller delar av den, 
• när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras, 
• på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen, 
• vilka personer som har deltagit i planeringen, 
• när planen har fastställts, och 
• när och hur planen ska faljas upp. 

Genomförandeplanen bör höra till den enskildes personakt. 

Personakt och journal hos den som genomför en insats 
2 § Genomförandet av ett beslut om en insats ska dokumenteras fortlöpande. 

I Håbo kommun ska ovanstående efterlevas och den som genomfor en insats ska skicka in 
genomforandeplanen till biståndsbedömaren inom en månad från det att verkställighet av 
insatsen påbö1jades. Genomforandeplanen är viktig i biståndsbedömarens uppfoljning av 
insatsen tillsammans med den enskilde. 

Handläggningen ska vara av god kvalitet 

Beslut om bistånd ska omprövas om nya uppgifter som kan påverka beslutet kommer till 
biståndsbedömarens kännedom. Uppfoljn:ing ska ske i god tid innan tidigare beslut löper ut. 
Individen ska erhålla bistånd som tillgodoser behovet och forändringar i den enskildes 
formåga och behov. 

Detta forutsätter: 
• professionell och rättssäker behovsbedömning 
• uppmärksamhet på behov av insatser som kan underlätta den dagliga livsforingen 
• undersökning av vilka rehabiliterande insatser som kan sl<juta upp vårdbehovet 
• information om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns att tillgå 
• inflytande över insatsernas utformning både for den enskilde och dennes företrädare 
o vårdplanering utifrån den enskildes önskemål 
• integrerat socialt och medicinskt synsätt i det dagliga arbetet 
• uppfoljning och utvärdering 
• systematisk dokumentation 

Individuell anpassning 

Utöver socialtjänstlagens bestämmelser om individuell prövning av den enskildes ansökan, 
är individanpassning ett politiskt mål for socialnämnden i Håbo kommun. För 
biståndsbedömaren innebär det bland annat att lägga upp vmje samtal och utredning utifi:ån 
den enskildes forutsättningar. Dessutom ska alla beslut peliodiseras individuellt och följas 
upp med brukaren, oftast genom ett personligt möte. 

En individuell anpassning av hemtjänstinsatser ska också kunna innebära vissa möjligheter 
for den enskilde att i samråd med utforaren byta en beviljad insats mot en annan. Till 
exempel kanske någon anhörig hjälpt brukaren med städning ena veckan, varfOr brukaren 
istället ber om att få inplanerat en promenad. Om både städning och promenad ingår i 
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brukarens biståndsbeslut ska ett sådant byte kunna göras, så länge nödvändigt varsel ges till 
utfåraren och så länge den totalt beviljade tiden inte överslaids. 

Uppföljning av beslutat bistånd som inte verkställts 

Socialfcirvaltningen ska fyra gånger per år, utifi.·ån Socialstyrelsens direkt, anmäla till 
Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt SoL och LSS som efter tre månader ännu inte 
verkställts. Rappoli ska även inges till socialnämnden, kommunfullmäktige, samt 
kommunens revisorer. 

Ansvarsfördelning mellan biståndsbedömare och utförare 

Biståndsbedömare fattar beslut om vilka insatser den enskilde har rätt till och beräknar får 
hemtjänstinsatser den tid som insatsen kräver. Den dagliga utformningen om hur insatserna 
ska ske görs sedan i samråd mellan utfårare och den enskilde eller dennes ombud. 

Biståndsbedömare ska följa upp biståndsbeslutet och ska ompröva beslutet om fårändrat 
biståndsbehov framkommer. Utfårarverksamheten fciljer även upp sina insatser om hur den 
enskilde upplever att den får sina behov tillgodosedda. Det kan innebära att det blir 
fårskjutningar i hur tiden fårdelas mellan olika insatser beroende på den enskildes behov vid 
det aktuella hjälptillfållet. 

Ett rehabiliterande arbetssätt 

Beslutad insatsnivå ska ge utrymme får både habiliterande och rehabiliterande arbetssätt 
samt beskriva hur stor insats var och en beviljas. 
Rehabiliterande arbetssätt omfattar såväl synsätt som praktiskt handlande och omfattar 
dygnets alla timmar, veckans alla dagar, av all personal. 

Målet med rehabiliterande arbetssätt är att den enskilde: 

- ska kunna bibehålla sina vanor och funktioner 
- ska lemma leva ett så självständigt liv som möjligt 
- ska återvinna funktioner, fysiskt och socialt 

ska uppmuntras att utfcira sina aktiviteter eller delar av sina aktiviteter i dagliga livet. 

Detta sker genom: 

- att personal har gJ.Undläggande kunskap och får handledning av arbetsterapeut och 
sjukgymnast 

- att arbetet utfors i den enskildes miljö som en del i dennes dagliga aktiviteter 
att personal ger stöd och träning i aktiviteten (t. ex. tvätta sig, ldä på sig, fårflytta sig) 

- att omgivningen anpassas (t.ex. möblera om, använda tekniska hjälpmedel, ta boli 
trösldar, ta bmt badlcar, montera ramp vid entre etc.) 

- att delaktighet i dagliga livet uppmuntras (t.ex att läsa tidningen, ta sig till sociala 
aktiviteter, underhålla det sociala nätverket eller vara ute) 

Ofta är aktiviteter vmje dag de bästa möjligheterna till träning får den äldre eller 
funktionshindrade. b~ . 
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Tidsschabloner för hemtjänstinsatser (normal nivåer) 

De schabloner för olika insatser som redovisas nedan beskriver anger omfattning och tid för 
respektive insats. Detta är ett normalfall men behovet ska alltid utredas utifrån den enskildes 
unika situation och behov. Avgifter tas ut får hemtjänstinsatser, vilket beskrivs i separata 
riktlinjer. 

INSATS OMFATTNING TID 

Tvätt och enldare ldädvård Tvätt utfors en gång var 3 7 minuter/tillfåll e 
inte mattor och tunga överkast fjortonde dag. 
Städning varannan vecka 40 minuter/tillfålle får 
Två rum och kök för ensamstående och 
ensamstående och tr·e rum och l timme/tillfålle får par. 
kök får gifta och 
sammanboende 
Lättare städning Vid behov 12 minuter/tillfålle 

• viss "uppsnyggning" 

• vattning av blommor 8 minuter/tillfålle om vanlig 
städning getts samma vecka 

Soptömning Vid t ex inkontinensproblem 5 minuter/tillfålle 
ska soporna kastas vmje dag. 

Om daglig morgon- eller 
kvällshjälp är beviljad ingår 
soptömning utan extra minuter. 

Inköp/Post och bankärenden En gång per vecka 30 minuterltillfålle då den 

• planera inköp (eventuellt med komplettering enskilde inte följer med 

• Utföra inköpet av färskvaror) 

• plocka in matvaror 

• (enskilde kan följa med 
vid inköpen) 

Bäddning och renbäddning Bäddning varje dag och 5 min/tillfålle/säng/dag 
renbäddning två gånger/månad bäddning + l O 

min/tillfålle/säng renbäddning 
Renbäddning Vid behov lO min/tillfålle/säng 
Dislming Vid behov 8 minuterltillfålle 

Tillsyn/Besök Vid behov 5 minuter/besök 
3 minuter/telefonsamtal 

Hjälp vid duschning Vid behov 25 minuter/tillfålle 

Tillsyn vid duschning 15 minuter/tillfålle 
Måltidsstöd inldusive enklare Vid behov 20 minuter/tillfälle 
matlagning 
Enldare matlagning Vid behov 15 minuter/tillfälle 
Matdistribution Vid leverans av matlåda 5 minuter/tillfålle 
Toalettbestyr Vid behov 15 minuter/tillfälle 

Toalettbesök (enbart WC) Vid behov l O minuter/tillfåll e 
Av- och påldädning samt Varje dag 15 minuter/tillfälle 
personlig hygien 
Stöd under morgonen Varje dag 1"'1 30 minuter/tillfälle 
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• Hjälp upp 
• Övre/Nedre hygien Beroende på hjälpbehovet kan 

• Påklädning bäddning ingå utan extra 

• Toa minuter. 

• Frukost 
• Soptömning 
Stöd under eftermiddagen Varje dag 16 minuter/tillfålle 
• Mellanmål 
• Toa 
Stöd under kvällen Va1je dag 21 minuter/tillfålle 
• Toa 
• Avklädning 
• Hjälp i säng 
• Soptömning 
Aktivitet/Social samvaro Maximalt 3 ggr/vecka 20 minuter/tillfålle 
Ledsagning Vid behov 20 minuter/tillfålle 
Promenader Vid behov 20 minuter/tillfålle 

Kommentarer till vissa insatser med tidsschabloner 

Inköp, post och bankärenden 
För betalning av räkningar uppmuntras i fårsta hand till altemativa lösningar såsom girering. 
Personalen ska i så liten utsträclming som möjligt hantera kontanter. ICA-kort 
rekommenderas. 

Det är viktigt får många äldre att få följa med till affåren och själva välja matvaror samtidigt 
som de får en promenad till och fi·ån affåren. När den enskilde följ er med på inköp ska en 
individuell bedömning göras av tiden. 

Stiidning 
Städning ska, i den mån det är möjligt, ske tillsammans med den enskilde. Det aktuella 
behovet ska styra. 

En enskilde är skyldig att håll en rimlig städutrustning tillgänglig får hemtjänsten. 

Måltidsstöd 
Vissa äldre har liten lust att äta. De får därigenom inte i sig den näling de behöver. Det är 
därfår viktigt att skapa goda fårutsättningar får måltiden genom en särskild biståndsinsats 
just laing måltiden. God mathållning är en av grundfårutsättningarna får en god omvårdnad. 
Vid behov ges bistånd till inköp och tillredning av fårdiga rätter. Det kan också vara 
värdefullt att ibland få mer omfattande tillredrling av måltider, behovet ska bedömas 
restriktivt. 

Hjälp med fi·ukost, lunch, middag, kvällsmål och mellanmål innefattar, om inte annat anges i 
biståndsbeslutet, att plocka :fram, tillreda och servera måltiden samt att diska. I normalfallet 
ingår hjälp med två lättare mål och ett huvudmål/dygn. 

Toalettbestyr 
Toalettbestyr kan även omfatta blöjbyte, byte av stomipåse, uridom och mibag. 

C}/. 
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RIKTLINJER 12(15) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-01-16 

Vår beteclming 
SN 2015/6 nr 2013.127 

P ä- och avklädning samt personlig hygien 
På- och avldädning samt personlig hygien beviljas då den enskilde inte kan eller har stora 
svårigheter att själv ldara detta. Personlig hygien kan också omfatta munvård, rakning, 
kamning, rengöring av glasögon och hjälp med att sätta på hörapparat. Här ingår även 
rengärning av protes eller hjälpmedel. 

Dusch 
Hjälp vid duschning kan omfatta även smörjning, nagelldippning, hårtvätt och hårläggning. 

Diskning 
Behov av diskmaskin kan diskuteras med den enskilde. 

Tillsyn 
Tillsyn beviljas efter individuella behov, till exempel får enskilda som inte kan använda larm 
eller där det inte bedöms tillräckligt. Det är en trygghetsskapande åtgärd i hemmet får 
vårdtagare, anhö1i.ga och personal. Insatsen ska utövas med ett rehabiliterande arbetssätt. 
Tillsynen kan underlätta i vardagen får personer med stor falhi.sk i hemmet. Den kan bidra 
till att bryta ensamhet och ge struktur får dagen för de som är i behov av tidsrutiner. För att 
kunna utöva tillsyn i fmm av besök måste den enskilde överlämna en nyckel till hemtjänsten. 
Om den enskilde inte är hemma vid tillsynsbesöket ska hemtjänsten anmäla detta omedelbart 
till bistånds bedömaren. Utanfår kontorstid ska det finnas en anhörig att kontakta. 

Tillsyn kan även utövas i form av telefonkontakt. 

Aktivitet/social samvaro 
Aktivitet/social samvaro beviljas efter individuella behov. Insatsen kan till exempel omfatta 
promenad, vistelse utomhus, &icka kaffe tillsammans, lösa korsord eller högläsning, eller 
utveclda det sociala nätverket. Alla har rätt till aktivitet/social samvaro oavsett 
funktionshinder. Individuell anpassning utifrån den enskildes är viktig. Till exempel kan 
någon sökande beviljas kortare stunder relativt ofta medan någon annan beviljas längre 
stunder mer sällan. Tidsschablonen ska här ses som ett genomsnittligt riktmärke. 

Ledsagning 
Ledsagare beviljas efter individuell behovsbedömning om inte behovet kan tillgodoses på 
annat sätt genom t ex frivilliga organisationer och närstående. 

Ledsagning beviljas då vårdtagare är i behov av hjälp att ta sig till olika aktiviteter samt 
läkarbesök Ledsagning kan vid behov beviljas får att ge den enskilde möjlighet att deltaga i 
samhällslivet i t ex fåreningar, men också får att ge möjlighet att besöka närstående eller 
medverka i an&·a sociala aktiviteter. Det är ett viktigt led i rehabiliteringen. Insatsen ökar 
möjligheten att leva ett självständigt liv samtidigt som det motverkar isolering och ger en 
fårutsättning får att uppnå en skälig levnadsnivå. Det stimulerar den enskilde till gemenskap 
med andra. 

Det är viktigt får många äldre att bryta sin isolering i hemmet och få social gemenskap med 
andra. Det förbättrar ofta möjligheten att bo levar i den invanda hemmiljön. 

Promenader 

Insatsen kan vara rehabiliterande och ett viktigt behov under framfårallt vintermånader då 
det kan känns tryggt att få hjälp att lemruna ut när vägunderlaget är osäkert. 

1:{. 



RIKTLINJER 13(15) 

HÅBO 
!<OM MUN 

Datum 
2015-01-16 

Vår beteckning 

SN 2015/6 nr 2013.127 

Exempel pä andra insatser 
Trygghetslarm i bostaden beviljas får att den enskilde ska känna trygghet genom att lätt 
kunna få kontakt och hjälp vid akuta behov. Trygghetslarm ökar möjlighetema får äldre att 
bo levar i den invanda miljön. 

Korttidsplats beviljas när biståndsutredning inte går att fullfålja i hemmet samt får 
vårdtagare från sjuldms. Syftet är att utreda den enskildes hälso-, sjulevårds- och 
omsorgsbehov, avlastning, växelvård, rehabilitering, erbjuda trygghet och omvårdnad samt 
planera hemvårdsinsatser. Insatsen beviljas vid behov av intensiv rehabilitering, flera gånger 
om dagen. Behov och problem ska vara kopplade till det dagliga livet i ordinärt boende. Det 
krävs en målmedveten satsning på vardagliga funktioner får att vårdtagaren ska kunna återgå ( 
till hemmet efter korttidsvistelsen. 

Korttidsplats i livets slutskede beviljas då den enskilde har valt att leva sin sista tid i hemmet 
men tillfålligt blivit otrygg. Det kan också röra sig om en anhörigs otrygghet eller behov av 
avlösning eller ett akut omhändertagandebehov, som inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Denna specialinriktade insats ges inom ramen får redan fattat beslut om omvårdnad i 
hemmet. Beslut om bistånd i form av korttidsplats fattas av biståndsbedömare. Personalen 
inom Korttids ska ha särskild kompetens inom området som tillgodoser individens specifika 
behov. 

Korttidsplats i väntan på äldreboende beviljas då bedömning gjorts att vårdtagaren på grund 
av fårändrade behov absolut inte kan bo levar i det ordinära boendet då behoven inte kan 
tillgodoses genom hemtjänstinsatser. Utredningen ska vara Idar och beslut om plats i 
äldreboende ska vara taget, men inte verkställt. 

Hemtjänst under assistansliknande former är en insats som fu1111its i Håbo kommun i många 
år och har beviljats till den som inte haft rätt till personlig assistent enligt LSS eller LASS 
men som ändå haft ett stmi behov av kontinuitet, särskild kompetens eller personlig 
omvårdnad. Enligt förvaltningens mening är detta en något märldig insats. Det finns t ex 
inget begrepp i lagstiftningen som motsvarar detta. Insatsen finns i en och annan kommun ( 
men är mycket ovanlig. Samtidigt är det så att alla som beviljas insatser i form av hemtjänst 
ska få så hög kompetens och kontinuitet som möjligt. Det torde därfår räcka att man beviljas 
hemtjänst som insats utifrån en individuell bedömning av ens behov. 

Boendeför särskilda målgrupper ( , 

Särskilt boende får äldre (5 kap 5 § SoL) eller får funktionshindrade (5 kap 7 § SoL) beviljas 
som bistånd enligt 4 kap l § SoL när den enskildes behov är så omfattande att de inte längre 
kan tillgodoses under trygga och säkra former trots stöd och hjälp i den egna bostaden. En 
vårdtyngdsmätning ska ha genomfarts. 

För boende vid äldreboende gäller att boendet och omvårdnaden ska vara så utformade att 
den enskildes kapacitet och resurser tillvaratas och att dennes sociala och kulturella nätverk 
bevaras. Den enskilde ska få hjälp att aktiveras får att bibehålla sina funktioner. 
Biståndsprövning ska ske på samma sätt som tidigare och ett beslut om omfattning efter 
behov och timmar överlämnas till enhetschefen får omvårdnadsboendet 
Utlåtande från hemsjukvården om sökandens eventuella medicinska behov ska tas med i 
bedömningen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-01-16 

Vår beteckning 
SN 2015/6 nr 2013.127 

Insatser utanför biståndsprövning 

Avlösning i hemmet beviljas får att avlasta närstående som vårdar brukare i hemmet 
max 10 timmar per månad. Den enskilde/anhörige tar själv kontakt med 
utfårarverksarnheten. 
Dagverksamhet erbjuds vid ett par av kommunens särskilda boenden får äldre. 
Dagverksaml1et erbjuds för att stimulera till aktivitet som kan bidra till att bibehålla 
befintliga sociala, psykiska och fysiska funktioner. Vilket bedöms fårdröja tid
punkten får inflyttning i särskilt boende. Syftet är även att under några timmar vissa 
dagar i veckan avlösa anhöriga. Dagverksamheten är en öppen verksamhet och ska 
erbjuda anpassad verksamhet till samtliga i riktlinjen förekommande målgrupper. 
Service utan behovsprövning tillämpas i Håbo kommun och innebär att äldre över 7 5 
år som är bosatta i kommunen kan beställa vissa serviceinsatser utan 
biståndsbedömning. (Se särskilda riktlinjer) 

Önskemål om flytt till annan kommun 

Vid önskemål om att flytta till särskilt boende i annan kommun ska biståndsbedömaren vara 
behjälplig med en ansökan enligt 2 kap 3 § SoL. 

Önskemål om flytt från annan kommun 

I socialtjänstlagen2 a kap 8,9 §§ står att läsa: 

8 §En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om 
han eller hon 

J. till följd av hög ålder, fimktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av 
omfattande vård- eller omsorgsinsatser och däTför inte kan bosätta sig i den andra 
kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller 

2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan 
göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas 

9 §En ansökan enligt 8 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i injlyttningskommunen. År 
den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den 
omständigheten när ansökan prövas. 

l . Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra 
kommunen behöverför att kunna pröva ansökan 

Om en maka/make/registrerad partner erhåller bistånd till äldreboende 

Om en maka/make/registrerad partner erhåller bistånd till äldreboende och den kvarvarande 
patinem inte vill bo ensam levar kan både beredas boende i mån av tillgång till lämplig 
lägenhet. Kontraktet tecknas med den som fått biståndet. Medföljande partner har inte 
besittningsskydd till lägenheten. Avlider den som har kontrakt på lägenheten först ska ny 
biståndsprövning göras av den kvarlevande partnern. Står några nya makar/partner i kö till 
stöne lägenhet kan det bli nödvändigt med en fårflyttning inom boendet. 

l styrdokument 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-01-16 

Vår beteckning 

SN 2015/6 nr 2013.127 

Lagar, föreskrifter och förordningar 

., Socialtjänstlagen (SFS 2001 :453) 
e Socialtjänstfårordningen (SFS 2001 :937) 
" Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av 

ärenden och genomfårande av insatser enligt SoL, L VU, L VM och LSS (SOSFS 2006:5) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387) 
e Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 
• Kommunallagen (SFS 1991 :900) 
• Offentlighets och selaetesslagen (2009:400) ( 
• Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 
• Socialstyrelsens fåreslaifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten 

vård (SOSFS 2005 :27) 

Allmänna råd och riktlinjer 

• Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens 
omsorg om äldre 

• Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och 
uppföljning av ärenden som avser äldre personer (SOSFS 2007: 17) 

o Nationella riktlinjer får vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 

( 

( 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-01-14 

(( 

1(2) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.27 

Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se /l ;--tttr;~ l! 

--·------ -----·----

Fråga om öppnade av ytterligare platser i korttidsboende 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte öppna ytterligare 
korttidsplatser for äldre under 2015 och uppdrar till forvaltningen att 
beakta behovet av kmitidsplatser i budgetarbetet för 2016. 

Bakgrund 
Socialnämnden behandlade den 30 september ett ärende kring att öppna 
ytterligare korttidsplatser for äldre i Håbo konunun. Bakgrunden var att 
forvaltningen märkt av en ökad efterfrågan på kmitidsplatser får äldre med 
behov av det samt också en ökad efterfrågan från anhöriga om korttidsplats 
som avlastning. 

Ärendet behandlades av konununstyrelsen den 24 naveniber som 
återremitterade ärendet till socialfårvaltningen då man ville ha en tydligare 
berälming av kostnaderna och en redovisning av konsekvenserna av att inte 
öppna ytterligare kmitidsplatser 

Ärendebeskrivning 
Under 2014 har det märkts en ökad efterfrågan på korttidsplatser. När det 
gäller personer med demenssjukdom har förvaltningen använt ett antal fasta 
plaster på Solängen och Dalängen till korttids boende. Hur många som 
använts har varierat mellan 2-5 beroende på efterfrågan av korttidsplatser 
och fast boende. 

De korttidsplatser vi använt för personer med demenssjukdom är framfor 
allt av karaktären avlastningsplats for anhöriga. På de "somatiska" platserna 
på Pomona har det i princip uteslutande varit platser som använts utifrån 
den enskilde brukarens behov och inte som avlastning for anhöriga, även 
om det fim1s en efterfrågan aven av denna typ av platser. 

Kostnaden for att öppna korttidsboendet igen kan berälmas till ca 4 500 tlcr 
for forsta ettårsperioden om man börjar med att öppna sex platser och tänker 
sig att man efter 6 månader har 12 platser. Arskostnaden vid 12 platser är ca 
4 900 tlcr. Med ytterligare kmitidsplatser blir det också en minsirning av 
hemtjänstbehovet eftersom den enskilde naturligtvis inte behöver hemtjänst 
när hen är på korttids boendet. Det är oerhört svårt att berälma hur mycket 
hemtjänstkostnadema kan minska eftersom vi idag inte vet vilka personer 
som kanuner att vara på korttidsboendet och hur mycket hemtjänst dessa i 
så fall har. En bedömning är en kostnadsminskning mellan 500 -l 100 tlcr. 
Det betyder att nettokostnaden de första 12 månaderna beräknas bli 3 400 -
4 000 tlcr . . 



HÅBO 
KOMMUN 

Förvaltningens bedömning 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-01-14 

Förvaltningens bedömning är att det finns ett behov av ytterligare 
korttidsplatser. Det är tveksamt om behovet är så stort som 12 nya platser 
men med all sannolild1et fi1ms ett behov av ca sex platser. Kostnad får drift 
av sex platser är ca 4 000 tkr. Med en bedömd kostnadsminskning inom 
hemtjänsten på 250- 550 tkr betyder det att driftskostnaden kan beräknas 
till 3 450- 3 700 tkr. Ekonomiskt är det inte effektivt att bedriva 
äldreboenden med sex platser då vmje plats blir relativt dyr. I "gamla" 
korttidsboendet finns visserligen möjlighet til112 boende men troligvis är 
behovet inte så stort och det skulle i så fall innebära boende i dubbelrum, 
vilket känns tveksamt att återgå till. 

Förvaltningen ser ingen möjlighet att finansiera ett öppnande av 
korttidsboendet inom den ram som nänmden tilldelats. Nänmden fareslås 
därfår besluta att inte öppna ytterligare korttidsplatser under 2015 men 
uppdra till fcirvaltningen att beakta behovet av korttidsplatser får äldre i 
budgetarbetet får 2016. 

Beslutsunderlag 

Beslut expedieras till 
Kommlmstyrelsen 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

2(2) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.27 

( 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen HABO KOMMUNl 
SOCIALFÖRVALTNINGEN l 

JUSTERARE 

KS § 168 KS 2014/164 
Anlc 2014 = 12"" O 4 

. '/ . 

Förslag på att öppna ytterligare platser i korttidsboende för VU !\l 
äldre samt äskande om medel från socialnämnden 

Sammanfattning 
Socialnämnden äskar i beslut 2014-09-30, § 101, att fullmäktige beslutar att 
medel om 3900 tia tillfårs socialnämnden får drift av korttidboende på 
Plommon vägen. 

I socialförvaltningens budget får år 2015 finns inget utrymme får att täcka 
dessa kostnader, om inte nedskärningar ska göras inom andra områden. 

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att socialnämndens begäran inte 
ryms inom de fastslagna budgetramarna får 2015. Det innebär att en 
eventuell medeltillförsel sk:u1le belasta kommunens resultat negativt, :fi.·ån 
prognostiserade 21 760 tia till17 860 tlcr. 

En möjlig lösning är att fullmäktige avslår socialnämndens begäran och 
uppdrar socialförvaltningen att hantera driften inom budgetramen. 

Förvaltningen konstaterar därmed att två möjliga fårslag till beslut 
föreligger: 

Beslutsalternativ l: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att avslå socialnämndens 
äskande och uppdra till socialfårvaltingen att hantera driften inom ram. 

Beslutsalternativ 2: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att besluta bevilja 
socialnämndens äskande. 

Förvaltningen överlämnar ärendet till arbetsutskottet utan eget fårslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnens beslut 2014-09-30, § 101 

Tjänstesk:tivelse från socialförvaltningen 2014-09-1 O 

Tjänsteslcrivelse från kommunkansliet 2014-11-07 

.AJ.-betsutskottets fårslag till beslut 2014-11-11, § 13 6. 

l'!. ~Jjr·if 

1 Ii 
~C' l 

EXPEDIERAD SIGNATUR um14~bokÖmm~"' . Nr2;4.3523 

Kommunstyrelseils t_?yv\ltnmg 
746 80 BÅLSTA ~-~\..0 l fl 
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HÅBO 
I<OMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 168 KS 2014/164 

Kommunstyrelsens fårslag till beslut: 

Noteras att i samband med arbetsutskottets behandling av ärendet 
2014-11-11, begärda fårtydliganden och kompletteringar av 
beslutsunderlaget inte föreligger vid dagens sammanträde. Därfår föreslås 
att ärendet återremitteras till socialnämnde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden får 
redovisning till styrelsen dels av de eventuella besparingar som kan 
uppstå om nämndens fårslag genomfårs dels hur driftkostnaden på 3 900 
tkr beräknats samt en redovisning av konsekvenser om fårslaget inte 
genomfors. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR 

( 

UTD~EboRkom m u rn Nr 2014.3523 

f<ommunstyrelsen: ~ l_rnfng 
746 80 BÅLSTA · ·~ 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-30 

SN 2014/30 

Förslag att öppna ytterligare platser i korttidsboende för äldre 

Sammanfattning 
När Solängens äldreboende öppnade frigjordes flera platser på Pornonas 
äldreboende. Vilket innebar att åtta (8) enkelrum skapades som lcortids
boende. Detta möjliggjorde att gamla korttidsboendet kunde nyttjas till en 
till rimlig arbetsmiljö för arbetsterapeuter/- sjukgymnaster, sjuksköterskor 
och en del avgränsat för föreningslivet 

Slutet av år 2013 och detta år 2014 har en ökad efterfrågan och behov av 
kmitidsplatser märkts. Periodvis har förvaltningen köpt korttidsplatser av 
annan vårdgivare. De korttidsplatser som finns har används till plats i vän
tan på särskilt boende, mellanboende efter sjukhusvistelse samt växelvård. 

Den grupp som inte fått del av korttidsplatser, i vmje fall inte det senaste 
året, är personer som vårdas i hemmet av anhörig. Alternativ som funnits för 
denna grupp är hemtjänst i form av till exempel gratis avlastning och i vissa 
fall kompletterat med ytterligare hem~änsttimmar. G-luppen anhörigvårdare 
är en mycket viktig förutsättning för en fungerande äldreomsorg. Det är 
därför viktigt att den anhörige får möjlighet till både avlastning och stöd 
genom att den som vårdas kan erbjudas plast på korttids boende. 

Ekonomi 
Årskostnaden för att öppna kortidsboendet på Plommonvägen 6 i j anuar år 
2015 berälmas till 3 900 th. Då är hänsyn taget till att 6 platser öppnas i 
januati med en upptrappning under året med att ha 12 platser i dubbelrum i 
september/oktober år 2015, om behov finns. 

I förvaltningens budget för år 2015 finns inget utrymme för att täcka dessa 
kostnader, om inte nedskärningar ska göras inom andra områden. Förvalt
ningen föreslår därför att socialnämnden äskar hos fullmälctige om medel på 
3 900 th för chift av korttidsboende på Plommonvägen 6. 

En mer utförlig besklivning av ärendet framgår i tjänsteslaivelse daterad 
2014-09-10. . 

Beslutsunderlag 
- T j änsteslaivelse, daterad 2014-09-1 O, nr SN 20 14.22 71. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar, förutsatt kommunfullmälctiges beslut, att öppna 
korttidsboende på Plommonvägen6 från och medjanuari år 2015. 

2. Socialnämnden äskar hos fullmäktige om att nämnden tillförs 3 900 th 
för drift av korttidsboende på Plommonvägen 6. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmälctige f/6. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2014.2508 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas. bra ndell@habo. se 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-01-14 

1(3) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.25 

------------------

Förslag till lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkä1ma fårslaget tilllokala 
värdighetsgarantier får äldreomsorgen i Håbo kommun med de 
ändringar som föreslagits i remissvaret under Garanti 6 punkt l och 
Garanti 9 punkt l. 

Ärendebeskrivning 
Enligt socialtjänstlagens 5 kap 4§ ska socialtjänstens omsorg om äldre 
"inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och källlla 
välbefillllande". Socialförvaltningen har därfår under 2013 och 2014 arbetat 
fram ett fårslag tilllokala värdighetsgarantier. All personal har deltagit i 
arbetet i olika arbetsgrupper under ledning av förvaltningens enhetschefer 
inom området. Man har träffats vid flera tillfållen och fårslaget måste anses 
vara väl fårankrat i personalgruppen och i organisationen. Som stöd får 
arbetet har konsultföretaget Carh~n & Wemer anlitats. Kostnaden får deras 
medverkan har fmansierats genom ett särskilt statsbidrag. Bland de privata 
utfårama har Attenda deltagit i arbetet. 

Pensionärsorganisationema har medverkat vid ett fårsta upptaktmöte och 
också haft fårslaget på remiss. Även kommunala handikapprådet och 
handikappfåreningamas samarbetsorgan (HSO) har haft fårslaget till 
värdighetsgarantier på remiss. 

Värdighetsgarantierna 

Värdighetsgarantiema omfattar sju huvudområden 

• Rätt till privatliv och integritet 

• Möjligheter att upprätthålla sitt självbestämmande 

• Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser 

• Insatser av god kvalitet 

• Gott bemötande 

• Känsla av trygghet 

• Upplevelse av meningsfullhet 



HÅBO 
KOMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-01-14 

Inom vmje ett av dessa mmåden finns 1-3 underrubriker som uttrycker som 
närmare beskriver vad garantin innebär och inom vatje underrubrik finns ett 
antal punlder som beslaiver hur vi i det vardagliga arbetet tillgodoser att den 
enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Till en del har vi 
under lång tid arbetat på detta sätt och annat är nytt som framkommit i de 
gruppdiskussioner där all personal deltagit. Värdet av den process som varit 
kan inte överskattas då garantierna till stor del handlar om attityder och 
forhållnings sätt. 

För att garantierna ska vara ett vil<:tigt och bestående inslag i vardagsarbetet 
är det oerhö1i vildigt att förvaltningens chefer och ansvariga är goda 
forebilder. Det är också vildigt att garantierna gås igenom och samtalas om 
vid nyanställning av personal samt talas om på arbetsplatsträffar och vid 
eventuella avvikelser. Givetvis så ska också vatje bmkare och få del av 
garantierna när man får hemtjänst eller flyttar till ett särskilt boende. 

Så snart vård- och omsorgsnämnden fattat beslut om att infora de lokala 
värdighetsgarantierna så omfattas självfallet också de privata utfårama av 
dessa. 

Remissvaret från kommunala pensionärsrådet, kommunala handikapprådet 
och handikappföreningarnas samarbetsorgan i Håbo. 

Remissorganisationerna är i huvudsak mycket positiva till forslaget till 
lokala värdighetsgarantier. Förslag till ändringar lämnas på foljande 
punkter: 

Garanti 5 punkt 3. Organisationerna vill att denna punkt ska kompletteras 
med att hänsyn ska tas till politiska och sexuella läggningar. Förvaltningen 
anser att detta uttrycks i garanti l punkt 3 och avstyrker forslaget 

Garanti 6 punkt l . Organisationerna vill att denna punlct ska kompletteras 
med anhöriga så att benänmingen blir anhöliga/närstående. Förvaltningen 
tycker att det är ett bra forslag. 

Garanti 9 punkt l. Organisationerna vill att denna punkt omformuleras 
enligt foljande: "Vi välkomnar och stöttar anhöriga/närstående till att finnas 
nära Dig vid livets slut". Förvaltninge~ tycker att det är ett bra forslag. 

Garanti 11. Organisationerna villlägga till foljande skrivning: 
"Anhöriga/närstående bör ses som en given resurs när det gäller att ge 
trygghet. Ä ven ett gott bemötande gentemot anhöliga/närstående bör 
garanteras". Garantiemas syfte är att personalen ska uppträda och agera på 
ett sådant sätt att bmkaren har en känsla av att leva ett värdigt liv och känna 
välbefinnande. På flera andra ställen i garantin uttrycks de 
anhörigas/närståendes betydelse. Vad gäller gott bemötande av anhöriga så 
är det en självidarhet i uppdraget som anställd i Håbo kommun att ge alla 
man kommer i kontakt med ett gott bemötande. Förvaltningen avstyrker 
forsla get. 
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Garanti 14 punkt 3. Organisationerna tycker att begreppet promenadstöd 
ska bytas ut mot ledsagare. Punkten avser särskilt boende och avser en 
kortare eller längre promenad utomhus där man behöver stöd får att kunna 
gå. Promenadstöd är ett mer relevant begrepp än ledsagning som mer syftar 
på det stöd man behöver får att t ex ta sig till vårdcentral eller sjukhus och 
innefattar också det stöd som kan behövas under besöket. Förvaltningen 
avstyrker fårslaget 

Beslutsunderlag 
Förslag tilllokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen 
Konsekvensbeshivning utifrån fårslag tilllokala värdighetsgarantier 
Remiss 
Remissvar 

Beslut expedieras till 
Samtliga chefer i socialförvaltningen 
KPR 
KHR 
HSO 
Kommunstyrelsen 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Kommunala pensionärsrådet(KPR), kommunala 
handikapprådet(KHR) samt handikappföreningarnas 
samarbetsorgan i Håbo(HSO) har beretts tillfälle att avge yttrande 
över: 
-Förslag tilllokala värdegrundsgarantier i äldreomsorgen. 

Råden och HSO har valt att avge gemensamt yttrande och får härmed anföra 
följande. 

Vi är positiva till förslaget om lokala värdighetsgarantier. 

Värdighetsgarantierna kommer, om de följs, försäkra den enskilde ett mycket 

gott bemötande med syfte att ge självbestämmande, trygghet och livskvalitet. 

Vi anser att personalens utbildning, "sunda förnuft" och tid är grunden för att 

garantin ska kunna hållas. 

Vi anser att en stor del av garantierna är självklara och redan i "praktiskt bruk". 

sedan länge. 

Det måste finnas manövreringsutrymme för personalen att ge dessa garantier. 

Om krav ställs och tid inte finns uppstår lätt uppgivenhet hos personalen. 

Vi tror att det behövs en tät dialog mellan personal, chefer och politiker, samt 

handledning till chefer om hur värdegarantierna ska prioriteras och följas upp. 

- .. '".''"'"'' Vi i KPR och KHR är mycket intresserade av att få kontinuerlig återkoppling och 

ta del av utvärderingar. 

Att personalen i äldreomsorgen har fått tillfälle att gemensamt sitta ned och 

diskutera dessa garantier/förhållningssätt tror vi är av stor vikt. 

Vi hade gärna sett att representanter från råden fått vara med i 

diskussionerna. 

( 

( 



Vi saknar anhörigas roll i sammanhanget. Vår uppfattning är att det bemötande 

och den information anhöriga får spelar stor roll i hur den enskilde mår. 

Värdighetsgarantierna garanterar den enskildes värdighet. Hos personer som 

mottager hemtjänst finns inte så sällan en make/maka, sambo som personalen 

också har att förhålla sig till i det dagliga arbetet. 

Förslag till ändringar: 

( Garanti 5 punkt 3 

( 

- komplettera med att hänsyn ska tas även till politiska och sexuella läggningar 

Garanti 6 punkt 1 

-komplettera med anhöriga så benämningen blir anhöriga/närstående 

Garanti 9 punkt 1 

-ändra till: vi välkomnar och stöttar anhöriga/närstående till att finnas nära Dig 

vid livets slut. 

Garanti 11 

-lägga till: Anhöriga/närstående bör ses som en given resurs när det gäller att 

ge trygghet. Även ett gott bemötande gentemot anhöriga/närstående bör 

garanteras. 

Garanti 14 punkt 3 

-Vi reagerar mot begreppet promenadstöd. Bör ersättas med ledsagare. 

Vi tror att en anställd frivilligsamordnare som har till uppgift att ansvara för, 

utbilda, informera, stötta och samordna frivilliga insatser skulle vara till stor 

gagn för att kunna leva upp till värdighetsgarantierna framför allt punkt 14 och 

15. Vi vet att det finns personer som önskar att få hjälpa till och göra en insats, 

men man vet inte hur. 



Vi ser med stor tillförsikt fram emot att hela äldreomsorgen nu går från att 

prata värdegrund till att också utföra värdegrund. 

Bålsta 20140922 

För KPR 

AHF, BFF, PRO, SPF 

.... t~!!~~ 
Gun-Britt Renefalk 

Vice ordförande i KPR 

För KHR och HSO 

8 ~~·'·9 .... ~.&~ 
Solweig LLthdqvist 

Vice ordförande i KHR 

Ordförande i HSO 

( 
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REMISS 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-05-26 
Vår beteckning 

SN2011/24 nr2014.1487 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Thomas Brandell, socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

Remissen sänds till: 
Kommunala pensionärsrådet, KPR 
Kommunala handikapprådet, KHR 
HSO, Handikappföreningars samarbetsorgan i Håbo 

Remiss - Förslag tilllokala värdighetsgarantier i äldreomsorgen 

Socialnämnden i Håbo kommun beslutade 2012-03-27 att införa lokala 
värdighetsgarantier utifrån den lagstadgade nationella värdegrunden 
(SoL 5 kap. §§ 4 och 5). 

Förvaltningen har tillsammans med konsultföretaget Carlen och Wemer AB 
arbetat fram ett förslag tilllokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. 

Resultaten av goda exempel och konheta ställningstaganden har samman
ställs. Förslaget skickas nu på remiss. Det slutliga förslaget tilllokala 
värdighetsgarantier kommer att beslutas i socialnämnden den 4 november 
2014. 

Eventuella synpunkter ska vara socialförvaltningens kansli tillhanda senast 
den 30 september 2014. 

Bilagor 
Förslag tilllokala värdighetsgru·antier i äldreomsorgen, daterad 2014-02-28 

- Konsekvensbeskrivning utifrån förslag tilllokala värdighetsgarantier. 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

POSTADRESS 
746 80 BALSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

· TELEFAX 
0171 -563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

~~. 
HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST · 
kommun@habo.se 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2014-05-23 
Vår beteckning 

SN2011/24 nr2014.1487 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Lena Fertig, nämnds sekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

SÄNDLISTA: 

Kommunstyrelsens kansli: 

Agneta Hägglund 

Seheterare Carolin Utterman 

Seheterare Susarme Nyström 

Representanter i Kommunala Pensionärsrådets arbetsutskott 

Maj Ångman 

Arvid Rönnholm 

RozaBabec 

Gun-Britt Renefalk 

Representanter i Kommunala Handikapprådets arbetsutskott 

Solweig Lundqvist 

Per-Olof Renefalk 

Jan-Olof Jigler 

Susanne Hultgren-Edholm 

Gunilla Gustavsson 

HSO, Handikapporganisationernas samarbetsorgan 

Ordförande Jan-Olof Jigler 

POSTADRESS 
746 BO BÅLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 
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CARLEN & WERNER 
2014-02-28 

Förslag tilllol<ala värdighetsgarantier i äldreomsorgen 

Rätt till privatliv och kroppslig integritet 

1. Vi garanterar att Ditt hem respekteras som Din privata sfär 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

• Vi knackar eller ringer på dörren innan vi kommer in till Dig 

• Vi presenterar oss och benämner Dig vid namn 
• Vi kommenterar inte eller värderar Ditt utseende, klädsel, sexualliv, relationer, religion, 

vanor, möbler, post, telefonsamtal eller annat som hör till Ditt privatliv 
• Vi frågar eller berättar innan vi öppnar Dina skåp, lådor eller garderober 

• Vi involverar Dig i samtal och tänker särskilt på att inte prata över huvudet på Dig 

• Du bestämmer själv vad Du vill berätta om det som rör Ditt privatliv 

2. Vi garanterar att Du har rätt till integritet i samband med den kroppsliga 
omvårdnaden 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

• 

• 

• 

Vi frågar och/eller läser av Ditt kroppsspråk för att ta reda på hur Du vill ha det vid den 
kroppsliga omvårdnaden 

Vi berättar vad vi ska göra innan hjälp påbörjas och under tiden vi hjälper Dig med den 
kroppsliga omvårdnaden 
Vi respekterar om Du inte vill ha hjälp ibland och kommer överens med Dig om vilken tid 
som passar bättre 

• Vi drar för gardiner eller persienner vid den kroppsliga omvårdnaden och skyler Dig så 
Du inte ska behöva känna Dig naken eller beskådad 

• Vi stänger dörren och låter Dig vara i avskildhet vid toalettbesök om Du själv vill. Vi finns 
i närheten för att Du ska känna Dig trygg. 

• Vi ser till att inkontinensskydd, handskar, plastförkläden förvaras på överenskommen 
plats 

1 (6) 
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Möjlighet att upprätthålla sitt självbestämmande 

3. Vi garanterar att Du så långt som möjligt själv får bestämma HUR, NÄR 
och av VEM insatserna ska utföras 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

• Vi planerar tillsammans med Dig hur insatserna ska utföras och tar hänsyn till Dina 
önskemål, vanor, intressen och vardagsrutiner 

• Vi ger Dig stöd i att bestämma själv genom att visa och ge olika valmöjligheter 

• Du bestämmer själv vilka aktiviteter Du vill delta i (särskilda boenden) 

• Vi frågar "Hur vill Du ha det i dag?" för att kunna vara lyhörda och flexibla utifrån Din 
dagsform och överenskommelser i genomförandeplanen 

4. Vi garanterar att Du har möjlighet att bestämma om kvinnlig eller manlig 
personal ska hjälpa Dig vid den personliga hygienen 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

• Vid biståndshandläggares kartläggning och när vi upprättar eller reviderar 
genomförandeplanen dokumenteras om Du har uttryckt särskilda önskemål om kvinnlig 
eller manlig personal ska hjälpa Dig vid den personliga hygienen 

Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser 

5. Vi garanterar att Du ges möjlighet att behålla Dina vanor, Din struktur på 
dagen och möjligheten att fortsätta leva Ditt eget liv 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

( 

• Vi tar hänsyn till Din egen dygnsrytm som t.ex. när Du vill gå upp på morgonen eller ( 
lägga Dig på kvällen. Det kan även handla om vad Du vill ha för mat, när Du vill inta Dina 
måltider och med vem . 

• Vi ser kontinuerligt över personalbemanningen för att kunna vara flexibla och anpassar 
arbetsuppgifterna utifrån Dina och andra äldres behov och önskemål 

• Vid planering av insatserna tillsammans med Dig tar vi hänsyn till särskilda önskemål och 
vanor utifrån t.ex. Din religion/trosuppfattning, etnisk tillhörighet, språk, kön eller ålder. 
Det kan exempelvis handla om att besöka kyrka eller annan möteslokal, få hjälp med att 
lyssna eller titta på specifika radio-/TV-program eller att anpassa kosten. 
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6. Vi garanterar att Du ges möjlighet att vara delaktig i vårdplanering, 
kartläggning inför biståndsbeslut, upprättande och revidering av 
genomförandeplan samt vid uppföljning av beslut och insatser 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

• Vi samtalar med Dig om Dina behov av insatser och hur, när och av vem Du vill att 
insatserna ska utföras. Vi tar tillvara Dina närståendes erfarenheter och kunskap om 
Dina vanor. 

• Vi tar oss tid att lyssna på det Du själv berättar och ger Dig tid att svara när vi ställer 
frågor 

• Din kontaktman är huvudansvarig för att säkerställa att beslutade insatser utförs enligt 
det ni kommer överens om 

• Vi ser till att skapa en god relation för att Du ska kunna vara bekväm med att framföra 
dina åsikter 

Insatser av god kvalitet 

7. Vi garanterar att beslut och insatser formas och är vägledande utifrån 
Dina behov och önskemål 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

• Dina behov och önskemål, "Dina egna ord", framgår i kartläggning och utredning av 
bistånd och är vägledande vid beslut av insats 

• Vi uppmuntrar Dig till att kontakta biståndshandläggare vid förändrade behov. Vi hjälper 
Dig att ta kontakt om Du önskar (Hemtjänst) 

• Vi dokumenterar Dina förändrade behov kontinuerligt i genomförandeplanen och har 
den som utgångspunkt i den dagliga omvårdnaden. Vi frågar eller läser av Ditt 
kroppsspråk för att ta reda på hur Du vill ha det vid varje specifikt tillfälle. 

• Din kontaktman planerar in ett samtal med Dig minst var 3:e månad för att uppdatera 
genomförandeplanen 

• Vi ger Dig möjlighet att byta biståndshandläggare, kontaktman eller annan 
omsorgspersonal om Du anser att det inte fungerar 

• Vi uppmuntrar Dig till att berätta om Du inte är nöjd och hjälper till att åtgärda bristen 
direkt. Vi lyfter frågan till ansvarig person om Du vill. 
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8. Vi garanterar att Du har möjlighet att ha inflytande över Din 
måltidssituation 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

2014-02-28 

• Måltider är näringsberäknade och väl fördelade över dygnets timmar (Särskilt boende) 
• Tillgång till mat och dryck finns alltid utifrån den enskildes behov. Vi serverar tre fasta 

måltider samt ger möjlighet till mellanmål under hela dygnet (Särskilt boende). 
• Vi samarbetar med dietist när Du har dålig aptit och risk finns att Du kan bli undernärd 

eller uttorkad (Särskilt boende) 
• Vi tillgodoser behov av specialkost 
• Du har möjlighet att få en alternativ rätt vid måltider 
• Du har möjlighet att få mat levererad i matlåda som serveras på tallrik eller få hjälp med 

enklare matlagning i Ditt hem. Vi planerar matinköpen med Dig så det finns möjlighet ( 
för tillagning i hemmet om Du önskar (Hemtjänst) 

• Om du har hjälp vid flera tillfällen under dygnet har Du möjlighet att förlägga Dina 
måltider när det passar Dig (Hemtjänst) 

9. Vi garanterar att Du erbjuds personal som finns vid Din sida vid vård i 
livets slutskede för att minska smärta, oro eller andra symtom 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

• Vi erbjuder anhöriga/närstående möjlighet att finnas nära Dig i livets slutskede 

• Vi är flexibla vid bemanning vid vård i livets slutskede så att Du inte ska behöva 
dö i ensamhet 

• Vi har metoder för att skatta Din smärta för att säkerställa att Du får en individanpassad 
smärtlindring, även om Du själv inte kan sätta ord på Din smärtupplevelse 

Gott bemötande 

10. Vi garanterar att Du bemöts respektfullt och som en unik person 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

• Vi ger Dig uppmärksamhet genom att hälsa dagligen och benämna Dig vid namn 
• Vi är närvarande i mötet med Dig och tar oss tid att lyssna för att bekräfta att just Du är 

viktig 
• Vi tar oss tid för enskilt samtal med Dig när behov finns och bekräftar Dig i Din 

sinnesstämning. 
• Vi ger Dig beröring om Du tycker om det, t.ex. hålla handen, taktil massage 
• Om Du är nedstämd ellerorolig ger vi Dig möjlighet att samtala om det. Vi väljer tillfälle 

och plats där det är ostört. 
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Vi visar intresse för Dig som person och Din livserfarenhet. Vi använder oss av 
levnadsberättelse, fotografier m.m. för att samtala om Din bakgrund. 

Känsla av trygghet 

11. Vi garanterar att Du ges möjlighet att kunna uppleva trygghet i Din 
livssituation 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

• 
• 

Vi presenterar oss när vi kommer för att hjälpa Dig 
All personal bär namnbricka 

• 
• 

Vi kan uppvisa identitetsbricka som visar att vi arbetar inom äldreomsorgen (Hemtjänst) 

En kontaktman utses till Dig omgående. Kontaktmannen upprättar en genomförande
plan tillsammans med Dig inom 2 veckor. 

• Vi planerar utifrån att Du ska möta samma person eller ett mindre team av personal för 
att skapa kontinuitet 

• Vi skyddar Dig så att Du inte ska behöva bli kränkt eller komma till skada 
• Vi utför insatserna på samma sätt hos Dig utifrån Dina önskemål, oavsett vilken personal 

som kommer. Arbetssättet beskrivs i genomförandeplanen. 
• Vi berättar vad som ska hända så Du kan vara förberedd 

• Vi informerar om förändringar, t.ex. om när, hur och av vem insatser ska genomföras 

• Vi svarar på larm omgående och har en inställelsetid på max 45 minuter (Hemtjänst) 

• Vi håller överenskomna tider och meddelar Dig vid förseningar (Hemtjänst) 

• Nyanställd personal får introduktion och presenteras för Dig 

• Vid nyanställning av omvårdnadspersonal krävs adekvat utbildning (undersköterska) 

• Personalen får kontinuerlig fortbildning för att få ökad kunskap 

12. Vi garanterar att Du ges möjlighet att uppleva skillnad mellan 
vardag och helg 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

• Vi pratar om vad det är för dag och uppmärksammar särskilt bemärkelsedagar, 
storhelger och traditioner 

• Vi uppmärksammar storhelger särskilt genom att servera traditionsbunden mat 
• Vi hjälper Dig som vill "klä upp Dig" på helger 

• Vi dukar med t.ex. finare porslin, vinglas och servetter på helgerna och serverar 
festligare mat och dryck 

CJ ·7, 
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Upplevelse av meningsfullhet 

13. Vi garanterar att Du ges möjlighet att l<unna ha ett vårdat och värdigt 
yttre 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

• Vi ser till att glasögon är rena, att batterier fungerar i hörapparater och hjälper till med 
rakning, nagelvård, rena kläder, smink, frisyr m.m. för att Du ska ha möjlighet att behålla 
Din självkänsla 

• Vi tar hjälp av levnadsberättelsen för att få veta vad Du tycker är viktigt att ta hänsyn till 
utifrån Din personliga livsstil 

14. Vi garanterar att Du ges möjlighet till utevistelse och fysisl< aktivitet 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 
• Vi uppmuntrar Dig till samtal med biståndshandläggare om behov av utevistelse och 

fysisk aktivitet (Hemtjänst) 
• Vi ger Dig möjlighet till olika fysiska aktiviteter (Särskilt boende) 

• Vi erbjuder daglig utevistelse som t.ex. promenadstöd eller att sitta ute på 
balkong/terrass/trädgård (Särskilt boende) 

• Du har möjlighet att själv påverka tidpunkt och former för Din utevistelse eller 
fysiska aktiviteter 

15. Vi garanterar att Du ges möjlighet att uppleva att Du har ett värde och 
finns i ett socialt sammanhang 

l vår yrkesutövning visar vi detta genom att t. ex.: 

• Biståndshandläggaren uppmärksammar behov av socialt innehåll vid kartläggning av 
Dina behov av insatser 

• Vi ser levnadsberättelsen som en viktig källa för att få kunskap om Dina intressen och 
Ditt sociala sammanhang 

• Vi erbjuder Dig delta i gemensamma aktiviteter och m'åltider. Vi lyssnar in om Du vill 
delta (Särskilt boende) 

• Vi uppmuntrar Dig att delta i olika vardagssysslor 
• Vi ger Dig stöd i att ta kontakt med närstående och vänner om Du så önskar 

• Vi stödjer och uppmuntrar Dig om Du vill besöka kyrka, rnaske eller andra 
sammankomster om Du så önskar 

• Vi stödjer och uppmuntrar Dig till att behålla Dina intressen och sociala sammanhang 
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Konsekvensbeskrivning utifrån förslag tilllokala värdighetsgarantier 
Sammanställning från workshop med äldreomsorgens ledningsgrupp 
den 27 februari 2014. 

Rätt till privatliv och kroppslig integritet 

1. Vi garanterar att Ditt hem respekteras som Din privata sfär 
. Det är viktigt att introducera personal och följa upp på ett bra sätt gällande HUR:en. Det 

behöver tas upp regelbundet på APT. 

2. Vi garanterar att Du har rätt till integritet i samband med den kroppsliga 
omvårdnaden 
Behövs rutiner om hur man gör en bra genomförandeplan, hur den ska se ut, när den 
ska göras, av vem och hur dokumentationen ska se ut. 
Hemtjänstpersonal behöver utbildning i social dokumentation. 
Det behövs gemensamma rutiner för social dokumentation. 
Vid planering av insatser måste rutiner för förvaring av material finnas 
Checklista utformas utifrån värdegarantierna 

Möjlighet att upprätthålla sitt medbestämmande 

3. Vi garanterar att Du så långt som möjligt själv får bestämma HUR, NÄR 
och av VEM insatserna ska utföras 
Checklista vid uppstart av ärenden om alla hur, när och vem. 
Detta ska dokumenteras i genomförandeplanen. 
Arbetsgrupperna måste lita på varandra i att stödja brukarens egna val, att dagen styrs 
av brukaren. 

4. Vi garanterar att DU har möjlighet att bestämma om kvinnlig eller manlig 
personal ska hjälpa Dig vid den personliga hygienen 
Om efterfrågan på manlig personal ökar blir det problem. Vi behöver i så fall rekrytera 
fler män till vården. l dagsläget fungerar det bra. Mest problem skulle det bli på natten. 
För att undvika missförstånd ska tydlig information ges om vilka som jobbar, vilken 
kompetens m.m. 
Viktigt att tydligt dokumentera preferenser i genomförandeplanen. 
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5. Vi garanterar att Du ges möjlighet att behålla Dina vanor, Din struktur på 
dagen och möjligheten att leva Ditt eget liv 
5.1 och 5.2: Det behövs flexiblare schemaläggning. Kan eventuellt bli svårare att 
rekrytera om det ur personalens synvinkel blir sämre. Nattbemanning inom hemtjänsten 
an behöva ökas. På sikt kanske en förskjutning av personal från dag till natt. Innebär 
ökade DB-kostnader. 
5.3: Rutiner och dokumentation, behöver tydligt beskrivas i genomförandeplanen. 

6. Vi garanterar att Du ges möjlighet att vara delaktig i vård planering, 
kartläggning inför biståndsbeslut, upprättande och revidering av 
genomförandeplan samt vid uppföljning av beslut och insatser 
6.3: Tydlig ansvarsbeskrivning samt rutin för ven som ersätter när kontaktman är 
ledig/sjuk. 
6.4: Viktigt att hållas levande på t.ex. APT. 

7. Vi garanterar att beslut och insatser formas och är vägledande utifrån 
Dina ·behov och önskemål 
7.3: Behövs förbättrat datortillgänglighet. Utbildning i att skriva genomförandeplaner 
behövs för vissa arbetsgrupper. Det saknas riktlinjer för social dokumentation. 
7.4: skrivs in i ansvarsbeskrivning för kontaktman. Dokumentationsgranskning av social 
journalliknande som för HSL; MAS behövs. 
7.6: Diskussioner på APT. 

8. Vi garanterar att Du har möjlighet att ha inflytande över Din 
måltidssituation 
8.6: Tydlig info från biståndsbedömare krävs. 

9. Vi garanterar att Du erbjuds personal som finns vid Din sida vid vård i 
livets slutskede för att minska smärta, oro eller andra symtom 
9.3 Utbildningsinsatser krävs. Extra bemanning behövs. 

10. Vi garanterar att Du bemöts respektfullt och som en unik person 
Viktigt med bra introduktion av nyanställda, vikarier och elever. 

11. Vi garanterar att Du ges möjlighet att kunna uppleva trygghet i Din 
livssituation 
För många punkter under denna garanti gäller att se över datatillgänglighet, 
uppkopplingar för att få den sociala dokumentationen att fungera på ett bra sätt. Det 
medför både kostnader och utvecklad teknile 
11.6: Kan ibland innebära extra bemanning. 
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12. Vi garanterar att DU ges möjlighet att uppleva skillnad mellan vardag och 
helg 
Inga särskilda konsekvenser. 

13. Vi garanterar att Du ges möjlighet att kunna ha ett vårdat yttre 
Viktigt med dokumentation om hur personen vill ha det. Det ska beskrivas i 
genomförandeplanen. En gemensam struktur för levnadsberättelse ska utformas. Ta 
fram en rutin för arbetet med levnadsberättelse och utbildning till personal. Viktigt med 
information till brukaren och anhöriga om nyttan med levnadsberättelse. 

14. Vi garanterar att Du ges möjlighet till utevistelse och fysisk aktivitet 
Om många brukare skulle vilja gå ut dagligen eller flera gånger per dag skulle mer 
personal behövas på särskilda boenden och hemtjänst vilket medför ökade kostnader. 
Inom alla verksamheter finns saker som måste prioriteras, tidpunkt för utevistelse kan 
behöva strykas till viss del. Om alla vill gå ut kl. 09:00 blir det problem. 
Måste skrivas in i genomförandeplaner. 

15. Vi garanterar att Du ges möjlighet att uppleva att Du har ett värde och 
finns i ett socialt sammanhang 
Vi måste få en gemensam modell för levnadsberättelse i Håbo kommun. Behöver ha 
enhetlig tid för egen tid med brukare för aktiviteter och social samvaro. 
l hemtjänsten kan man inte i dag uppmuntra alla brukare att delta i vardagssysslor. För 
att detta ska bli möjligt krävs utökad brukartid. Brukaren kan inte delta i t.ex. städning 
eller tillagning av lättare måltid eftersom tidsschablonerna är för korta. Konsekvenserna 
är behov av utökad tid för de brukare som vill/har behov av att vara mer delaktiga. Om 
dessa inte kan vara mer delaktiga kan det i förlängningen leda till förlorade förmågor 
som innebär att behov av särskilt boende sker tidigare än nödvändigt. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2015-01-19 VON 2015/10 nr 2015.42 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från vård- och omsorgsnämnd 
till förvaltningschef 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att fordela arbetsmiljöuppgifter till 
förvaltningschefen enligt förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
I kommunen är de fortroendevalda arbetsgivare och därigenom även huvud
ansvatiga for en god arbetsmiljö. 

De fortroendevalda i vm.j e nämnd med verksamhetsansvar ska se till att det 
finns forutsättningar for att arbetsmiljölagen och andra lagar följs . Själva 
arbetsmiljöarbetet måste dock i praktiken skötas av medarbetarna i det dagliga 
arbetet och i utvecldingen av verksmnheten. De förtroendevalda ska därfor se 
till att chefer får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och 
kunskaper att driva en bra verksamhet med tillfredställande arbetsmiljövillkor. 

Ansvaret slås också fast i nänmdens reglemente, vilket har antagits av 
kommunfullmäktige. En av nänmduppgifterna är att se till att förvaltnings
chefen får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). En am1an är 
att tillse att förvaltningschefen får rätt att fördela uppgifter så långt ut i 
organisationen, att SAM kan chivas effektivt på arbetsplatserna. 

Genom delegation från nänmderna får chefer det praktiska uppch·aget med 
befogenheter, resurser och kunskaper att bedliva en bra verksamhet med 
tillfredsställande arbetsmiljö, så att man bland annat förebygger risker och 
rättar till brister. 

Beslutsunderlag 
Fördelnings av arbetsmiljöuppgifter, nr 2015.42 
Arbetsmiljöpolicy 
Rehabiliteringspolicy 

Beslut expedieras till 
Förvaltningschef 

_ci _________ ___ ----
Lena Pertig 
Administrativ controller/ 
nänn1dselcreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnam nden@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 

Datum Vår beteclming 

2015-01-19 VON 2015/10 nr 2015.42 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från vård- och omsorgs
nämnd till förvaltningschef 

Bakgrund 
I kommunen är de fårtroendevalda arbetsgivare och därigenom även huvud
ansvaiiga får en god arbetsmiljö. Ansvaret får en nämnds verksamhet och 
också får medarbetama är kollektivt får alla ledamöter i varje nämnd. 1 

De fårtroendevalda i vmj e nämnd med verksamhetsansvar ska se till att det 
finns fårutsättningar får att arbetsmiljölagen och andra lagar fåljs. Själva ar
betsmiljöarbetet måste dock i praktiken skötas av medarbetamaidet dagliga 
arbetet och i utvecldingen av verksamheten. De förtroendevalda ska därfår 
se till att chefer får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och 
kunskaper att driva en bra verksamhet med tillfredställande arbetsmiljövill
kor. 2 

Ansvaret slås också fast i nämndens reglemente vilket har antagits av kom
munfullmäktige. En av nämnduppgifterna är att se till att förvaltningschefen 
får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). En annan är att se 
till att förvaltningschefen får rätt att fårdela uppgifter så långt ut i orgaiiisa
tionen, att SAM kan drivas effektivt på arbetsplatserna. 

Arbetsmiljöfrågorna ska vara en naturlig del av verksamheten. Frågor som 
rör arbetsmiljön ska därfår handläggas i de normala beslutsprocessema 
inom nämnden. Det får inte föreligga oklarheter i arbetsmiljöansvarets pla
cering och orderväg. 

I fårsta hand har arbetsgivaren ett skyddsansvar. Man ska förebygga ohälsa 
och olycksfall. Men när detta inte lyckas tillkommer också ett rehabilite
ringsansvaL Ä ven i de fall ohälsan har sin orsak utanfår arbetet gäller reha
biliteringsansvaret 3 

I reglementet får nämnden, vilket kommunfullmäktige har antagit, anges att 
nämnden ska svara får uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet ge
nom att bland mmat fårdela arbetsuppgifter till fårvaltningschefen. 

Vård- och omsorgsnämnden har i beslut den 2015-XX-XX (§X) fårdelat 
arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen enligt följande: 

1 ATbetsmiljöpolicy, Håbo kommun 
2 ATbetsmiljöpolicy, Håbo kommun 
3 Rehabiliteringspolicy, Håbo kommun 

q-Ii l. 
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ARBETSMJLJÖUPPGIFTER 2(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-01-19 
Vår beteclming 

VON 2015/1 O nr 2015.42 

Förvaltningschefens arbetsmiljöuppgifter 

Övergripande för förvaltningen 

Mål och planering 
• Organisera förvaltningens arbetsmiljöarbete så att de krav som ställs i arbets

miljölagen (AML), arbetsmiljöforordningen (AF) och i Arbetsmiljöverkets får
ordningar (AFS)- framför allt AFS 2001: l, Systematiskt arbetsmiljöarbete
samt gällande kollektivavtal uppfylls. 

• Integrera mål, riktlinjer och rutiner for arbetsmiljöarbetet i ledningssystemet 
och verksamhetsplaneringen. 

• Upprätta en gemensam handlingsplan for fårvaltDingen utifrån undersökningar, 
konsekvensbedömningar och annat framtaget underlag. 

• Se till att arbetsmiljöinsatser åtgärdsplaneras och förs in i forvaltningens verk
samhetsplan och budget. 

• Årligen följa upp underställda chefers instmktion får arbetsmiljöarbetsuppgif
ter och med stöd av denna uppfåljning planera behövliga utvecldingsinsatser. 

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter inom förvaltningen 
• Tillse att arbetsuppgifter och befogenheter är klarlagda får samtliga chefsfunkt

ioner vid fårvaltDingen samt tydliggöra den resultatskyldighet som fåljer med 
fårdelningen. 

• Se till att enhetschefer och arbetstagare med personalledningsansvar får in
fmmation och den kompetens som behövs får att fullgöra sina delar av arbets
milj ö ansvaret. 

Samordningsansvar vid gemensamt arbetsställe 
• Klargöra samordningsansvaret enligt 3 kap. 6 § AML när två eller flera samti

digt driver verksarnl1et på gemensamt arbetsställe inom fårvaltDingen och in
formera om hur enhetschefer ska fullgöra sina skyldigheter i detta avseende. 

Undersöknings- och åtgärdsansvar 
• Utarbeta dokumenterade rutiner fOr att fortlöpande undersöka och bedöma risker 

i arbetet får anställdas trygghet och säkerhet som för långsiktiga hälsorisker. 

Föreskrifter, interna regler och stödresurser 
• Upprätta interna instmktioner och bestämmelser, se till att bestämmelserna 

hålls aktuella samt att innehållet delges berörda. 
• Se till att interna stödresurser finns får att biträda enhetschefer och medarbetare 

i att forebygga olycksfall och hälsobesvär samt får rehabilitering när så behövs. 
• Följa upp att rutinerna finns och att medarbetarna har kännedom om dessa. 

Utveckling 
• stimulera till att arbetsorganisation och arbetsinnehåll utvecldas så att arbetet 

ger möjlighet till personlig och yrkesmässig utveclding. 

Uppföljning 
o Tillse att årliga sammanställningar görs över ohälsa och olycksfall i arbetet. 

/Dö . 



ARBETSMILJÖUPPGIFTER 3(3) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-01-19 
Vår beteckning 

VON 2015/1 O nr 2015.42 

Förändringsarbete 
" Utarbeta konsekvensbeskrivningar och Iiskbedörnningar i samband med for

ändlingar i verksamheterna. 

stödrutiner och rehabilitering 
Tillse att ledningspersonalen, särskilt nyanställda chefer, får fortlöpande in
struktioner om arbetsmetoder och övliga arbetsmiljöfaktorer till forebyggande 
av ohälsa och olycksfall. 

Samverkan 
o Se till att effektiva rutiner for samverkan fums inom forvaltningen. 

Erforderliga resurser 
e Göra regelbundna bedömningar av de resurser som behövs for att bedriva verk-

samheten i överensstämmelse med gällande arbetsmiljö- och säkerhetsrutiner ( 
och enligt kommunens policy och riktlin j er. 

Rapportering/returnering 
" Om ekonomiska resurser, befogenheter eller andra forutsättningar salmas for att 

genomfora behövliga insatser, och därmed resultatskyldigheten inte kan fullgö
ras, ska nämnden undenättas. 

e Om nämnd och forvaltningschef i denna dialog inte hittar en gemensam lösning 
f'ar forvaltningschefreturnera den/de aktuella arbetsuppgifterna till nämnden for 
hantering. 

Uppmärksamma hot och/eller våld samt kris 
e Förvaltningens olika verksamheter ska genomlysas årsvis ur ett hot- och våld

perspektiv for att underlätta arbetet med organiseringen kring dessa frågor. 
g På alla arbetsplatser ska det finnas en lcrispärm. 

Funktionsansvar ( 

Uppföljning 
o Stödja och fortlöpande kontrollera att enhetschefer fullgör sina delegerade ar-

betsmilj öarbetsupp gifter. ( 

Undersöknings- och åtgärdsskyldighet 
o Regelbundet kartlägga arbetsmilj ö for hållandena i ledningsorganisationen, do

kumentera och vid behov upprätta åtgärdsplaner/handlingsplaner 

Stödrutiner och rehabilitering 
o Utarbeta rutiner och metoder for att forebygga ohälsa eller påfrestningar i led

ningsorganisationen, samt att rutiner for rehabilitering finns och tillämpas vid 
behov. 

Uppmärksamma hot ochle/ler våld samt kris 
e Se till att personalen vet hur de ska agera om de i verksamheten utsätts for våld 

och/eller hot. 

Bålsta 2015-X:X-XX: 
Thomas Brandeli 
Förvaltningschef 



HÅBO 
KOMMUN 

( 
ARBETSMILJÖ 

( 

POLICY 

( 

( 



rn1 HÅBO te' I<OMMUN 
Datum 
2009-07-07 
Reviderad 
2009-09-07 

Arbetsmiljöpolicyn, som också utgör policy mot kränkande 
särbehandlling, skall användas i det löpande arbetsmiljö
arbetet på varje arbetsplats i kommunen. 

Den utgör ett redskap och ett stöd för ansvariga chefer, 
fackliga representanter och övriga anställda i planerandet 
och utformandet av verksamheternas konkreta 
arbetsmiljöåtgärder. 

1 

Vår beteckning 
KS2009/11 nr 2009.217 

Redigerad 2009-09- 25 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 
2009-07-07 
Reviderad 
2009-09-07 

Vår beteclming 
KS2009/11 nr 2009.217 

Redigerad 2009-09-25 

Arbetsgivarens ansvar enligt gällande regler 

I kommunen är de föltroendevalda arbetsgivare och därigenom även huvudansvariga för en god 
arbetsmiljö. 
Ansvaret för en nämnds verksamhet och också för medarbetarna är kollektivt för alla ledamöter i 
vmje nämnd. Arbetsmiljöansvaret omfattar även eleverna vid kommunens skolor. 

Genom delegation från nämnderna får chefer det praktiska uppdraget med befogenheter, resurser och 
kunskaper att bedriva en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljö, så att man bland annat 
förebygger risker och rättar till brister. 

I första hand har arbetsgivaren ett skyddsansvar. Man ska förebygga ohälsa och olycksfall. Men när 
detta inte lyckas tillkornmer också ett rehabiliteringsansvaL 

För arbetsmiljöarbetet i Håbo kommun gäller att: 

• kommunen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete enligt föreskriften om Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 200 l: l) för att ge den anställde skydd mot ohälsa och olycksfall 

o i alla beslut och avgöranden som berör verksamheten tas hänsyn till de anställdas hälsa och 
välbefinnande 

• när ändringar i verksamheten planeras ska en konsekvensbeskrivning enligt reglerna i 
arbetsmiljölagen genomföras för bedömning om ändringarna medför risker som behöver 
åtgärdas 

o arbetsmiljöpolicyns intentioner ska styra det löpande arbetsmiljöarbetet på vmje arbetsplats 
i kommunen 

c rehabiliteringsarbetet utgör en viktig del av kornmunens arbetsmiljöarbete 

God arbetsmiljö i Håbo kommun 
God arbetsmiljö är en självklar förutsättning fcir effektivitet och god kvalitet. Det är väl känt att 
människor som mår bra samt har möjlighet att påverka sin situation och komma till sin rätt 
yrkesmässigt presterar mer. Därför är arbetet med att säkra en god arbetsmiljö ett medel för att uppnå 
hög kvalitet i de verksamheter kommunen ska tillhandahålla medborgarna. 

Med god arbetsmiljö menar vi 

o att vi agerar i samverkan med varandra på ett sådant sätt att vi inte kränker någons värdighet. Detta 
gäller såväl i mötet mellan anställda, mellan elever som i mötet mellan anställda och medborgare 

«> att alla, anställda och elever, skall känna sig respekterade och delaktiga på sitt arbete och i sina 
arbetsgrupper 

o att arbetet leds och organiseras så att den anställde har möjlighet att påverka sin arbetssituation och 
på bästa sätt bidra till hög kvalitet i verksamheterna samt har möjlighet till samarbete med 
arbetskamrater 

o att arbetet i skolan leds och organiseras så att eleverna har möjlighet att, utifi·ån ålder och mognad, 
utveckla sitt eget ansvarstagande och därigenom påverka sitt eget lärande och sin arbetsmiljö 

e att medarbetarna/eleverna upplever att de har en god arbetsmiljö såväl fysiskt, psylciskt som socialt 



3 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2009-07-07 
Reviderad 
2009-09-07 

Vår beteclming 
KS2009/11 nr 2009.217 

Redigerad 2009-09-25 

Hur gör vi för att nå dit 

God arbetsmiljö uppnår vi genom att vi har en kontinuerlig dialog om verksamhet, hälsa och arbets
miljö på alla nivåer och i olika forum i kommunen. Vi delger varandra erfarenheter och utvecklar 
kunskaper. 

e Vi har ett systematiskt helhetstänkande för hur vi arbetar med dessa frågor. Vi arbetar för att sälua 
arbetsplatser mot olycksfall och ohälsa samt främja medarbetarnas personliga och yrkesmässiga 
utveckling. 

• I beslut och avgöranden som berör verksamheten gör verksamhetschef tillsammans med 
medarbetarna och skyddsombud riskbedömningar för att belysa konsekvenserna av den tänkta 
förändringen. I detta arbete ska man ta hänsyn till de anställdas hälsa och välbefmnande. 

• Alla anställda medverkar i arbetsmiljöarbetet och ska vara väl förtrogna med lokala förhållanden, 
rutiner och föresluifter för att kunna ta sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet 

o Elever från årskurs 7 och uppåt engageras i arbetsmiljöarbetet på sina respektive skolor. 
Elevskyddsombud utses och dessa har ett nära samarbete med elevråden som fmns på vmje skola. 

• Vi har tydliggjmt ansvarsfördelning och rutiner för att 
hjälpa och stödja personer som upplever sig utsatta för kränkande särbehandling, 
utreda situationer och händelser när någon upplever sig utsatt för kränkande särbehandling samt 
åtgärda missförhållanden. 
I vmje verksamhet inom förskola och skola finns en fullständig likabehandlingsplan upprättad. 

• Kommunen anlitar företagshälsovård som ett stöd för verksamhetschefer och personalfunktion 
såväl i det hälsofrämjande mbetet som i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
Företagshälsovårdstjänsterna baseras på en helhetssyn som tar hänsyn till sambanden mellan 
individ- hälsa- arbetsmiljö. 

Begreppet arbetsmiljö 
Begreppet arbetsmiljö i vår kommun omfattar bland annat faktorema 

• ergonomi 

• buller 

• belysning 

{ 

( 

e arbetsredskap ( 
• arbetsbelastning 

• uppdragets rimlighet/tydlighet 

• maskinskydd 

• luftkvalitet 

• kemiska och biologiska hälsorisker 

• skydd mot fall 

• våld och hot 

• m·betsrum vad avser utrymme, arbetsro, utrustning 

• droger 

• ensamarbete 

• diskriminering och/eller trakasserier 

• arbetstider 

f6S -
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e ledarskap 

• arbetsbetingade konflikter 

o sociala kontakter och förhållningssätt 

• personlig och yrkesmässig utveckling 

o möjlighet att påverka sin egen arbetssituation 

• arbetsanpassning och rehabilitering 

CD variation i arbetet och möjlighet till återhämtning 

• paus- l personaluttymme 

• brandskydd och uttymningsplan 

Aktörer 

Redigerad 2009-09-25 

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön men även medarbetarna och 
skyddsombuden har ansvar för att medverka i arbetsmiljöarbetet och bidra till goda arbetslivsvillkor. 
För elever gäller att de från och med årskurs 7 aktivt ska delta i arbetsmiljöarbetet vid sina respektive 
skolor. 

De förtroendevalda i vatje nämnd med verksamhetsansvar ska se till att det finns förutsättningat· för att 
arbetsmiljölagen och andra lagar följs. Själva arbetsmiljöarbetet måste dock i praktiken skötas av 
medarbetarna i det dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten. De förtroendevalda ska därför 
se till att chefer får ett väldefinierat uppdrag med befogenheter, resurser och kunskaper att driva en bra 
verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljövillkor. Med anledning av detta finns en tydlig 
delegationsordning avseende arbetsmiljöarbetsuppgifter inom vatje nämnds verksamhetsområde. 

Praktiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljöarbetet är en integrerad del av verksamhetens vardag och utveckling. Arbetet innebär bland 
annat att regelbundna kattläggningar och riskbedömningar av at·betsmiljön görs. Dessa ingår som ett 
självklatt underlag i budgetprocessen. 

Avtal och policies som påverkar arbetsmiljöarbetet 
Arbetsmiljöpolicyn skall användas i det löpande arbetsmiljöarbetet på vatje arbetsplats i kommunen. 
Den utgör ett redskap och ett stöd för ansvariga chefer, fackliga representanter och övriga anställda i 
planerandet och utformandet av verksamheternas konheta at·betsmiljöåtgärder. 

I kommunens samverkansavtal framgår att samverkansgrupperna på kommun- respektive 
förvaltningsnivå ska vat·a skyddskommitte enligt at·betsmiljölagens regler. Det innebär blandatmat att 
de ska vara policyskapande i hälso- och arbetsmiljöfrågor, frågor rörande företagshälsovård satnt 
arbetsanpassnings-och rehabiliteringsverksamhet enligt 6 kap 9§ AML. 

Det innebär praktiskt att stödja och underlätta det systematiska at·betsmiljöarbetet, alltså arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och 
olycksfall. 
I skyddskommitten kan det vara lämpligt att gemensamt bestämma formerna för de olika 
arbetsmiljöarbetsuppgifterna: hur riskanalyser ska genomföras, hur handlingsplaner ska utformas, hur 
man ska arbeta för att identifiera utsatta verksamhetsområde etc. Frågor som lämpligen kan behandlas i 
KomSam ( samverkansgruppen på kommunnivå) är företagshälsovård och kompetensutveckling av 
chefer och skyddsombud. 

Kommunens policies och riktlinjer om sjukfrånvaro och rehabilitering, alkohol och droger, hot och 
våld, riktlinjerna för systematiskt arbetsmiljöarbete samt riktlinjerna för reluytering är andra dokument 
som ska beaktas när man utformar det praktiska arbetsmiljöarbetet på respektive verksamhet. 

f {)(p. 
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Uppföljning 
Det ska finnas skriftliga rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet praktiskt ska gå 
till och en skriftlig uppföljning av detta ska göras vmje år. 
Uppföljningen görs förvaltningsvis och behandlas dels inom respektive förvaltnings 
samverkansorganisation och nämnd dels av KomSam. De rutiner som inte fungerar bra ska åtgärdas. 

( 

( 
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Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, 
psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och 
skadade att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga och 
förutsättningar för ett normalt liv. Med det menas att den enskilde ska 
återfå hälsan och livskvaliten. 

Alla typer av sjukfrånvaro är en värdeförlust för verksamheten i 
kommunen eftersom det är arbetstagarnas erfarenheter och kunskaper 
som utgör verksamheternas värde. 

Rehabilitering för en verksamhet innebär således att återfå arbetstagare 
med kunskaper och erfarenheter och att verksamhetens värde återställs. 

( 

( 

Rehabiliteringspolicyn utgör ett redskap och ett stöd för chefer och 
medarbetare i det löpande rehabiliteringsarbetet på varje arbetsplats i ( 
kommunen. 

( 
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Arbetsgivarens ansvar enligt gällande regler 

I kommunen är de förtroendevalda arbetsgivare och därigenom även huvudansvariga för en god 
arbetsmilj ö. 
Ansvaret för en nämnds verksamhet och också för medarbetarna är kollektivt för alla ledamöter i 
varje nämnd. 

Genom delegation från nämnderna får chefer det praktiska uppdraget med befogenheter, resurser och 
kunskaper att bedriva en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljö, så att man bland annat 
förebygger risker och rättar till brister. 

I första hand har arbetsgivaren ett skyddsansvar. Man ska förebygga ohälsa och olycksfall. Men när 
detta inte lyckas tillkonm1er också ett rehabiliteringsansvar. Ä ven i de fall ohälsan har sin orsak 
utanfår arbetet gäller rehabiliteringsansvaret 

Mål 

• Genom ett aktivt arbetsmiljöarbete avseende både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön 
främjas förekomsten av hälsosamma arbetsplatser i kommunen. Genom detta bibehålls 
arbetsfö1mågan och sjukskrivningar som beror på förhållanden på arbetsplatsen kan 
förebyggas och förhindras. 

• För arbetstagare i kommunen som drabbas av sjukdom eller funktionshinder underlättas 
återgången i arbete genom tidiga rehabiliterings- och anpassningsåtgärder. 

För arbetsmiljöarbetet i Håbo kommun gäller att: 

• kommunen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete enligt föreskriften om Systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) för att ge den anställde skydd mot ohälsa och 
olycksfall, 

e i alla beslut och avgöranden som berör verksamheten tas hänsyn till de anställdas hälsa 
och välbefinnande 

e när ändringar i verksamheten planeras ska en konsekvensbeskrivning enligt reglerna i 
arbetsmiljölagen genomföras för bedömning om ändringarna medför risker som 
behöver åtgärdas 

• arbetsmiljöpolicyns intentioner ska styra det löpande arbetsmiljöarbetet på varje 
arbetsplats i kommunen 

• rehabiliteringsarbetet utgör en viktig del av kommunens arbetsmiljöarbete 

Arbetsmiljölagen anger att det är arbetsgivarens uppgift att organisera rehabiliterings- och 
anpassningsarbetet på ett "lämpligt sätt" (kap 3, § 2a). Dessutom ska arbetskraven anpassas 
till den enskilde arbetstagarens förutsättningar. 

Enligt Arbetarstyrelsens föreskrift om arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994: l) ska 
arbetsgivaren så tidigt som möjligt anpassa arbete och rehabilitera medarbetare tillbaka till 

l /ö. 
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arbetslivet. Föresla-iften gäller också för medarbetare med alkohol- eller drogproblem. 
Rehabiliteringsrutinerna skall årligen utvärderas och följas upp. 

·Arbetsgivaren måste alltid pröva alla möjligheter att bereda medarbetaren lämpligt arbete för att 
anställningen ska bestå. Möjligheterna till omplacering inom Håbo kommun ska alltid prövas i de 
fall den som är sjuk, trots medicinsk rehabilitering, inte kan återgå till sitt ordinarie arbete. Lagen om 
anställningsskydd (LAS) föresla-iver att ingen kan sägas upp utan saklig grund. Sjukdom anses inte 
som saklig grund för uppsägning. 

Det är viktigt att anpassnings- och rehabiliteringsfrågor behandlas med sekretess. I arbetsmiljölagen 
kap 7, § 11 och sekretesslagen kap 14, §7 finns sela-etessregler som är till för att skydda anställda i 
offentlig verksamhet. 

Praktiskt rehabiliteringsarbete i Håbo kommun 

Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
Ansvaret för rehabiliteringsverksamheten ligger på förvaltnings- och verksamhetschef enligt 
arbetsmiljödelegation från nämnd. 
Arbetstagaren har ansvar för att aktivt medverka i sin egen rehabilitering och att aktivt hålla kontalet 
med arbetsplatsen under sjukperioden. 

• Chef ska se till att den anställdas rehabiliteringsbehov utreds i enlighet med kommunens 
rehabiliteringsriktlinjer. Till åtgärder som är direlct kopplade arbetet rälmas bland annat 
åtgärder på arbetsplatsen, arbetsinnehåll och organisation samt andra åtgärder för den enskilde 
arbetstagaren. 

• Vid omplacering av anställd mellan förvaltningar ska personalfunlctionen kontalctas. 
o Förvaltningschef ska se till att det inom förvaltningens budgetram finns de resurser som 

behövs och skapa ekonomiska och personalmässiga förutsättningar för rehabiliteringsarbetet 
e Den lokala samverkansgruppen bör användas som ideforum för de generella diskussionerna 

som man bedriver på arbetsplatsen för att bidra till ett aktivt och medvetet fårhållningssätt i 
rehabiliteringsfrågor. 

Det är betydelsefullt för ett gott slutresultat att alla är medvetna om chefens ansvar och 
arbetsgruppens betydelse för att det ska vara möjligt att på ett positivt och konstrulctivt sätt medverka 
i rehabiliteringsprocessen. 

Riktlinjer för hur rehabiliteringsarbetet skall bedrivas i Håbo kommun finns i ett särskilt dokument. 

U l. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-01-19 
Vår beteclming 

VON 2015/1 nr 2015.38 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

lt 

//1-t:a~ /~ 

Redovisning av anmähringsärenden kan till exempel vara beslut eller andra 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse får 
ledamöterna i socialnämnden. Handlingar enligt förteckning kan studeras 
individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förtedming över anmälningsärenden, m 2015.38. 

Beslut 

l. Socialnämnden noterar redovisade handlingar och lägger fårteclmingen 
till akten. 

~ r· .. 
___ L~V: ~ 
Len<i\Ee'rtig 
Administrativ controller 
/nämndsekreterare 



VON 2015/1 nr 2015.38 

Redovisning av inkomna handlingar till vård- och omsorgsnämnden 

2015-02-03 

l Notering 
In 
KF § 70, 2014-11-1 O, fullmäktige godkänner delårsbokslutet med 
uppmaning att nämnder åtgärdar/minimera sitt underskott 

In 
KF§ 107, 2014-12-15, fullmäktige beslutar om nettokostnadsramar, 
investelingsutgifter, fördelning av medel samt nytt fmansiellt mål för 
2015 

In 
KF§ 114, 2014-12-15, fullmäktige antar bostadsförsö1jningsprogram åren 
2015-2018 

In 
KF § 117, 2014-12-15, fullmäktiges uppföljning av verkställigheten 
gällande motioner och medborgarförslag 

In 
SKL:s styrelse godkänner överenskommelsen om evidensbaserad praktile 
för god kvalitet inom socialtjänsten 2015 

-- SLUT--

Reg.m/biarienr l 

2014.61 

2014.69 
2014/8 VON 

2014.70 

2014.71 

2015.58 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 

2015-01-22 
Vår beteckning 

VON 2015/1 nr 2015.47 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations
besluten är redovisade. 

Följande delegationsbeslut redovisas 
Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med 
vid sammanträdet. 

• Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden 
2014-12-05-2015-01-19, avseende fardtjänst/riksfardtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligt SoL samt bistånd funl<:tionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

SoL- Socialtjänstlagen 
LSS -Lagen 0111 stöd och service till vissa funktionsnedsatta 
LASS - Lagen 0111 assistansersättning 

_e_~i~ --- ---- --
Lerta-'Feliig 
Administrativ controller/ 
nänmdseheterare 
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