
KALLELSE 

TILL 

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS 
SAMMANTRÄDE 

2017-03-07



KALLELSE 
Datum 
2017-02-27 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ledamöter Ersättare 
Lisbeth Bolin (C), Ordförande 
Helén Embretsén (KD), Vice ordförande 
Eva Staake (S) 
Per-Arne Öhman (M) 
Helene Cranser (S) 
Maria Annell (S) 
Pirjo Thonfors (-) 

Ingvar Nilfjord (L) 
Ulrika Wallin (MP) 
Ingrid Andersson (S) 
Sjunne Green (Båp) 
Leif Lindqvist (V) 

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 
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Mötets öppnande 

1. 

2. 
3. 

4. 

Upprop 

Val av justerare: Eva Staake (S) 
Dag och tid för justering: Enskilda ärenden 8 mars kl. 13:00 

Övriga ärenden 15 mars, kl. 13:00 
Anmälan av övriga frågor 

Ärenden 

5. Personligt ombud, redovisning år 2016 samt ansökan år 2017 Dnr 2016/00054 

6. Lägesrapport och information från förvaltningen Dnr 2016/00022 

7. Patientsäkerhetsberättelse år 2016 Dnr 2017/00016 

8. Avvikelserapport, årsrapport, hälso- och sjukvård och social omsorg 2016 Dnr 2016/00033 

9. Reviderade Allmänna villkor för kundvalet i Håbo kommun Dnr 2016/00049 

10. Förlängning av överenskommelser, hälso- och sjukvård Dnr 2017/00013 

11. Förlängning av överenskommelser, psykisk funktionsnedsättning Dnr 2017/00014 

12. Årsbokslut 2016 Dnr 2016/00024 

13. Redovisning av anmälningsärenden år 2017 Dnr 2017/00004 

14. Redovisning av delegationsbeslut år 2017 Dnr 2017/00003 

Sekretess – Handlingar delas ut till förmötet, men kan på begäran hämtas före mötet. 

15. Begäran om handlingar i enskilt ärende, orosanmälan, IVO Dnr 2017/00015 

16. Begäran om yttrande, ej verkställt beslut kontaktperson LSS Dnr 2017/00005 

17. Begäran om yttrande, ej verkställt beslut bostad för vuxna LSS Dnr 2017/00007 

18. Begäran om yttrande, ej verkställt beslut bostad för vuxna LSS Dnr 2017/00008 

19. Begäran om yttrande, ej verkställt beslut kontaktperson LSS Dnr 2017/00009 

20. Begäran om yttrande, ej verkställt beslut kontaktperson SoL Dnr 2017/00010 

Lisbeth Bolin 
Ordförande 
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Datum Vår beteckning 
2017-02-20 VON 2016/00054 nr 2276 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

Personligt ombud, redovisning år 2016 samt ansökan år 2017 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen för verksamhetsår

2016 samt ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2017

Sammanfattning     

Kommunen (Enköping och Håbo) har erhållit statsbidrag till verksamhet 

med personligt ombud (PO) för år 2016. 

Innan beslut om fördelning av statsbidrag för år 2017 har Länsstyrelsen 

begärt en redovisning om hur verksamheten har bedrivits under 2016. 

Beslutsunderlag  

– Redovisning år 2017

– Ansökan för år 2017

__________ 

Beslut skickas till    

Länsstyrelsen i Uppsala län 

Enköpings kommun,     

1

Ärende 5
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Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr 

Enköpings kommun Rådhusgatan 8 0171-62 50 00 0171-62 61 24 7 07 27-3 212000-0282 

745 31  ENKÖPING E-post:  vardomsorg@enkoping.se 

Personligt ombud 

Rådhusgatan 8 

745 31 Enköping 

Mattias Porsaeus 

Tfn 0171-625000 
e-post mattias.porsaeus@enkoping.se 

Verksamhetsberättelse som tillägg till årsredovisning 2016 

Hur vi arbetar som personligt ombud 

Vi arbetar på klientens/den enskildes uppdrag. Vi är obyråkratiska, flexibla och vårt 

stöd syftar till att den enskilde ska få rätt insatser från samhället utifrån sina egna 

önskemål och förutsättningar. I den ideala versionen har klienten ett tydligt uppdrag 

som vi utför tillsammans och sedan kan kontakten avslutas men inte sällan är 

livssituationen mer komplex och det som klienten först ser som en anledning till 

kontakt går inte att genomföra förrän andra uppdrag blir lösta. För att få kontrakt på 

en bostad behövs kötid, inkomst och skuldfrihet t.ex. För att kunna få sjukersättning 

behövs ett välunderbyggt läkarutlåtande vilket innebär att arbetsförmågan måste 

prövas och olika behandlingsalternativ utredas och testas. För att få skuldsanering 

kontaktas en budget- och skuldrådgivare som kan hjälpa till i processen men inte 

sällan blir det en segdragen process med många möten för att reda ut vilka skulder 

som finns, vilken budget man klarar av att följa,  vad man gör för att undvika nya 

skulder etc. 

Utreda, informera och skapa allians 

Hur gör vi för att stå på den enskildes sida? Det låter självklart men är i praktiken 

inte alltid så  enkelt. Genom att lyssna till klientens egen berättelse om hur livet 

fungerar och hur det blivit så som det är idag byggs en förståelse upp om hur hen 

har det och hur hen hanterar sin situation. Vilken hjälp har man sökt tidigare och 

vad har fungerat och vad har inte fungerat? Hur ser försörjningen ut, familj- och 

bostadssituation, kontakter med myndigheter och vård etc.? Lagom med nyfikenhet 

för samtalet framåt när vi ställer kontrollfrågor för att visa vad vi förstått eller inte 

förstått. Så får vi ibland helt oväntade svar. Svar som kan bli nycklar till en 

fördjupad förståelse i mötet. Först när man verkligen genuint känner att man förstår 

den andre kan man fullt ut stå på dennes sida. Kunskapen om att vi tänker olika är 

viktig när vi tillsammans möter andra. Våra upplevelser och intryck från dessa 

möten kommer att skilja sig åt och för att kunna hjälpa klienten att uttrycka sin 

egen vilja pratar vi igenom klientens önskemål inför mötet så att hen blir lyssnad på 

fullt ut. Och vi agerar aldrig utan klientens samtycke. 

Alla klienter är olika såsom vi alla är, och första mötena blir därefter. En del vet 

precis vad de vill ha hjälp med och berättar väldigt lite om sig själva utan fokuserar 

på problemet/uppdraget och då frågar heller inte vi mer än vad som är nödvändigt 
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för oss att känna till, för just denna specifika situation. Andra kommer med sitt livs 

berättelse och har ett stort behov av att bli lyssnade på och tagna på allvar, vilket 

kan göra det svårt att ringa in vad de vill ha hjälp med. 

När vi väl förstått frågeställningen informerar vi om på vilket sätt personligt ombud 

kan hjälpa till. Hur är samhället uppbyggt just i denna situation? Vilka regler 

gäller? Vi berättar om klientens rättigheter, skyldigheter och klientens och 

samhällets ansvar. Tillsammans diskuteras möjligheter och vi upprättar ett muntligt 

avtal om hur vi går vidare utifrån klientens mål. 

Under arbetet tillsammans med klienten är det klientens behov som får styra längd 

på mötet, innehållet och hur uppdraget ska formuleras. Vi anpassar oss till klientens 

tempo vilket kan innebära frustration när vi ser att valen inte är de klokaste, t.ex. 

när klienten rusar iväg för fort och gör saker på egen hand, i fel ordning, eller 

aktiverar många andra personer i samma ärende. Det kan ta tid innan ett ömsesidigt 

arbetsklimat infinner sig. Våra klienter har funktionsnedsättningar som gör att det 

uppstår problem vid kontakt med myndigheter och andra som inte har samma 

möjlighet till tålamod som vi har. Samhället är uppbyggt på regler (ibland oskrivna) 

och lagar som många har svårt att förhålla sig till. 

Med empati och förståelse är det lättare att hantera uteblivna besök, svårigheter att 

få med sig rätt papper till möten osv., och om det inte finns en specifik deadline för 

t.ex. inlämnande av en överklagan så spelar ju tiden inte så stor roll. Skulle det dra

ut på tiden får man byta strategi och bjuda hem sig för att leta efter papperna. Det 

handlar om att anpassa sig efter klienten. Vissa måste ledas in i att ta ett eget 

ansvar, att ta egna initiativ och vi får hålla igen så vi inte rusar på för fort. Andra 

skulle bli tokiga av en sådan saktfärdighet och vill ha struktur och effektivitet och 

komma i mål så fort det går. 

I vårt dagliga arbete möter vi olika typer av problem som våra klienter har och 

nedan följer en genomgång av några olika situationer och svårigheter som vi stött 

på. Många av våra klienter är uppgivna och vet inte hur de ska handskas med 

myndigheter. De upplever sig vara i underläge och att det inte är någon idé att 

kämpa. PO:s uppgift att förmedla hopp och att bidra med konkret kunskap 

underlättar och även om man inte får rätt i alla situationer så är situationen lättare 

att hantera med någon vid sin sida. 

Försäkringskassan (FK) 

Regeringen har gett FK uppdraget att minska sjuktalen till 9,0 år 2020 och i och 

med detta har rutinerna för att godkänna sjukskrivningar setts över och allt fler får 

avslag på sin sjukpenning eller får den indragen vilket också uppmärksammats i 

media. Under 2016 har vi som personliga ombud också märkt av detta då det 

drabbat några av våra klienter. 

Klient A fick vänta fyra månader på beslut om sjukpenning efter att läkaren fått 

komplettera intygen. Här blev PO:s roll att informera läkaren om hur intygen skulle 

skrivas för att sjukpenningen skulle kunna godkännas. I avslaget står att det saknas 

objektiva undersökningsfynd som styrker diagnos och arbetsbegränsningar. Intyget 

får alltså inte bygga på patientens egna beskrivningar av sjukdomens symtom utan 

läkaren ska utifrån egna iakttagelser beskriva på vilket sätt patienten är påverkad av 

sjukdom och hur detta sätter ned arbetsförmågan. Läkaren ska alltså skriva att 

patienten ser trött ut och inte att patienten säger att hon inte kan sova, dessutom ska 

tröttheten kopplas till att den sätter ned patientens funktioner så att det inte går att 

arbeta. För A har denna långdragna process varit så påfrestande att det till slut blev 

nödvändigt med slutenvård. 
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Klient B fick sin sjukpenning indragen då hen väntade på att landstinget skulle 

påbörja neuropsykiatrisk behandling dit väntetiden var ett år. B som har en 

anställning kunde få sjuklön via kollektivavtal under sex månader och PO har hjälpt 

till att begära omprövning av den indragna sjukpenningen. Ur B:s perspektiv så har 

det funnits en vilja att pröva andra arbeten hos arbetsgivaren men har inte erbjudits 

det, informationen från Försäkringskassan har varit bristfällig och B har varken 

informerats om att FK begärt kompletteringar från B:s läkare angående 

arbetsförmåga eller om byte av personlig handläggare på FK. Ej heller förstod B 

informationen om att hen skulle anmäla sig på Arbetsförmedlingen i anslutning till 

att sjukpenningen upphörde, B har ju en arbetsgivare. För att få behålla sin SGI, 

sjukpenninggrundande inkomst, får det inte bli ett glapp mellan de olika 

försäkringarna (sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring) och utan SGI kan B inte 

få någon sjukpenning. B väntar nu på beslutet om omprövning av sin sjukpenning, 

hen har skickat in nya läkarintyg, sökt sjukpenning på nytt, påbörjat medicinering 

men är ännu inte arbetsför. Sjuklönen från arbetsgivaren betalas ut i sex månader 

och vad som händer sedan är oklart. PO är ett stöd för B att hålla koll på processen 

och göra kloka val utifrån situationen. 

 Att vara utan inkomst i fyra månader slår hårt mot privatekonomin vilket leder till 

försämrat psykiskt mående. Få i den målgrupp vi jobbar med har en ekonomisk 

buffert för oförutsedda utgifter. Ett vanligt tips från privatekonomer är att man ska 

ha ett sparande i storlek av minst tre månadslöner. 

Arbetslivet 

Personer med psykiska funktionsnedsättningar möter inte sällan svårigheter i 

arbetslivet. De allra flesta av våra klienter står långt ifrån arbetsmarknaden, några är 

sjukskrivna med bibehållen anställning och några är i arbete men behöver periodvis 

stöd för att kunna behålla sitt jobb.  

Klient C har en kommunal anställning med anställningsstöd från 

arbetsförmedlingen. Efter en längre sjukskrivningsperiod har det ställts nya krav på 

C som upplevts svåra att leva upp till och det har varit stressande med kraven, samt 

med förkortad anställningstid, från tidigare två-åriga avtal till nu sex månader. C 

som har lätt att oroa sig bär nu en ständig oro för hur hen ska vara på jobbet. Gör C 

rätt saker? Kommer C att förlora jobbet? Den korta anställningstiden och de nya 

kraven är ur ett arbetsgivarperspektiv inte orimliga men skapar stress och oro hos C 

som gör det svårare för C att komma till sin rätt.  

Klient D har en vanlig heltidsanställning men har en historia av ”misslyckanden” i 

arbetslivet. Det har ofta blivit konflikter på arbetsplatser och det är alltid D som fått 

sluta. D är duktig i sitt yrke men har en psykisk sjukdom som när D blir pressad ger 

humörsvängningar som både sårar och skrämmer andra. Tillsammans med PO 

diskuteras hur öppen man ska var med sin diagnos och vikten av att förklara hur 

diagnosen yttrar sig för just D. Men vilka på arbetsplatsen ska få veta? Och hur 

informerar man? Och vilket ansvar har man själv att försöka hålla igen på humöret 

trots diagnos? Går det? 

Klient E har aktivitetsersättning sedan några år men har fått möjlighet att börja 

timjobba via en bekant när det är dags att förnya aktivitetsersättningen. E är osäker 

på hur mycket hen klara av att arbeta och E vet inte heller hur mycket arbete hen 

kommer erbjudas. I samråd med Försäkringskassan beslutas om att arbeta 50 % och 

söka aktivitetsersättning på 50%. Problem uppstår då E blir erbjuden att arbeta mer 

och inte kan göra detta. Sjukförsäkringen är uppbyggd på fjärdedelar där varje 

fjärdedel motsvarar tio timmar i veckan och E kan därför arbeta max 20 timmar i 
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veckan. Blir det 21 timmar riskerar E att få aktivitetsersättningen indragen. E vill 

inte berätta för arbetsgivaren att hen har aktivitetsersättning eftersom hen tror att 

det är till hennes nackdel. Eftersom E hoppas på en fast anställning vill hen inte 

tacka nej till arbetspass men blir nu ändå tvungen att göra detta för att hen inte 

vågar mista tryggheten i att ha aktivitetsersättning. 

Klient F hade sökt sjukersättning på 50 % men Försäkringskassan beviljade endast 

25 % med motiveringen att F klarat att arbeta mer än 50 % under två månader. F 

invände att det rörde sig om några enstaka timmar och att det var under den tid då 

hen i samförstånd med handläggare på FK prövade att hitta vilken arbetsförmåga 

hen hade. F fick avslag på sin omprövning och PO hjälpte till att överklaga till 

Förvaltningsrätten där handläggningstiden är minst ett år. 

Situationerna för klienterna C och D väcker frågor om arbetsgivaransvar och vilket 

stöd som kan behövas för att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska 

kunna fungera i arbetslivet. Hur ser kunskapen ut om psykiska sjukdomar och 

funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden? Hur är toleransen för olikheter och 

tillkortakommanden bland arbetsgivare och arbetskamrater? Den enskildes ansvar? 

Att veta att man är annorlunda och försöka anpassa sig att fungera som alla andra 

tar mycket energi. Det finns utbildningsmaterial anpassat för arbetsplatser om 

psykisk ohälsa utgivet av (H)järnkoll och arbetsförmedlingen kan ge visst stöd men 

finns det utrymme att ta emot och ge stöd till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar på en alltmer stressad arbetsmarknad? Och vad kan 

kommunerna göra för att skapa bra arbetsplatser med schyssta anställningsvillkor? 

E och F hamnar i kläm i ett sjukförsäkringssystem som är teoretiskt användbart 

men som saknar flexibiliteten för den som på grund av sjukdom har en ojämn 

arbetsförmåga. Att mista rätten till 25% ersättning på grund av att man vid enstaka 

tillfällen klarat att arbeta några få procent extra gör avtryck i privatekonomin. 

Arbetsförmågan kanske pendlar mellan 45 och 55 % men enligt FK är den alltså 75 

%.  

Under året stängde Arbetsförmedlingen sitt kontor i Bålsta och försämrade därmed 

servicen till arbetssökande Håbobor med behov av personliga möten. Vi befarar att 

detta blir ett hinder för vissa personer inom vår målgrupp för att kunna skriva in sig 

på Af när det innebär en resa till Enköping eller till Jakobsberg. Det kan också 

innebära försämrade samverkansmöjligheter och på så sätt ett sämre stöd för de 

som verkligen behöver det. 

Samverkan Försäkringskassa/arbetsförmedling 

”Verksamheten med personligt ombud ska bedrivas så att samverkan mellan 

berörda huvudmän för vård- och omsorgsinsatser för personer med psykiska 

funktionsnedsättningar, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kommer till 

stånd utifrån den enskildes behov.”(SFS 2013:522) 

Det finns klienter som efterfrågar samverkansmöten hos FK men inget händer och 

en klient som bad om möte hos FK fick till svar att det fick hen tillsammans med 

läkaren kalla till. Här kan man ju inte använda sig av en SIP eftersom det är när 

både kommun och landsting är inblandade. Alla våra klienter har inte pågående 

insatser från kommunen. 
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Familj, sociala relationer 

Relationer med andra kan vara knepiga och ibland hamnar vi som PO i samtal om 

nära relationer, ofta är det nog skönt att bara ha någon som lyssnar respektfullt och 

försöker förstå en. Vi erbjuder ett medmänskligt samtal och försöker hitta rätt stöd 

om situationen är komplicerad. 

Föräldraskap-vårdnadstvist 

Att inte ha vårdnaden om sina barn är att mista en del av kontrollen över de egna 

barnen. När den andra föräldern är ensam vårdnadshavare och inte vill samarbeta så 

har man inget att säga till om. Man är helt hänvisad till det domslut som finns och 

till vårdnadshavarens välvilja. Lagstiftningen verkar vara uppbyggd efter att den 

ene föräldern inte vill utöva föräldraskap eftersom alla bidrag ges till 

boendeföräldern. Det är bara boendeföräldern/vårdnadshavaren som får ta emot 

barnbidraget samt underhållsstöd plus att bostadsbidraget beräknas högre för 

boendeföräldern. Barnen är de stora förlorarna då umgängesföräldern får försämrad 

ekonomi och saknar inflytande och makt att påverka situationen. Vårdnadshavaren 

kan inte tvingas till samtal och socialtjänsten kan bara ingripa om det verkligen 

finns befogad oro för barnen. 

Sjukvård 

Många av de som sökt PO under 2016 har sagt sig sakna vård eller fått dålig vård. 

Detta har inte alltid stämt men deras upplevelse har varit sådan att de känt sig 

kränkta eller inte tagna på allvar. För några klienter har det inneburit att de inte 

kunnat lyssna på vad vårdpersonal sagt utan fastnat vid något som de uppfattat 

negativt. När PO sedan varit med så har det gått att reda ut rätt enkelt. Att vara 

sjukskriven kan vara kämpigt. Inte bara för osäkerheten om FK kommer att ge 

sjukpenning utan även att man måste hålla reda på när sjukskrivningen går ut och 

boka in en ny läkartid. För en del är detta ett stort stressmoment som tar mycket 

energi. Dessutom får man inte alltid tid hos samma läkare och måste ta hela sin 

historia på nytt och det finns en rädsla för att inte bli trodd. Psykisk ohälsa syns ju 

inte utanpå. 

Att behöva vänta på behandling inom neuropsykiatrin i ett år får stora konsekvenser 

och kostar också samhället i form av förlängd sjukskrivning under väntetiden. Att 

snabbare få ut folk i arbete gör självklart större samhällsekonomisk nytta. En klient 

fick inte slutföra sin neuropsykiatriska utredning inom öppenpsykiatrin och fick 

istället en utomlänsremiss för att göra en ny utredning i Stockholm via sin 

vårdcentral. Att samma person genomför två neuropsykiatriska utredningar borde ju 

bli dubbelt kostsamt. 

Tandvård 

Ett antal klienter har behov av omfattande tandvård men har inga möjligheter att 

bekosta detta själv och det är omständligt att få ett kostnadsförslag. Vi har också 

klienter som väljer bort tandläkarbesök för att de inte har råd och det är bara de som 

bor på gruppboende som har rätt till högkostnadskort. Ett konkret exempel är klient 

G som har behov av implantat. G får en remiss från husläkaren att besöka 

sjukhustandvården för att kunna få ett kostnadsförslag. Besöket kostar 1500 kr 

vilket är mer än vad G kan betala och hen tar därför en faktura. Tandläkaren säger 

att hon ska skriva en remiss till käkkirurgen för att få reda på vilken typ av 

implantat det är möjligt att göra. Dessutom ska hon skriva underlag för 
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kostnadsförslag och skicka till G. När G tycker att det dröjer kontaktar vi 

sjukhustandvården och får till svar att remissen till käkkirurgen inte är skickad 

eftersom räkningen för undersökningen är obetald, det är deras erfarenhet att 

käkkirurgen inte kommer att ta emot patienten om det finns obetalda räkningar. PO 

kontaktar käkkirurgen som säger att så har de aldrig sagt, men de vill nu ha en 

betalningsförbindelse innan de kan göra en undersökning och lovar att skicka ett 

kostnadsförslag på vad en undersökning ska kosta men för att utföra 

undersökningen behöver först remissen skickas från sjukhustandvården och G 

bevisa hur undersökningen ska betalas.  

Försörjning 

De flesta av våra klienter lever på en knapp ekonomi och vi har under året hjälpt 

flera personer med kontakt med budget- och skuldrådgivare för att söka 

skuldsanering. Flera klienter har försörjningsstöd och har behövt hjälp i den 

kontakten vilken försvåras av personalombyte och den personalbrist som råder 

framförallt i Bålsta. Planeringar som diskuterats går inte att fullfölja och lämnar den 

enskilde i ett vakuum. 

Vi hjälper till att ansöka om bostadstillägg och andra ersättningar från FK samt 

uppmuntrar barnfamiljer att söka fondmedel för barnens räkning. 

De flesta av våra klienter bor i hyresrätter, ett fåtal äger sin bostad helt eller delvis. 

Och bara ett fåtal har bil. Ett par saknar egen bostad och är hänvisade till tillfälliga 

lösningar. 

De vanligaste inkomsterna är sjuk- eller aktivitetsersättning, följt av sjukpenning 

eller aktivitetsstöd, försörjningsstöd och lön. 

ARN 

Ett udda uppdrag som PO utfört under året  var att bistå en klient med en anmälan 

till Allmänna reklamationsnämnden som beslutade till klientens fördel. 

Bedömningen från PO var att det var lättare för klienten att PO hjälpte till än att ta 

hjälp av kommunens konsumentvägledare som nu istället fick agera rådgivare. 

Klienten har efter många turer fått tillbaka nästan hela summan hen lagt ut. PO fick 

också anledning att göra en anmälan till Elsäkerhetsverket för samma produkt som 

sedan belades med försäljningsförbud. Det har varit en intressant och lärorik 

omväxling att följa klienten in på konsumenträttens område. 

Ulrika Lundblad 

Personligt ombud 

Sebastian Settergren 

Personligt ombud 

Mattias Porsaeus 

Chef personligt ombud 
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LÄNSST\'REI.SEN 
Ul'l'SAL\ LÅN 

Ifylld och underskriven blankett skickas till Sida 
följande adress: 1(6) 

Länsstyrelsen i Uppsala län 
Samhällsutvecklingsenheten 
Anders Blomqvist 
751 86 UPPSALA 

LÄNSSTYRELSEN UPPSALA 
1 

Ink Z017 -01- 1 J 

Dnr &9/- ~J-{~ 
Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 
2016 

Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten har organiserats och .vilka för
utsättningar som ombudet/ombuden har haft i sitt arbete. 

Redovisande kommun 

Kommunens namn: 
Enköpings kommun / 

.. · 
-

Ansvarig nämnd för verksamhet med personligt ombud: 
Vård- och omsorgsnämnden 

Postadress: 
Rådhusgatan 8, 745 31 Enköping 

Telefon: E-post: 
0171-625000 vardomsorg@enkoping.se 

Redovisningen avser även verksamhet i följande kommun/kommuner 
H åbo 

Kontaktperson: 
Mattias Porsaeus 

Befattning: 
Utvecklare/Chef personligt ombud 

Postadress: 
Rådhusgatan 8, 745 31 Enköping 

Tfu: E-post: 
0171-625991 mattias. porsaeus@enkoping. se 

Postadress: 
Länsstyrelsen i Uppsala län, 
751 86 UPPSALA 

Telefon Webbadress: 
010 2233000 (växel) www.lansstyrelsen.se/uppsala 

E-post: 
uppsala@lansstyrelsen.se 
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Antalet tjänster 

1. Hur många årsanställda personliga ombud beviljades ni medel till av länsstyrelsen for 
verksamhetsåret 20 16? 
Antal: 2,00 

Ange med två decimaler. Om ni t. ex. har beviljats att anställa en på heltid (40 timmar i veckan) 
och en på halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1,50, om ni t. ex. beviljats medelför två som 
jobbar heltid och en somjobbar 25 procent ange 2,25. 

2. Hur många årsanställda personliga ombud hade ni under verksamhetsåret 20 16? 

Antal kvinnor: 1,00 
Antal män: 1,00 

Ange med två decimaler. Se räkneexemplet ovan. 

Eventuell kommentar: 

3. Har ni på grund av sjukfrånvaro, vakanser eller annat haft fårre årsanställda personliga 
ombud under 2016 än vad länsstyrelsen beviljade medel för: 
D Ja 
X Nej 
Om ja, vad har detta berott på? 

4. Hade ni outnyttjat statsbidrag kvar den 31 december 2016? 
D Ja, ange hur mycket i kr: 
X Nej 

Beskrivning av utbildning och handledning 

5. Har ni erbjudit ombuden utbildning/kompetensutveckling under året? 
X Ja 
D Nej 
Om ja, vilken: YPOS-konferens, övriga föreläsningar (bl.a. konferens i Uppsala om 
brukarinflytande, psykiatriveckan UAS, Sesam-föreläsningar). 

6. Har ombuden erbjudits handledning? 
X Ja 
D Nej 
Om nej, beskriv varför: Under första halvåret 2016 erbjöds handledning, därefter 
upphörde avtalet med upphandlad handledare. 

Redovisning av klienter 

Vilka grupper och hur många personer har fått stöd av personliga ombud och vilka är de 
vanligaste orsakerna till den enskildes kontakter med personligt ombud? (SFS 2013:522 l O § 
punkt 2). 

Sida 
2(6) 
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Definition av klient: För att en enskild ska räknas som en klient i denna redovisning krävs att det 
personliga ombudet ger sådant stöd åt den enskilde som går utöver myndighetens 
serviceskyldighet enligt 4 § förvaltningslagen (1986:223). Ofta betyder detta att den enskilde har 
tilldelats ett personligt ombud En klient beräknas som en klient per år trots att klienten 
återkommer med andra kontaktorsaker efter en längre tids uppehåll. 

7. Hur många klienter hade ni under 20 16? 45 st. 
Antal kvinnor: 26 
Antal män: 19 

8. Hur många nya klienter kom till verksamheten under 20 16? 
Antal kvinnor: lO 
Antal män: 7 

9. Vilka åldrar hade klienterna 2016? 
Antal kvinnor: 26 
Antal18-29 år: 3 
Antal30-49 år: 19 
Antal 50-64 år: 4 
Antal 65 år och uppåt: O 

Antal män: 19 
Antal18-29 år: 5 
Antal30-49 år: 8 
Antal50-64 år: 4 
Antal 65 år och uppåt: 2 

Eventuell kommentar: 

10. Hur många klienter känner ni till som under 2016 hade helt eller delvis hemmaboende 
barn under 18 år ? 
Med hemmaboende barn menas inte bara barn som den enskilde har vårdnaden om utan även 
partners/sambos barn 

Antal klienter med helt eller delvis hemmaboende barn: 12 

11. Hur många klienter avslutades under 20 16? 12 st. 

Antal kvinnor: 10 
Antal18-29 år: l 
Antal 30-49 år: 8 
Antal 50-64 år: l 
Antal 65 år och uppåt: O 

Antal män: 2 
Antal18-29 år: O 
Antal30-49 år: O 
Antal 50-64 år: l 
Antal 65 år och uppåt: l 

Eventuell kommentar: 

Vanligaste kontaktorsakerna 

Sida 
3(6) 
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12. Uppskatta och kryssa i vilka som är de tre vanligaste orsakerna till att klienter tar kontakt 
med verksamheten, uppdelat på kön. 

Uppskattningen behöver inte bygga på statistiska data utan kan grunda sig på ombudens 
uppfattning om de tre vanligaste kontaktorsakerna under året. 

Kvinnor Män 
Ekonomi x x 

Bostad 

Sysselsättning 

struktur i vardagen 

Bryta isolering 

Relationsfrågor 

Existentiella frågor 

Stöd i kontakt med x x 
myndighet 

Stöd i kontakt med x x 
sjukvård 

Annat 

Eventuell kommentar: 

13. Ser ni några tendenser/fårändringar av orsaken till att klienter tar kontakt med personligt 
ombud? Problem med vårdkontakter, utebliven vård och lång väntetid på 
behandling. 

Bedömningsriktlinjer 

14. Har kommunen bedömningsriktlinjer får den enskildes tillgång till personligt ombud? 
(SFS 2013:522 10 §punkt 3). 
X Ja 
D Nej 

Om ja, beskriv kortfattat vilka målgrupper som kommunen/kommunerna prioriterat om 
kö uppstår: Vi har inget fast kösystem för det fall att en kö skulle uppstå. Vi 
prioriterar i så fall det mest akuta ärendet utifrån risk för skada eller lidande. Vi 
har inga skrivna riktlinjer kring detta men kan mycket väl komma att ta fram 
sådana vid behov. 

Organisation, ledning och samverkan 

Uppgift om hur verksamheten organiseras och leds samt vilka myndigheter och organisationer 
som samverkat kring verksamheten med personligt ombud. (SFS 2013:522 lO§ punkt 4) 

15. Vem är utfårare av er verksamhet med personliga ombud? 
X Kommun/kommuner 
OFörening 
D stiftelse 

Sida 
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, ' 

D Aktiebolag 
DAnnan- ange vem 

16. Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? 
X Kommun/kommuner 
X Arbetsförmedlingen 
X Försäkringskassan 
D Primärvården 
X Psykiatrin 
X Brukarorganisation 
D Patientorganisation 
D Anhörigorganisation 
D Annan myndighet eller organisation, ange vilken: 

17. Om sammansättningen i er ledningsgrupp inte uppfyller kraven i förordningen, 
beskriv i så fall hur ni arbetat och planerar att arbeta för att lösa detta samt när 
ledningsgruppen beräknas vara fulltalig: 

Uppmärksammade brister 

18. Har ni rutiner för hur identifierade brister i vård- och omsorgssystemet ska hanteras? 

[g! Ja 
D Nej 

19. Ange antalet identifierade brister på: 

a) antal på handläggarnivå (t.ex. individuella, bemötandefrågor): -
b) antal på lokal nivå (t. ex. organisation, hälso-sjukvård): -
c) antal på central nivå (t.ex. regelverk, lagstiftning, resursproblem):-
Uppgifter saknas för 2016 pga att vi saknar rutiner för hur detta ska dokumenteras. 
Under 2017 kommer månatliga möten innehålla en punkt där detta redovisas. 
Protokoll från dessa möten kommer således kunna användas som underlag för 
årsredovisning för 2017. 

20. Beskriv de tre allvarligaste bristerna på respektive nivå som har identifierats under 
föregående år: 

a) på handläggarnivå: FK byter handläggare under pågående utredning utan att 
informera 
b) på lokal nivå: Klient fick vänta tre månader på läkarintyg att lämna till 
socialtjänsten; AF saknar kontor i Bålsta; specialistpsykiatrin har för få kuratorer 
för att kunna erbjuda anhörigstöd i rimlig omfattning; otydlighet vad som gäller 
angående kuratorskontakt i specialistpsykiatrin; klient fick vänta ett år efter 
utredning på adhd-behandling; personalbrist på försörjningsstöd. 
c) på central nivå: Klient fick vänta fyra månader på beslut om sjukpenning. 

21. Ge exempel på brister som har åtgärdats under föregående år på respektive nivå: 

a) på handläggarnivå: -
b) på lokal nivå: -
c) på central nivå: -
Se bilaga l. 
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Obs! lämna in bilaga om utrymmet inte räcker här! 

Övrigt 

22. Ser ni några tendenser till förändring vad gäller målgruppen för personligt ombud? 
IZI Ja 
D Nej 

Om ja, beskriv kottfattat 

23. Har någon verksamhetsförändring skett under 2016 i förhållande till ansökan? Om ja, 
beskriv kottfattat 

Ort och datum 

Namnförtydligande 

Sida 
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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

Ifylld och underskriven blankett skickas till 
följande adress: 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Att: Anders Blomqvist 
Samhällsutvecklingsenheten 
751 86 UPPSALA 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud 

Uppgifter i ansökan avser de kriterier och förutsättningar för statsbidrag till verksamheter 
med personliga ombud som anges i SFS 2013:522. Länsstyrelsen beslutar och betalar ut 
statsbidrag till en kommun utifrån bestämmelserna i SFS 2013:522 §§ 2-6 och 8. 

En kommun svarar inom ramen för socialtjänsten för verksamheten med personligt 
ombud. Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten ska organiseras och 
vilka förutsättningar som ombudet/ombuden kommer att få i sitt arbete. Länsstyrelsen 
förutsätter att uppgifter, som lämnas i ansökan, diskuterats med aktuella 
samverkansparter. 

statsbidragets omfattning 
statsbidrag har tidigare utgått med 302 400 kr per år får en heltidstjänst. Denna summa kommer 
att regleras utifrån hur många ansökningar om ombud som inkommer får år 2017. Ange med två 
decimaler. Om ni t. ex. ansöker om att anställa en på heltid (40 timmar i veckan) och en på 
halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1,50, om ni t. ex. ansöker om medelför två somjobbar 
heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25. Ej fårbrukade medel kan komma att återkrävas. 

Sökande kommun 

Kornmunens namn: 
Enköpings kornmun 

Förvaltning: 
Vård- och Omsorgsförvaltningen 

Postadress: 
Rådhusgatan 8, 745 31 Enköping 

Tfu: E-post: 
0171-655000 vardomsorg@enkoping.se 

Organisationsnummer: Plus-eller bankgiro 
212000-0282 707 27-3 

Ansökan avser år: 2017 

Antal årsanställningar 
(heltid, ange i årsarbeten) 2 
Referens på utbetalningen: 
Referens 7902150, ansvar 51090 

Nämnd som beslutat om ansökan: 
Vård- och Omsorgsnämnden Enköpings kommun 

Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner 
Håbo kommun 

Postadress: 
Länsstyrelsen • 751 86 UPPSALA 

Telefon: (växel) 
01 0-22 33 000 

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/uppsala 

E-post 
uppsala@lansstyrelsen.se 

Sida 
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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

Kontaktperson 

Befattning: 
Utvecklare/chef personligt ombud 

Namn: 
Mattias Porsaeus 

Postadress: 
Rådhusgatan 8, 745 31 Enköping 

Tfu: E-post: 
0171-625991 mattias. porsaeus@enkoping. se 

Driftsform/driftsformer och utiörare 

Uppgift om vilken eller vilka driftsformer som verksamheten bedrivs i. Om verksamheten 
är ny uppge när kommunen beräknar att verksamheten kan påbörjas. (SFS 2013:522 8 § 
punkt 3.) 

Verksamheten drivs i kommunens regi där Enköpings kommun är huvudman och står för ombudens 
anställning med tillhörande arbetsledning och administration. Personligt ombud är organiserat i en egen 
enhet inom förvaltningen. Chef för verksamheten finns i förvaltningens utvecklar/beställardel. Ett 
samarbetsavtal finns upprättat med Håbo kommun. 

Samverkan kring verksamheten 
Uppgift om vilka myndigheter och organisationer som ska samverka kring verksamheten 
med personligt ombud. (SFS 2013:522 5 §och 8 §punkt 4) 

Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? 
Enköping och Håbo kommun genom socialförvaltning samt vård- och omsorgsförvaltning. Psykiatrin 
från Enköping/Håbo, RSMH i Enköping och Håbo samt båda ombuden. I länet finns en regional 
ledningsgrupp där även kommunerna, psykiatrin, FK, AF, HSO samt PO-representanter finns med. 

Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med? 
Huvudsakligen anhörigkonsulenter, arbetsgivare, skuld-och budgetrådgivare, konsumentvägledare, 
hyresvärdar, kronofogde, förvaltningsdomstolar, primärvård, diakoner. 

Plan för verksamhetens organisation 

Beskrivning om hur kommunen planerar att personliga ombuden ska arbeta med 
målgruppen, hur prioriteringar inom målgruppen kommer att ske och hur ombudens 
verksamhet ska planeras och dokumenteras. (SFS 2013:522 8 §punkt 5.) 

En överenskommelse finns upprättad som undertecknats av ledningsgruppens organisationer. 
Överenskommelsen gäller 2014-2016. En förlängning av denna överenskommelse är framtagen men i 
skrivande stund har inte alla representanter haft möjlighet att underteckna den. Den nya 
överenskommelsen gäller fram till 2019 och är inte förändrad till sin lydelse. A v den framgår arbetet 
kring målgruppen. Grunden för PO:s arbete är uppdrag från klienterna. Uppföljning sker genom 
månadsvisa avstämningsmöten med chef, lokala ledningsgruppsmöten samt planeringsdagar. Den 
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LÄNSSTYRELSI!N 
UPPSALALÄN 

dokumentation som görs styrs av de uppgifter länsstyrelsen efterfrågar. Prioriteringar inom målgruppen 
görs utifrån aktuell situation, befintliga klienters behov samt utifrån om det finns risk att den enskildes 
(eller närståendes) situation ilirvärras. 

Planer för arbetets utformning 
Beskrivning hur kommunen planerar att stödja personliga ombud i arbetet i fråga om 
exempelvis utbildning/kompetensutveckling och handledning. (SFS 2013:522 punkt 6.) 

De personliga ombuden har under fi>rsta halvan av året haft extern handledning tillsammans med 
ombudet i Östhammars kommun. Ny handledning är under framtagande. Långsiktiga behov av 
kompetensutveckling tas upp i samband med utvecklings samtal. Behov av övriga kurser och seminarier 
stäms av i samband med månadsmöten. 

Uppföljning 

Beskrivning av hur kommunen planerar att följa upp hur verksamheten med personligt 
ombud har utvecklats. (SFS 2013:522 8 §punkt 7.) 

Då verksamheten bedrivs i kommunal regi sker en kontinuerlig uppililjning genom bl.a. månatliga 
möten. Inom verksamheten fi>rs en diskussion kring vilka möjligheter fi>r brukarmedverkan eller 
brukarundersökningar som är möjliga utifrån praktiska och etiska omständigheter. 

Ort och datum 
Enköping 

Namnftirtydligande och befattning 
Mari Palmgren 
Förvaltningschef 
Vård- och Omsorgsilirvaltningen 
Enkö in s kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-02-20 VON 2016/00022 nr 2183 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

Information från förvaltningen 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Inbjudningar, vårens agenda 

Mars 1. Utvecklare/chef Mattias Porsaeus tillsammans med personliga

ombud presenterar verksamheten

2. Daglig verksamhet, Mia Rengius berättar om verksamheten

April Lägesrapport Solängen 

Maj Lägesrapport Humana Omsorg AB 

Juni Lägesrapport Personlig assistans 

Informationspunkt 

 Stående punkt: Redogörelse efter partsamverkan i SocSam

 Stående punkt: Lägesrapportering

 VIP-tjänster

 Tipspeng, rekrytering

 Rapport från möte med Hyresgästföreningen

 Rapport från möte med Humana Omsorg AB

 Elektroniska kallelser till förvaltningens nämnder

__________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-02-21 VON 2017/00016 nr 2263 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Patientsäkerhetsberättelse år 2016 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för

år 2016 inklusive målen för år 2017.

Sammanfattning     

Nästan alla personer som bor på särskilda boenden för äldre inklusive 

korttidsplatserna har fått en riskbedömning och åtgärder mot risk för fall, 

undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen. Den planerade starten av 

riskbedömningar för personer med hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 

boende har inte kunnat genomföras. Samverkan och teamarbete kring de 

personer som får insatser av hälso- och sjukvård samt social omsorg och 

dokumentation är områden som behöver utvecklas och förbättras under året.  

Beslutsunderlag  

– Patientsäkerhetsberättelse år 2016. VON 2016/00016 nr 2271

__________ 

Beslut skickas till    

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Avdelningschef äldre och funktionsnedsatta 

Enhetschefer äldre och funktionsnedsatta 

Enhetschef Rindlags hemtjänst 

Verksamhetschef Grannvård Sverige AB 
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VON 2016/00016 nr 2271 

Patientsäkerhetsberättelse år 2016 

2017-02-21 
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MAS, Patientsäkerhetsberättelse 2016 2(11) 
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MAS, Patientsäkerhetsberättelse 2016 3(11) 

1 Sammanfattning 

Antalet rapporterade avvikelser har ökat något under året; från 1549 år 2015 till 1684 år 

2016. Fem klagomål på brister i vård och omsorg har kommit från närstående till 

personer som har insatser från kommunen. Berörda chefer och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska har utrett klagomålen. Tre händelser har rapporteras som Lex Maria. 

Nästan alla personer på särskilt boende för äldre har fått en riskbedömning om fall, 

undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen. De som bor på demensboenden har också 

fått en bedömning av beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 

(BPSD) och sedan fått bemötandeplaner utformade. Personer som får hälso- och 

sjukvårdsinsatser i ordinärt boende får ingen systematisk bedömning av fall, 

undernäring, tryckskada eller ohälsa i munnen. 

11 personer har drabbats av en fraktur efter fall, nio av dem bor på särskilt boende för 

äldre. Åtta personer har drabbats av tryckskada, i sex fall har skadan uppkommit hos oss 

och i två fall hos annan vårdgivare. 

Nästan alla enheter har hygienombud. Däremot har endast hälften av enheterna utfört 

egenkontroll av basala hygienrutiner. De personer som bor på särskilt boende för äldre 

och funktionsnedsatta och har fått en kostnadsfri munhälsobedömning. 34 personer i 

ordinärt boende har också fått munhälsobedömning. En viss del av omsorgspersonalen 

på Pomona hus 2 (Attendo) har fått utbildning i munhälsa under året, men ingen annan 

omsorgspersonal har fått utbildning i munhälsa. 

Samlad bedömning 

Resultatet från patientsäkerhetsarbetet under år 2016 är ganska oförändrat jämfört år 

2015. De flesta patienter på särskilt boende får riskbedömningar och skattningar av 

symtom (BPSD). Däremot är formerna för dokumentation och uppföljning inte 

tillfredsställande i dagsläget. Riskbedömningar för personer med hälso- och 

sjukvårdsinsatser i ordinärt boende var planerat att starta under året men det har inte 

skett. Utbildning för omsorgspersonalen i munhälsa har inte prioriterats under året. En 

orsak kan vara att sex av åtta enhetschefer bytts ut. 

2 Övergripande mål och strategier 

De personer som får insatser av hälso- och sjukvård ska inte drabbas av vårdskada eller 

riskera att göra det. Den främsta strategin är avvikelsehantering och riskbedömningar av 

multiprofessionella team för att förebygga vårdskada. Utifrån olika händelser kan 

förebyggande arbete och rutiner ändras för en ökad patientsäkerhet. 

3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ledningen av kommunens hälso- och sjukvård. 

De ansvarar också för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:9). Socialnämnden godkände i juni 2013 ”Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsmanual 2013-2017”. Dokumentet kan ses som ett 

ramverk för hur arbetet ska bedrivas och ett ledningssystem som stöd för verksamheten 

finns ännu inte. 

Verksamhetschefens ansvar 

 Att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalité.

 Samordning med andra enheter.

 Att det finns rutiner och processer beskrivna i ett ledningssystem för
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systematiskt kvalitetsarbete. 

 Att personalens kompetens upprätthålls genom utbildningsinsatser.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar för (enligt 24§ 

hälso- och sjukvårdslagen och 7 kap.3§ Patientsäkerhetsförordningen) 

 Att det finns rutiner för att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal när patientens tillstånd kräver det.

 Att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god

kvalité.

 Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.

 Att rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande.

Medicinskt ansvariga för rehabilitering har samma ansvar som den medicinskt 

ansvariga sjuksköterskan, förutom ansvar för läkemedelshantering. 

Enhetscheferna har ansvar för att det finns en ändamålsenlig organisation och att 

personalen har kompetens för sina arbetsuppgifter. De är vidare ansvariga för 

avvikelsehanteringen och att basala hygienregler följs. 

Legitimerad personal är bland annat ansvarig för att arbetet utförs i överenskommelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet, att utforma vården så långt möjligt i samråd 

med patienten och visa patienten omtanke och respekt samt föra patientjournal. 

Omsorgspersonalen avses som hälso- och sjukvårdspersonal då de biträder en 

legitimerad personal och utför delegerade arbetsuppgifter och har då ansvar för att de 

utförs korrekt. 

4 Struktur för uppföljning och utvärdering 

Avvikelser registreras och behandlas i avvikelsemodulen i verksamhetssystemet 

Treserva enligt riktlinjen om avvikelsehantering. Enhetscheferna ansvarar för att kalla 

till avvikelsemöten en gång per månad med legitimerad personal och gruppledare. 

Diskussion förs om olika åtgärder. Dokumentation om åtgärder sker både i 

patientjournal samt social journal inklusive avvikelsemodulen. Återkoppling sker också 

till hela personalgruppen. Vid allvarligare avvikelser eller avvikelser som berör andra 

vårdgivare så informeras medicinskt ansvarig sjuksköterska som utreder och/eller 

skickar vidare avvikelsen. Vårdskador mäts också vid punktprevalensmätningar för fall 

och tryckskador två gånger per år. För att stärka kvalitetsarbetet på enheterna har det 

skapats lokala ledningsgrupper per enhet som leds av enhetschefen. Där ska aktuella 

frågor inklusive eventuella vårdskador tas upp. Arbetet har kommit igång under andra 

halvan av året och behöver utvecklas. Bland annat  vad gäller att använda sig av 

befintlig statistik från kvalitetsregistret Senior Alert om andel brukare/patienter som 

riskerar att få trycksår. 

Medicinskt ansvariga sjuksköterska sammanställer avvikelser till nämnden tre gånger 

per år. Hon utreder också allvarliga avvikelser och gör anmälan enligt Lex Maria till 

Inspektionen för Vård och Omsorg. Berör händelsen rehabilitering och/eller 

medicintekniska produkter utreder medicinskt ansvarig för rehabilitering och gör en 

anmälan till Inspektionen för vård och omsorg samt till läkemedelsverket om det 

handlar om hjälpmedel. I sammanställningen av avvikelser till nämnden ingår också en 

övergripande analys för att se förändringar och hitta orsaker. Medicinskt ansvariga 

sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering följer också upp mål och 

strategier för patientsäkerheten. 
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5 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder 

som genomförts för ökad patientsäkerhet 

Avvikelsehanteringen 

Det grundläggande i patientsäkerhetsarbetet är hanteringen av avvikelser ute i 

verksamheten. Enligt riktlinje för avvikelsehantering ansvarar enhetschef för att kalla 

till träffar med berörd personal för hantering av avvikelser. Det innebär att avvikelser 

diskuteras, åtgärder föreslås och vid behov ändras rutiner. 

Teamarbete omvårdnad och omsorg 

Riskbedömningar avseende risk för tryckskada, fall, undernäring och av ohälsa i 

munnen. 

Dalängen, Solängen, Pomona hus 4, Pomona hus 2, korttidsboendet har under året 

genomfört riskbedömningar och åtgärder avseende risk för tryckskada, fall, undernäring 

och ohälsa i munnen. Bedömningen och åtgärder görs av ett team bestående av 

sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast och omsorgspersonal. Som ett stöd i 

arbetet används kvalitetsregistret Senior Alert. 

Minska tryckskador 

För att minska risken för tryckskador för personer som bor på särskilt boende för äldre 

inklusive vistas på korttidsplats som beslutades i ledningsgruppen för äldre och 

funktionsnedsatta att de vanliga madrasserna skulle bytas ut mot en madrass som 

förebygger tryckskada grad 1. På Korttidsplatserna, som startade upp sin nya 

verksamhet med korttidsplatser och trygg hemgång i maj, så byttes alla madrasser ut till 

de som är förebyggande mot tryckskada grad 1. På Dalängen och Pomona hus 2 har 

madrasserna delvis bytts ut, medan Pomona hus 4 och Solängen inte påbörjat arbetet än. 

BPSD (beteendemässiga och psykiska störningar hos demenssjuka) 

Under året har Dalängen och Solängen arbetat med att kartlägga beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demenssjukdom och sedan utformat olika insatser, främst kring 

bemötande. Som stöd i arbetet används kvalitetsregistret BPSD. Bedömningarna görs av 

ett team bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast och omsorgspersonal. 

Basal hygien 

Flertalet enheter har utsedda hygienombud med utbildning. Hygiensköterskan har 

deltagit i träffar med hygienombud och medicinskt ansvarig sjuksköterska två gånger 

under året. Hon har också genomfört hygienrond på Pomona hus 2, Pomona hus 4 samt 

korttidsboendet. 

Rollatorcafé 

Rehabenheten har under året bjudit in alla rollatoranvändare i kommunen till 

rollatorcafé vid två tillfällen. Syftet är att minska risken för att trasiga och slitna 

rollatorer används och därmed minska risken för skada. 

Minska fallskador 

Hemsjukvården inklusive rehab-enheten har bjudit in äldre personer till en 

inspirationseftermiddag under hösten på temat "Balansera mera" utifrån Socialstyrelsens 

nationella kampanj. Cirka 75 personer kom till inspirationseftermiddagen. 
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6 Uppföljning genom egenkontroll 

Hygienrutiner 

Egenkontroll av basala hygienrutiner och klädregler 

Av enheterna som  inom vård och omsorg har hälften utfört egenkontroll 1-2 gånger per 

år. 

Nationell punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning 

Kommunens särskilda boenden för äldre deltog under november i den nationella 

punktprevalensmätningen om vårdrelaterade infektioner och antibiotika förbrukning, 

HALT 2016. Folkhälsomyndigheten håller i mätningen och den utförs också inom 

äldreomsorgen i Europa. Andelen patienter/brukare med förvärvad infektion på särskilt 

boende var 1 %  jämfört med 2 % i riket. Andelen patienter/brukare som använda 

antibiotika var 5 % hos oss jämfört med 3 % i riket. 

Infektionsregistrering 

Under året har sjuksköterskorna registrerat infektioner som krävt antibiotikabehandling. 

De har också registrerat andra faktorer av betydelse för infektioner till exempel 

förekomst av multiresistenta bakterier och influensa. Sektionen för vårdhygien, 

Akademiska sjukhuset i Uppsala sammanställer sedan uppgifterna för diskussion och 

återkoppling till verksamheterna i kommunerna. Det som sticker ut i Håbo är att vi har 

en högre andel brukare /patienter utan urinkateter som får behandling med antibiotika 

för urinvägsinfektion än andra kommuner, enligt statistik för första halvåret 2016. 

Familjeläkarnas vårdcentral har fått information om siffrorna och även besök av Strama 

(samverkan mot antibiotikaresistens) för att diskutera åtgärder. 

Munhälsobedömning 

Alla patienter/brukare med intyg för nödvändig tandvård på särskilt boende för äldre 

och på Sjövägen (LSS gruppbostad)  har fått en kostnadsfri munhälsobedömning under 

året. I gruppen patienter/brukare med intyg för nödvändig tandvård i ordinärt boende så 

har 34 personer fått en kostnadsfri munhälsobedömning under året. Det är en förbättring 

jämfört med år 2015. 

Utbildning i munhälsa 

Enligt landstinget i Uppsala läns avtal med utföraren av munhälsobedömning ( 

Folktandvården sedan 2016-01-01) så ingår också utbildning av personalen i munhälsa. 

Under året ingen personal inom vård och omsorg fått utbildning enligt avtal. Knappt 

hälften av personalen på Pomona hus 2 (Attendo) har dock fått utbildning i munhälsa av 

annan utförare. 

Läkemedel 

Sjuksköterskorna har utfört egenkontroll på läkemedelshanteringen enligt riktlinjen. 

Kontrollen var utan anmärkning. Alla enheter har dock inte reviderat sina lokala rutiner 

för läkemedelshantering. 

Medicintekniska produkter 

Under året har riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter 

fastlagts, vilket tidigare inte funnits. Syftet med riktlinjen är att beskriva och förtydliga 

ansvaret kring hantering, användning och förskrivning av medicintekniska produkter i 

kommunens hälso- och sjukvård. Den tydliggör olika verksamheter och rollers ansvar. 

Till riktlinjen finns även rutiner för hantering och skötsel av medicintekniska produkter. 

Syftet med rutinen är att ge konkret vägledning i hur arbetet ska göras. I rutinerna 
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beskrivs enheternas ansvar för kontroll, skötsel, rengöring, reparation, förskrivning, 

besiktning ,underhåll och avvikelsehantering. 

Nedan redovisas hur man i verksamheterna implementerat riktlinjerna och rutinerna 

avseende skötsel och kontroll. I verksamheterna finns det olika mycket medicintekniska 

produkter beroende på målgruppen för boendet. Inom särskilt boende för äldre ingår 

sängar och lyftar sedan många år i basutrustning medan det inom LSS verksamhet har 

tydliggjorts från och med i år. 

Årlig besiktning lyftar 

Lyftar ska enligt rutin besiktigas en gång per år. Alla enheter utom Ekans 

korttidsboende/Sjövägen har haft sina lyftar besiktigade. 

Periodisk inspektion lyftselar 

Alla individuellt förskrivna lyftselar har inspekterats enligt rutin. 

Sängbesiktning 

Sängar ska enligt rutin besiktigas vart annat år. Sängbesiktning är inte genomförd på 

Ekan/Sjövägen, hus 4, korttidsplatserna och Dalängen. Sängbesiktning är genomförd på 

Attendo och Solängen. 

Inventarieförteckningar basutrustning 

Enligt rutin ska inventarieförteckning upprättas för enhetens basutrustning och revideras 

vid förändringar. Attendo har upprättat inventarieförteckning för sängar och lyftar. 

Övriga enheter har inte upprättat några förteckningar. 

Kontroll och regelbundna uppföljningar av medicintekniska produkter särskilt boende. 

För alla hjälpmedel gäller kontroll vid daglig användning. Årlig kontroll av individuellt 

förskrivna hjälpmedel på särskilt boende för äldre har gjorts av arbetsterapeut/ 

sjukgymnast enligt rutin. 

Förebyggande insatser för att undvika fallskada, tryckskada, undernäring och 

ohälsa i munnen 

Nationell punktprevalensmätning 

Under året har det genomförts två punktprevalensmätning för fall och tryckskada på 

patienter/brukare på särskilt boende för äldre inklusive korttidsplatser. 95 % av 

patienter/brukare fick en bedömning. Andelen patienter/brukare med risk för tryckskada 

var 37 % (riket 30,0 %), andel patienter/brukare med konstaterad tryckskada var 6,5 % 

(riket 7,7 %). Andelen patienter/brukare med risk för fall var 85 % (riket 79,6 %). Inga 

fallskador inträffade under mätperioden. Vad gäller förekomst av tryckskador i riket så 

konstaterar kvalitetsregistret Senior Alert i sin sammanställning att andelen tryckskador 

har planat, mot att tidigare minskat år från år. För att komma till rätta med andelen 

tryckskador måste det till ett ökat samarbete över vårdgivargränser enligt registret. 

Dokumentation 

Patientjournalen har granskats vid två tillfällen under året. Första gången granskades 

sjuksköterskans, arbetsterapeutens och sjukgymnastens dokumentation utifrån riktlinje. 

Resultatet visade att det fanns vårdplaner som beskrev vilka åtgärder som skulle vidtas. 

Däremot saknades till stor del beskrivning över patientens aktuella hälsoläge. Rutinen 

om dokumentation förtydligades och en uppföljande granskning av sjuksköterskans 

dokumentation gjordes i december. Viss förbättring av dokumentationen om patientens 

aktuella hälsoläge kunde ses, men fortfarande är följsamheten låg till rutinen. 
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7 Samverkan för att förebygga vårdskador 

För att hantera information om patientens hälso- och sjukvårdsbehov vid in- och 

utskrivning på sjukhus finns det webbaserade programmet Prator. Det är till för de 

personer som redan har insatser från kommunens socialtjänst och/eller hemsjukvård 

eller bedöms behöva det efter utskrivningen. I länet finns gemensamma riktlinjer för 

detta och varje kommun ska utarbeta lokala rutiner. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 

medicinskt ansvarig för rehabilitering, biståndsbedömare och sjukgymnast eller 

arbetsterapeut från kommunen har regelbundet träffat representanter från Enköpings 

lasarett samt kommun för att diskutera frågor kring samverkan med Prator. 

Enhetschef för hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska har träffat 

chefen för familjeläkarnas vårdcentral ett flertal gånger för att följa upp samverkan med 

hemsjukvården. 

Statistiken ovan kommer från Prator. Den röda stapeln i tabellen  visar antal personer 

per månad som skrivits in i slutenvården och där slutenvården bedömt att de kan behöva 

insatser från kommunen efter utskrivning eller att de redan har det. De blå staplarna 

visar hur många kallelser till samordnad utskrivningsplanering det kommit per månad. 

Totalt under året är det 130 stycken. Det är en liten ökning jämfört med år 2015 då 

antalet kallelser till samordnad utskrivningsplanering var 104. Drygt hälften av de 33 

avvikelser som berör andra vårdgivare handlar om brister i samband med utskrivningen. 

Det innebär att avvikelser inträffar i drygt 10 % av alla samordnade 

utskrivningsplaneringar. Andelen avvikelser var lika stor under år 2015. 

Samverkan inom kommunen 

För att tydliggöra hälso- och sjukvården i kommunen och underlätta samarbetet så har 

en riktlinje ” Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i socialförvaltning” utarbetats 

och antagits av nämnden 2016-02-02. Där tydliggörs roller och ansvar och samarbetet 

mellan enhetschefer och legitimerad personal betonas. Ledningsgrupper har också 

införts på alla enheter för övergripande diskussioner om utveckling och kvalitetsfrågor. 

8 Riskanalys 

I arbetet med att hantera avvikelser ute på enheterna ingår att också bedöma risker, både 
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för att en händelse inte ska upprepas samt att nya händelser kan inträffa till följd av till 

exempel en ändrad organisation. 

Under året har medicinskt ansvarig sjuksköterska deltagit i en riskanalys om förändrad 

sjuksköterskeorganisation på Solänge/Dalängen tillsammans med enhetschefen för 

hälso- och sjukvården och facklig representant. Förslaget gick ut på att sjuksköterskan 

skulle vara underställd enhetschefen på Solängen/Dalängen. Syftet var att förbättra 

teamarbetet och omvårdnaden, att hälso- och sjukvården blir en naturlig del  av 

omvårdnaden. Riskanalysen visade dock stora svårigheter vid bemanning. Att splittra 

dagens sjuksköterskeorganisation skulle också innebära att den stora gruppen 

sjuksköterskor skulle få sämre arbetsvillkor. Förslaget drogs tillbaka men en förändring 

av sjuksköterskeorganisationen kan bli aktuell i samband med det nya äldreboendet 

invid kyrk-centrum. 

9 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

Diagrammet ovan visar det totala antalet avvikelser som inträffat i kommun, hos såväl 

kommunens utförare som privata utförare. Även avvikelser som andra vårdgivare 

skickat till oss räknas in här. Antalet har ökat något jämfört med år 2015, från 1549 år 

2015 till 1684 år 2016. 

Enligt riktlinjen för avvikelser så är varje personal som upptäcker en icke förväntad 

händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för 

den enskilde, skyldig att rapportera det som en avvikelse. Avvikelsen registreras i 

avvikelsemodulen i Treserva. Riktlinjen reglerar vidare att legitimerad personal 

regelbundet går in och hanterar avvikelser i Treserva. Enhetscheferna ansvarar för 

avvikelsehanteringen. De har regelbundna avvikelseträffar  med berörd personal och går 

igenom åtgärder och beslutar om eventuella ändrade rutiner för att öka 

patientsäkerheten. 

10 Hantering av klagomål och synpunkter 

Under året har fem klagomål om brister i hälso- och sjukvården inkommit. Två av 

klagomålen har hanterats av enhetschefen för hälso- och sjukvård och dialog har inletts. 

Tyvärr har dialogen inte kunnat avslutas på grund av att de som lämnat klagomål inte 

har återkommit. Två klagomål har kommit från närstående till personer som bor på 

Solängen. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har gjort en utredning om hälso- 
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och sjukvårdsinsatserna i ett av fallen. Där fanns brister. Enhetschefen för Solängen och 

avdelningschefen för äldre och funktionsnedsatta har kommunicerat med närstående och 

de har också tagit del av utredningen om hälso- och sjukvård. I det andra fallet från 

Solängen har enhetschefen för Solängen och avdelningschefen för äldre och 

funktionsnedsatta hanterat klagomålen och MAS har samtalat med hustrun om vissa 

hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Det sista klagomålet lämnades av en närstående om en fördröjd läkarinsats. klagomålet 

ledde till att MAS gjorde en anmälan och utredning enligt Lex Maria. 

11 Resultat 

Mål 2016 

1. Förebygga vårdskador genom att göra riskbedömningar, åtgärder och

uppföljning för fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen.

2. Förebygga vårdskador genom att minska förekomsten av beteendemässiga och

psykiska symtom för demenssjuka (BPSD).

3. Antalet frakturer och tryckskador som inträffat i verksamheten ska halveras.

4. Förebygga vårdrelaterade infektioner.

5. God munhälsa.

6. Vård och omsorg på rätt nivå och en patient/brukare som är delaktig i sin egen

vård.

Resultat 

Riskbedömningar utförs för de flesta patienterna, liksom skattning av BPSD-symtom. 

Antalet frakturer i verksamheten är dock i stort oförändrad, 11 frakturer 2016 jämfört 

med 10 frakturer 2015. Antalet tryckskador i verksamheten var sex, inräknat från andra 

verksamheter totalt åtta. År 2015 var antalet tryckskador i verksamheten åtta. 

Infektionsregistreringen visar att det finns en hög andel patienter/brukare utan 

urinkateter som fått antibiotika för urinvägsinfektion. Självskattning av följsamhet till 

basala hygienrutiner har utförts på cirka hälften av enheterna och hygienombud finns på 

nästan varje enhet. 

Patienter/brukare på särskilt boende för äldre och vissa på särskilt boende för 

funktionsnedsatta har fått en kostnadsfri munhälsobedömning. 34 personer i ordinärt 

boende med rätt till kostnadsfri munhälsobedömning  har fått det under 2016. Det är en 

förbättring jämfört med år 2015. 

För att utvärdera och följa upp samarbetet mellan kommunala sjuksköterskor och läkare 

på särskilda boenden för äldre inklusive korttidsplatser så har länet kommit överens om 

att ett mått är att patienter slipper att skickas till sjukhus i onödan. Syftet med 

läkartillsynen på särskilda boenden för äldre inklusive korttidsplatser är att patienten ska 

få vård och behandling utifrån sina behov i sin närmiljö så länge vården inte kräver 

slutenvårdens resurser. Sjuksköterskor har fått svara på en enkät om hur många 

patienter som skickades in till sjukhus under mars månad 2016 samt hur många av dem 

som hade en medicinsk vårdplan. Resultat för länet visade att 65 % av de patienter som 

skickades in hade en medicinsk vårdplan. För Håbo var andelen 60 %. MAS gjorde en 

stickprovskontroll om förekomst av medicinska vårdplaneringar i samband med besök 

för läkemedelskontroll i december. Antalet personer med en medicinsk vårdplanering 

har inte ökat. 
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12   Mål och strategier för år 2017 

Mål 
Antalet personer som drabbas av en fraktur eller tryckskada i verksamheten ska 

halveras. 

Aktivitet 

 Genomföra riskbedömningar för fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i

munnen samt skatta symtom på beteendemässiga och psykiska förändringar vid

demenssjukdom, minst två gånger per år. Åtgärder och uppföljning diskuteras i

team, kvalitetsregistret Senior Alert och BPSD används som stöd.

 Genomföra en bedömning under maj månad på samtliga personer samt delta i

den nationella punktprevalensmätningen för fall och tryckskada i november.

Ansvar - enhetschef och legitimerad personal.

 Byta ut alla madrasser på särskilt boende för äldre till en madrass som

förebygger tryckskada grad 1 under året. Ansvar - enhetschef.

Mål 
Personer som får insatser av vård och omsorg ska inte drabbas av ofrivillig viktnedgång. 

Aktivitet 

 Genomföra riskbedömningar för fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i

munnen samt skatta symtom på beteendemässiga och psykiska förändringar vid

demenssjukdom, minst två gånger per år. Åtgärder och uppföljning diskuteras i

team, kvalitetsregistret Senior Alert och BPSD används som stöd. Ansvar -

enhetschef och legitimerad personal.

 Samordna kring kostnadsfri munhälsobedömning. Ansvar - enhetschef

 Utbildning i munhälsa till personalen. Ansvar - enhetschef

Mål 
Förebygga vårdrelaterade infektioner 

Aktivitet 

 Utbildade hygienombud finns på alla enheter och egenkontroll av basala

hygienrutiner utförs två gånger per år. Ansvar - enhetschef.

 På särskilt boende för äldre registreras Infektioner varje månad. Enheterna deltar

också i den nationella punktprevalensmätningen om vårdrelaterade infektioner

och antibiotika (HALT). Ansvar- sjuksköterska

Mål 
Personer med hälso- och sjukvårdsinsatser ska ha en god och säker dokumentation i 

patientjournalen. 90 % av de granskade journalerna ska vara godkända enligt mall. 

Aktivitet 

 Kollegial granskning av patientjournaler två gånger per år. Ansvar - enhetschef

hälso- och sjukvård.

 Stickprovskontroller journalgranskning, Ansvar Medicinskt ansvarig

sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).
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Datum Vår beteckning 
2017-02-21 VON 2016/00033 nr 2262 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Avvikelserapport, årsrapport, hälso- och sjukvård och social 
omsorg 2016 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsrapporten om avvikelser

hälso- och sjukvård och social omsorg år 2016.

Sammanfattning     

Antalet avvikelser har ökat något jämfört med förra året, 1684 år 2016 

jämfört med 1549 år 2015. Av det totala antalet fall har elva medfört 

frakturer för patienterna. Åtta patienter har fått en tryckskada, i sex fall har 

skadan uppkommit hos oss och i två fall har skadan uppkommit hos annan 

vårdgivare. Antalet frakturer och tryckskador är i stort oförändrat med år 

2015.  

Beslutsunderlag  

– Årsrapport avvikelser hälso- och sjukvård och social omsorg år 2016,

VON 2016/00033 nr 2270

__________ 

Beslut skickas till    

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Avdelningschef äldre och funktionsnedsatta  

Enhetschefer avdelning för äldre och funktionsnedsatta 

Enhetschef Rindlags hemtjänst 

Verksamhetschef Grannvård Sverige AB 
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1 Sammanfattning av totala avvikelser, kommunala och privata 

vårdgivare 

Diagrammet visar antalet avvikelser som inträffat inom kommunens enheter och hos de 

privata utförarnas enheter under  år 2016. Även avvikelser vi fått från andra vårdgivare 

är inräknade här. Antalet avvikelser är totalt 1684 jämfört med 1549 år 2015. Fördelat 

per månad blir det 140 avvikelser per månad.  Av det totala antalet fall har elva medfört 

en fraktur för patienten. Åtta patienter har fått en tryckskada, i sex fall har skadan 

uppkommit hos oss och i två fall har skadan uppkommit hos annan vårdgivare. Tre 

händelser har anmälts enligt Lex Maria. 

Samlad bedömning 

Under året har det skett förändringar i utseendet på avvikelserapporten samt hur 

uppgifterna samlas in. Antalet avvikelser hämtas nu från systemet Stratsys där 

enhetscheferna registrerar antalet per månad utifrån fem grupper, se ovan. Registrering 

sker efter att avvikelserna hanterats på enheten. Avvikelserna visas sedan i 

stapeldiagram . Enhetscheferna har också möjlighet att kommentera väsentliga 

avvikelser och åtgärder. För att underlätta bedömning vilka avvikelser som enheten 

behöver fokusera mest på så används också en matris för att bedöma allvarlighetsgrad, 

sannolikhet och konsekvens av avvikelsen. Den samlade bedömningen från alla enheter 

fyller också funktionen att ge en översikt över hur många allvarliga händelser som 

inträffar i verksamheten. 

Att införa ett ändrat arbetssätt är en process som tar tid. Enhetschefen är en 

nyckelperson. Det faktum att flera nya enhetschefer har tillträtt under året (sex av åtta) 

har inte underlättat processen. Arbetet med att införa och utveckla det ändrade 

arbetssättet kommer att fortsätta under året och kan ses som ett kontinuerligt 

förbättringsarbete. Det övergripande syftet med avvikelsehanteringen är att vara en väl 

fungerande del i den övergripande processen att ge god vård och omsorg till våra 

brukare/patienter. 

1.1 Allvarliga händelser 

Under året har tre allvarliga händelser inträffat som medfört att medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) respektive medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR) startat en 

utredning för bedömning om händelsen ska anmälas enligt Lex Maria. 

Den första händelsen var att handtagen på en rullstol lossnade under promenad 

arrangerad av PRO:s lokala förening ( Pensionärernas riksorganisation) och personen 
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som satt i rullstolen ramlade ur och fick en fraktur. MAR har anmält händelsen enligt 

Lex Maria. Åtgärder har vidtagits bland annat i form av undervisning av de pensionärer 

som genomför promenader med patienter i rullstol. 

Den andra händelsen utgår från ett muntligt klagomål som en närstående lämnat om 

vården av hans far i samband med en brännskada. Skadan medförde fyra veckors 

sjukhusvistelse. MAS har utrett händelsen och skickat en anmälan enligt Lex Maria. 

Den tredje händelsen var att en golvlyft välte med patienten i under förflyttning. MAR 

har utrett händelsen och skickat en anmälan enligt Lex Maria. 

Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) har avslutat de ärenden som skickats in enligt 

Lex Maria vilket betyder att de anser förvaltningens  åtgärder vara tillräckliga. 

1.2 Andra händelser 

Under sommaren drabbades Pomona av strömavbrott vid två tillfällen. Vid båda 

tillfällena fanns det två patienter med ordinerad syrgasbehandling i form av en syrgas-

koncentrator och tyvärr utan bärbara syrgastuber vilket vanligen medföljer. Ambulansen 

tillkallades för att bistå med nödvändig syrgas och de har skickat en avvikelse till oss då 

de inte anser att det ska ingå i ambulansens uppgifter. MAS har skickat frågan vidare till 

socialchef och kommunens säkerhetsansvarige om hur det ser ut med reservkraft vid 

strömavbrott. Svaret är att  idag finns det inget uttag för reservkraft på Dalängen och 

Pomona, Solängen har ett uttag. MAS har uppmanat ansvarig sjuksköterska att se till att 

patienter med syrgas-koncentrator också får bärbara syrgastuber men andra frågor som 

belysning med mera måste hanteras av ansvariga chefer. 

Tre händelser med saknade narkotikaklassade läkemedel har inträffat under sommaren. 

Tätare kontroller har vidtagits, men ingen orsak har hittats till att de saknas. Under år 

2015 inträffade fler fall av saknade narkotikaklassade läkemedel och då fattades beslut 

om att köpa in läkemedelsskåp med lås som går att följa upp med logg-kollar. I början 

av detta år har de installerats i på de olika enheterna i hemsjukvården. 

1.3 Samverkan med andra vårdgivare 

Under året har 33 av de registrerade avvikelserna berört samverkan med andra 

vårdgivare och skickats vidare för hantering. Cirka hälften av avvikelserna berör brister 

i samband med utskrivningsplanering från slutenvården. Ett antal avvikelser (cirka 10) 

har också skickats till familjeläkarnas vårdcentral. Flertalet berör bristande information 

om förändrade öppettider, otydlig ordination av blodförtunnande läkemedel (waran) 

samt återbud av läkare. 

MAS och gruppledaren för hemsjukvården har kontinuerliga möten med 

Familjeläkarnas vårdcentral där avvikelser och annan samverkan diskuteras. Samverkan 

sker också med Enköpings lasarett tillsammans med MAS i Enköpings och Heby 

kommun. 

Kommunen har fått sju avvikelser från andra vårdgivare under perioden. Två berör 

brister i omvårdnad och de övriga brister i kommunikation. 

1.4 Bedömning av allvarlighetsgrad och sannolikhet 

Enheterna bedömer allvarlighetsgraden och sannolikheten på avvikelsen enligt en matris 

med fyra olika nivåer, finns sist i rapporten. Syftet är att få vägledning i hantering av 

avvikelserna. 

Allvarlighetsgrad 
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Allvarlighetsgraden  är bedömd i 1028  (71 %) av 1430 avvikelser registrerade i 

Treserva. Endast en mindre del (6,7 %) är bedömd som betydande allvarlighetsgrad. 

Exempel på sådana avvikelser är om fel med läkemedel, utebliven insulindos, försening 

av att byta av plåster med narkotika, saknade narkotikaklassade läkemedel. Fall som 

medfört fraktur eller annan skada samt tre fall av hot och våld mellan brukare finns 

också med här. 

Sannolikhet 

Sannolikheten är bedömd i 1179 (82 %) av 1439 registrerade avvikelser i Treserva. 

25 % av avvikelserna bedöms ha en stor eller mycket stor sannolikhet att inträffa igen. 

Även här finns många fall, men även läkemedelshändelser, bristande funktion i larm 

samt hot och våld mellan brukare. 

2 Avvikelser per enhet 

2.1 Pomona hus 2 

Antal brukare/patienter på boendet - 32 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 85 

Tre av fallen har medfört fraktur för patienten. Avvikelserna under övrigt  i juni berör  

bristande omvårdnad där en omsorgspersonal är inblandad. Samtal har hållits med 

personen och uppföljning sker varje vecka. En erinran är utdelad. 
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2.2 Pomona hus 4 

Antal brukare/patienter på boendet - 24 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 209 

Betydande avvikelse rörande sängrökning åtgärdad med inköp av flamsäkra sängkläder. 

Fallavvikelserna  står för de flesta avvikelserna och tre av dem har medfört att 

brukaren/patienten drabbats av en fraktur. 

2.3 Dalängen 

Antal brukare/patienter på boendet - 18 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 110 
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2.4 Solängen 

Antal brukare/patienter på boendet - 40 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 438 

De allvarligaste avvikelserna har varit händelser med hot och våld mellan boende. 

Genom teammöten har planer för olika åtgärder skapats för att förebygga och minska 

risken för hot och vård. Den höga andelen fall under maj och juni berör tre personer 

med känd fallproblematik. Tre personer har drabbats av fraktur efter fall. 

2.5 Hemtjänst, Kärnhuset 

Antal brukare/patienter - 277 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 328 

Antalet kommer från Treserva och visar antalet personer med pågående 

hemtjänstinsatser under året. personer med enbart trygghetslarm är inte medräknade. 
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2.6 Hemtjänst, privata utförare 

Antal brukare/patienter -129 (Grannvård 73, Rindlags 56) 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 90 

Antalet kommer från Treserva och visar antalet personer med pågående 

hemtjänstinsatser under året. Personer med enbart trygghetslarm är inte medräknade. 

Ett av fallen medförde allvarlig skada (ej fraktur) och sjukhusvistelse. 

2.7 Korttidsplatser Pomona, äldre 

I maj öppnade startade verksamheten Trygg hemgång på korttidsplatser för äldre. Åtta 

platser finns på korttidsplatserna och antalet ute i ordinärt boende varierar. 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 86  

2.8 LSS-enheter 

I LSS-enheter ingår gruppbostäderna Sjövägen och Lindegårdsvägen, servicebostaden 

Dalvägen, Personlig assistans, Daglig verksamhet samt Ekans korttidsboende för barn. 
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Det är svårt att ange exakt hur många brukare/patienter som funnits i den här gruppen 

under året. Här får i stället antalet personer som omfattas av LSS och får insatser av 

hälso- och sjukvården tjäna som ett ungefärligt mått. 31 personer fick insatser från 

hemsjukvården. De avvikelser som berör hälso- och sjukvård på Ekans korttidsboende 

för barn går till landstinget eftersom kommunen ansvar för hemsjukvård gäller från 17 

år och uppåt. 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 38 

2.9 Socialpsykiatri 

Avvikelserna består främst av läkemedelsavvikelser.  Det förekommer ibland att 

personen inte är hemma när personalen kommer, personen kan också ha olika 

uppfattningar om ett ordinerat läkemedel ska tas eller inte. Kommunens sjuksköterska 

har regelbunden kontakt med psykiatrimottagningen för att diskutera åtgärder som leder 

till ökad följsamhet hos personerna att ta sina läkemedel. 

Antal personer med hälso- och sjukvårdsinsatser - 6 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 266 

2.10 Hälso- och sjukvård 

Avser avvikelser där patienten endast har insatser av sjuksköterska, arbetsterapeut eller 

sjukgymnast och därmed inte hör till någon annan enhet. 
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Det går för närvarande inte att få fram några tillförlitliga uppgifter över antal 

brukare/patienter för den här gruppen. 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 103  
Siffra är dock osäker att ange, då vissa avvikelser kan ha registrerats dubbelt av 

legitimerad personal och omsorgspersonal. 

3 Sannolikhets- och konsekvensmatris 

Sannolikhets- och konsekvensmatrisen nedan är från handboken i grundläggande 

patientsäkerhetsarbete ”Säkrare vård och omsorg” Sveriges kommuner och landsting 

(SKL), 2011. 

Konsekvensens allvarlighetsgrad 

Allvarlighetsgrad Konsekvens Lagrum Exempel

Mindre Ingen/obetydlig HSL Obehag eller obetydlig skada, 
exempel feldosering i dosett som 
upptäcks före överlämnandet, 
fallolycka utan att skada uppstått. 

Mindre Ingen/obetydlig SoL/LSS Brister i omsorg/avvikelse 
beviljad insats som leder till 
mindre obehag, exempel 
utebliven städning eller tvätt. 

Måttlig Mindre allvarligskada HSL Övergående 
funktionsnedsättning, exempel 
uteblivendos men utan att det 
leder till men för patient/brukare. 
Feldosering. Har inte följt rutin, 
dock liten eller ingen konsekvens 
för patient/brukare. Fallolycka 
med måttlig skada, ej fraktur. 
Sjukhusbesök som inte medför 
inläggning. Trycksår stadium 1 
och 2. 

Måttlig Mindre allvarligskada SoL/LSS Brister i omsorg/avvikelse av 
beviljad insats och/eller brist i 
bemötande som leder till obehag 
för patienten/brukaren, exempel 
utebliven veckodusch eller inköp. 

Betydande Allvarlig skada HSL Kvarstående måttlig 
funktionsnedsättning, 
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Allvarlighetsgrad Konsekvens Lagrum Exempel

förlängdvårdtid. Missade 
läkemedel som insulin, Waran 
och narkotikaklassade 
läkemedel. Förväxling av doser, 
feldosering. Vårdrelaterade 
infektioner. Fallolyckamed större 
skada, exempel fraktur. Trycksår 
stadium 3 och 4. 

Betydande Allvarlig skada SoL/LSS Brister i omsorg/avvikelse av 
beviljad insats och/eller brist i 
bemötande som leder till 
omfattande obehag för 
patienten/brukaren, exempel 
utebliven tillsyn eller personlig 
hygien då det finns omfattande 
behov. 

Mycket hög, 
katastrofal 

Dödsfall HSL Dödsfall eller större, 
kvarvarandefunktionsnedsättning, 
exempel fallskada med dödsfall 
som följd. 

Mycket hög, 
katastrofal 

Mycket allvarligskada SoL/LSS Fysiska, psykiska, sexuella eller 
ekonomiska övergrepp. Brist i 
omsorgen som utgör ett hot mot 
enskilds liv, hälsa eller säkerhet. 
Brott mot sekretesslagen. 

Sannolikhet för att det inträffar Hur ofta?

Mycket liten Kan inträffa en gång per år 

Liten Kan inträffa varje månad 

Stor Kan inträffa varje vecka eller en på tio tillfällen 

Mycket stor* Kan inträffa dagligen eller en på tre tillfällen 

*Gäller händelser som inte görs dagligen eller varje vecka, exempel injektioner var 3:e

månad eller städning var 14:e dag men där sannolikheten är stor att händelsen upprepas. 
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Datum Vår beteckning 
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Socialförvaltningen 
Avdelningen för Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Ändring av allmänna villkor för kundvalet 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna de reviderade

Allmänna villkoren för kundvalet i Håbo kommun.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att de reviderade villkoren gäller

från och med 1 augusti 2017.

Sammanfattning 

Förvaltningen har på Vård- och omsorgsnämndens uppdrag arbetat fram nya 

allmänna villkor för kundvalet inom hemtjänsten i Håbo kommun. Den 

främsta förändringen är, i enlighet med uppdraget, att ersättningen kommer 

att baseras på biståndsbedömd tid till skillnad från på utförd tid. För 

bakgrund till denna förändring hänvisas till tidigare utredning som kan 

sammanfattas med att förvaltningen eftersträvar ett ökat fokus på individens 

behov istället för fokus på registrering av utförd tid.  

Ändringen medför en sänkning av timpriset med 20 % för leverantörer som 

är godkända för både service och omvårdnad samt en sänkning med 15 % 

för leverantörer av enbart service. Modelländringen som sådan förväntas 

inte ge större förändringar i kostnad för köp av hemtjänst eller i resultat för 

kommunens egenregiverksamhet.  

Förvaltningen bedömer att ändringen är positiv och nödvändig för att kunna 

ge kommunens allt fler äldre en kvalitativ hemtjänst som utvecklas 

avseende rehabiliterande förhållningssätt och IBIC (individens behov i 

centrum) men ändå är allt mer kostnadseffektiv.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förvaltningen ser fortlöpande över biståndsbedömningen inom 

äldreomsorgen. Inom kommunens egenregi Kärnhuset pågår också ett arbete 

avseende ökad effektivitet, ökad brukartid, för personalen.  

Totalt eftersträvas en sänkt kostnad per hemtjänstkund under kommande år 

med anledning av de senaste årens ökade kostnader för köp av hemtjänst 

och underskott hos kommunens egenregi. Arbetet är särskilt viktigt i och 

med de kommande årens fortsatta ökning av antalet äldre i kommunen 

parallellt med ett allt svårare budgetläge med minskade skatteintäkter och 

stora kommunala investeringsbehov.  

Avsikten med ändringen av ersättningsmodell är dock inte att genom 

modellen som sådan minska kostnaderna. Ändringen genomförs istället för 

att underlätta för såväl beställare som utförare att hålla ett högt fokus på 

individens helhetsbehov istället för inregistrerad utförd tid av enskilda 
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insatser. Hur ändringen slår ekonomiskt är dock svårberäknad och 

förvaltningen kommer därför att följa utfallet noga och är beredd att justera 

ersättningsnivån snabbt om ändringen slår större än beräknat åt något håll. 

Ett undantag i villkorens vanliga 90 dagars varsel avseende prisändring har 

därför skrivits in i villkoren så att vård- och omsorgsnämnden under 

modellens första sex månader har möjlighet att besluta om ny justering av 

ersättningsnivå med enbart 60 dagars varsel.  

Förvaltningen skulle i nuvarande modell behöva lägga allt större 

administrativa resurser på kontroll av inregistrerad tid. Nu kommer istället 

biståndshandläggarnas tid utökas avseende uppföljningar på individnivå. 

Tillsammans med nytt arbetssätt i och med Socialstyrelsens IBIC kommer 

biståndsenheten innan årets slut behöva utökas med ytterligare en 

biståndshandläggare, vilket dock, förutom en kvalitetshöjning, även ska ses 

som en nödvändighet utifrån god kostnadskontroll.     

Uppföljning 

Vid första faktureringen i början av september månad görs första översynen 

av ekonomisk effekt för eventuell justering av ersättningsnivå. Ett 

uppföljningsmöte med utförarna kommer att bokas in därefter för 

genomgång av eventuella frågor personalen stött på under första månaden. 

Beslutsunderlag 

– Utredning av nya villkor för kundvalet, daterad 2017-02-16, dok.nr 2265

– Nya Allmänna villkor för kundvalet, daterad 2017-02-20, dok.nr 2275

– Bilaga för kännedom: Utredning avgifts- och ersättningsmodell dok.nr 2014

__________ 

Beslut skickas till    

Avdelningen för stöd till vuxna 

Kärnhuset 

Grannvård 

Rindlags 

Edna Care    
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Avdelningen för Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Utredning av nya allmänna villkor för kundval inom hemtjänsten i 
Håbo kommun 

Bakgrund 

 Förvaltningen har på Vård- och omsorgsnämndens uppdrag arbetat fram 

nya allmänna villkor för kundvalet inom hemtjänsten i Håbo kommun. Den 

främsta förändringen är, i enlighet med uppdraget, att ersättningen kommer 

att baseras på biståndsbedömd tid till skillnad från på utförd tid. För 

ytterligare bakgrund till denna förändring hänvisas till tidigare utredning 

som kan sammanfattas med att förvaltningen eftersträvar ett ökat fokus på 

individens behov istället för på registrering av utförd tid.  

Utredningen av nya avtalsvillkor har inbegripit ett studiebesök till annan 

kommun och omfattande omvärldsbevakning avseende ersättningsnivåer 

och avtalsvillkor hos andra kommuner. Förvaltningen har gått igenom Håbo 

kommuns beviljade och utförda tid inom hemtjänsten samt genomgång och 

ändring av kommunens schablontider för delegerad hemsjukvård och 

genomlysning av kommande krav på systemändringar i och med ändring av 

modell. Förvaltningen har även använt sig av rapporter och 

rekommendationer på området (”Val av ersättningsmodell och beräkning av 

ersättningsnivåer” SKL, och ”Koll på hemtjänsten” SKL och 

RKA).Arbetsgruppen har bestått av avdelningschef för avdelningen för stöd 

till vuxna, enhetschef för biståndsenheten, system- och 

verksamhetscontroller, system- och verksamhetsutvecklare och 

avgiftshandläggare. Förvaltningens ekonom har deltagit i en genomgång av 

utredningens genomförande och ekonomiska antaganden. Förvaltningschef 

har godkänt utredningens resultat. 

Ändring av ersättningsnivå 

I enlighet med rekommendationer från SKL (Sveriges kommuner och 

Landsting) har kommunen vid beräkning av ersättningsnivå inom kundvalet 

undersökt faktiska kostnader för kommunens egenregi, egenregins faktiska 

momskostnad, fördelningen mellan personalens kringtid och tid hos brukare 

samt skillnad mellan biståndsbedömd och utförd tid.  

Egenregins kostnader 

Kommunens egenregi Kärnhuset redovisade ett negativt resultat på ca 3,5 

miljoner för år 2016. Den nya ersättningsnivån kräver en effektivisering 

inom kommunens egenregi för att medge ett nollresultat, vilket är viktigt 

utifrån den lagstadgade konkurrensneutraliteten inom lagen om 

valfrihetssystem (LOV). Förvaltningen har bedömt att det finns 

effektiviseringsmöjligheter inom egenregin och kommer att följa 

utvecklingen noga närmaste tiden efter att nya ersättningsmodellen trätt i 

kraft.  
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Kringtid för hemtjänstpersonalen 

Kringtidens betydelse för ersättningsnivån är viktig att beräkna innan 

övergången till en valfrihetsmodell. I Håbo kommun har dock sedan 

kundvalsmodellen startade liknande förutsättningar gällt avseende kringtid 

som i de villkor som nu föreslås. Även fortsättningsvis förutsätts utföraren 

kunna finansiera samtliga driftskostnader, inklusive ”kringtid” som bilresor 

och mötestid med mera, utifrån den ersättning de får per, numera 

biståndsbedömd och tidigare utförd, timme. En mindre justering görs 

avseende utförarens eget ansvar avseende telefoner. 

(ur ”Koll på hemtjänsten” SKL och RKA år 2015)

Momskompensation 

Såväl konkurrensverket som SKL påpekar vikten av likvärdig 

momsersättning för valfrihetssystemets leverantörer. Eftersom enskilda 

anordnare saknar egenregins möjligheter att kvitta den ingående momsen 

bör de rimligen kompenseras för detta. Två huvudsakliga modeller kan 

särskiljas för att fastställa momskompensationen: ”6 % -regeln” alternativt 

egenregins faktiska momskostnad. Kärnhusets faktiska momskostnad är 1,5 

% varför skillnaden i ersättning per timme föreslås bli just denna. 

Skillnaden har hittills varit något högre (varierade mellan 2,1 – 3,2 % 

beroende på tätort eller landsbygd). 

Landsbygd och tätort 

I rapporten ”Koll på hemtjänsten” från SKL och RKA (Rådet för främjande 

av kommunala analyser) år 2015 beskrivs att det, till skillnad från vad man 

spontant kan tro, ofta görs en många gånger effektivare planering när det 

gäller att nå brukarna i glesbygd än i tätort. I den nationella statistiken finns 

det enligt RKA och SKL inga samband mellan glesbygd/tätort och kostnad 

per brukare i hemtjänst. Förvaltningen gör dock ingen ändring på 

proportionerna i de olika ersättningsnivåerna för landsbygd och tätort i 

Håbo kommun. Det vore att göra för stora ändringar vid ett och samma 
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tillfälle och de ekonomiska konsekvenserna för såväl utförare som beställare 

skulle då bli svårare att förutse.  

Andel utförd av biståndsbedömd tid 

Det är väl känt inom Sveriges kommuner att biståndsbedömd tid, på 

gruppnivå, inte utförs till 100 %. I nationella enkäter rapporterar kommuner 

att det utförs mellan 65 och 85 %. I Håbo kommun har det visat sig vara 

svårt att genom mängdstatistik ur systemen säkert fastställa hur hög andel 

biståndsbedömd tid som utförs. I och med ambitionen att komma nära en 

kostnadsneutral ändring av ersättningsmodell är förhållandet mellan 

biståndsbedömd och utförd tid dock mycket viktig att analysera och 

förvaltningen har därför gjort en noggrann manuell kontroll på individnivå 

av en exempelmånad under år 2016. Andelen utförd tid visade sig den 

månaden ligga på ca 76 % vilket skulle motivera en sänkning av nuvarande 

ersättningsnivå med 24 %.  

Det bör dock påpekas att flera faktorer kan ge missvisande bild av andelen 

utförd tid. T ex är brukare ibland frånvarande under en längre period. En 

veckas frånvaro påverkar givetvis antalet utförda timmar, men i statistiken 

är antalet biståndsbedömda timmar fortsatt desamma, vilket ger en 

missvisande låg andel utförd tid. På samma sätt har en del brukare tio 

timmar ej biståndsbedömd avlösarservice som syns i den utförda tiden, 

vilket ger en missvisande hög andel utförd tid. Det är alltså med en viss 

försiktighet man ska anta hur stor andel tid som utförs i genomsnitt.  

Det finns också fler parametrar som nu ändras, såsom nya schablontider för 

sjuksköterskors vårdplaner för delegerad hälso- och sjukvård, vilket också 

kommer att utgöra ersättningsgrund för kundvalsleverantören. Även andra 

mindre skillnader måste i och med modelländringen med nödvändighet 

genomföras (såsom mer genomsnittlig ersättning till utföraren när en 

brukare under en månad får flera nya biståndsbeslut). Allt sådant innebär 

delvis ändrade förutsättningar åt ena och andra hållet i och med 

modelländringen. För att minska kommunens risktagande med 

modelländringen har förvaltningen därför, förutom att beräkna skillnad mot 

nuvarande avtalsvillkor också gjort benchmarking mot andra kommuner.  

Med de exempelkommuner (med ersättning baserad på biståndsbedömd tid) 

som förvaltningen undersökt förhåller sig timersättningen gentemot Håbos 

nuvarande nivåer på mellan 65 och 81 %. Med jämförelse enbart tätort-tätort 

(då andelen landsbygd fördelar sig olika i kommunerna) är skillnaden 

mellan 71% och 90%.  Även andra kostnadsrelevanta skillnader i 

avtalsvillkoren har jämförts och sammantaget bedömer förvaltningen att 

Håbo kommun ligger relativt högt i ersättningsnivå för det avtalade 

uppdraget. En sänkning till 80 % bedöms som kostnadsneutral jämfört med 

kommunens nuvarande nivåer, men om den slår något lägre är det 

godtagbart ur ett jämförelseperspektiv. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förvaltningen ser fortlöpande över biståndsbedömningen inom 

äldreomsorgen. Förvaltningens nettokostnad för köp av hemtjänst uppgick 

under år 2016 till ca 34,5 miljoner tkr.  

Inom kommunens egenregi Kärnhuset pågår också ett arbete avseende ökad 

effektivitet, ökad brukartid, för personalen. Kärnhusets personalkostnader på 

21,2 miljoner möttes under år 2016 inte fullt ut av intäkterna genom såld 

utförd hemtjänst.  

Totalt eftersträvas en sänkt kostnad per hemtjänstkund under kommande år 

med anledning av de senaste årens ökade kostnader för köp av hemtjänst 

och underskott hos kommunens egenregi. Arbetet är särskilt viktigt i och 

med de kommande årens fortsatta ökning av antalet äldre i kommunen 

parallellt med ett allt svårare budgetläge med minskade skatteintäkter och 

stora kommunala investeringsbehov.  

Avsikten med ändringen av ersättningsmodell är dock inte att genom 

modellen som sådan minska kostnaderna. Ändringen genomförs istället för 

att underlätta för såväl beställare som utförare att hålla ett högt fokus på 

individens helhetsbehov istället för inregistrerad utförd tid av enskilda 

insatser. Hur ändringen slår ekonomiskt är dock svårberäknad och 

förvaltningen kommer därför att följa utfallet noga och är beredd att justera 

ersättningsnivån snabbt om ändringen slår större än beräknat åt något håll. 

Ett undantag i villkorens vanliga 90 dagars varsel avseende prisändring har 

därför skrivits in i villkoren så att vård- och omsorgsnämnden under 

modellens första sex månader har möjlighet att besluta om ny justering av 

ersättningsnivå med enbart 60 dagars varsel.  

Förvaltningen skulle i nuvarande modell behöva lägga allt större 

administrativa resurser på kontroll av inregistrerad tid. Nu kommer istället 

biståndshandläggarnas tid utökas avseende uppföljningar på individnivå. 

Tillsammans med nytt arbetssätt i och med Socialstyrelsens IBIC kommer 

biståndsenheten innan årets slut behöva utökas med ytterligare en 

biståndshandläggare, vilket, förutom en kvalitetshöjning, även ska ses som 

en nödvändighet utifrån god kostnadskontroll.   

Övriga villkorsändringar 

Uppdateringen av de allmänna villkoren innehåller även andra mindre 

justeringar, vilka främst på något sätt är relaterade till ändring från utförd till 

biståndsbedömd tid.  

Därutöver ändrar förvaltningen nuvarande uppstartsersättning på 1000 kr för 

ny kund till en ersättning på 500 kr för den första upprättade 

genomförandeplanen för ny kund. Ersättningen som bara utbetalas om 

planen har upprättats inom en månad, avser att bidra till en bättre följsamhet 

till avtals- och lagkrav avseende genomförandeplan. 

Begreppet oplanerad frånvaro ändras i nya villkoren till att omfatta två 

dagar istället för fyra. Ändringen innebär en kortare omställningstid för 
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utföraren men även en positiv ökad flexibilitet för kund, som i dagsläget 

behöver avböja sin hemtjänst fyra dagar i förväg för att undvika betalning.  

I de nya villkoren förtydligas att utföraren ansvarar för allt som krävs för att 

utföra tjänsten (inklusive telefoner och internetkostnad) förutom utrustning 

hos kund (som t ex nyckelfri hemtjänst) och övergripande systemlicenser 

(Treserva och TES) vilket beställaren står för. 

Tid för godkännande av ny ansökan till kundvalet utökas från fyra veckor 

till två månader, vilket bedöms rimligt och möjliggör att utan föregående 

kännedom om ansökan genomföra en noggrann prövning. 

Förvaltningen har övervägt förtydliganden avseende krav på kompetens hos 

personal, vilket hos många kommuner specificeras tydligare än i Håbo 

kommun, till exempel genom en minimumnivå på andel undersköterskor 

hos personal. I och med rekryteringssvårigheterna inom hemtjänsten, för 

såväl privata utförare som egenregin, har dock förvaltningen valt att inte 

höja kraven ytterligare. Däremot läggs en ytterligare ersättning på 2 % in 

som en möjlighet för de utförare vars personal till minst 70 % består av 

undersköterskor. 

Tätare uppföljningar 

En fortsatt modell baserad på utförd tid skulle med nödvändighet ha 

inneburit ett ytterligare ökat detaljfokus avseende beställarens kontroll av 

inregistrerad tid per insats, vilket skulle inneburit en stor administrativ insats 

och ett fortsatt negativt detaljfokus ur utförarens perspektiv. I samband med 

ändringen av ersättningsmodell kommer förvaltningen nu att ändra sitt 

fokus. Biståndshandläggarna kommer att genomföra tätare uppföljningar 

tillsammans med brukarna och som underlag finns månatliga 

sammanställningar av kundvalsutförarens totaltid i den enskilde brukarens 

hem, vilket snart kan registreras på ett mer tillförlitligt sätt genom nyckelfri 

hemtjänst. 

Modellens för- och nackdelar 

Att ersätta kundvalsutförare utifrån biståndsbedömd tid bygger på att 

utföraren till viss del kan ”ta igen på gungorna det som förloras på 

karusellerna”. Möjligen kan detta innebära en större svårighet än i dagsläget 

att i Håbo kommun etablera sig som en mycket liten utförare, eftersom 

större volymer ger större flexibilitet.  

Som helhet gör dock förvaltningen, efter genomförd utredning, fortsatt 

bedömningen att ändringen behöver göras. Det möjliggör att även under de 

kommande årens utveckling avseende rehabiliterande förhållningssätt och 

IBIC å ena sidan och ett allt ökande krav på kostnadseffektivitet å andra 

sidan kunna ge kommunens äldre invånare en kvalitativ hemtjänst. 

________________ 
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Allmänna villkor för Håbo kommuns kundval inom hemtjänsten 

Håbo kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag 

kan ansöka om att bli leverantör enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Ansökan ska lämnas på blanketten ”Ansökan om godkännande som leverantör inom 

hemtjänsten”. Ansökan kan lämnas löpande. Håbo kommun kommer att pröva 

ansökningarna så snabbt som möjligt. Beslut om antagande av ansökan kommer att göras 

inom två månader efter komplett ansökan. Om ett sökande företag godkänns ska ett avtal 

tecknas mellan företaget och kommunen. 

Välkommen att lämna in din ansökan! 

Thomas Brandell 

Socialchef 

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-03-07 

Dokumentägare: Avdelningschef Catrin Josephson, avdelningen för Stöd till vuxna 
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1 Allmän orientering 

1.1 Information om Håbo kommun 

Håbo kommun bildades 1952. Då slogs fem landskommuner ihop; Yttergran, Övergran, 

Kalmar, Skokloster och Häggeby. Centralort i Håbo är Bålsta. Där bor flertalet av 

Håboborna, cirka 15 000 av 20 000. Håbo växer fort, 1980 var invånarantalet 13 301. 

Medelåldern är låg i Håbo, cirka 37 år - medelsvensken är cirka 41 år. I Håbo finns ett gott 

samarbete mellan företagare och kommun.  

Antal invånare 2015: 20 279 invånare och vi fortsätter växa. 

Antal mil Mälarstrand: Nästan 23 mil 

Läge: Bålsta tätort har ett centralt läge bland Mälardalens städer, med närheten till 

Stockholm som en stor fördel. De många allmänna kommunikationerna möjliggör goda 

kollektiva färdsätt både till och inom kommunen. Mälarbanan och E18 skär genom Bålsta, 

där pendeltåget från Stockholm har en slutstation. Fjärrtågen gör det lätt att ta sig till 

Enköping, Västerås och andra städer inåt landet. 

Halvtimmestrafik finns till Stockholm (SJ:s tåg samt SL:s pendeltåg) och till Enköping/ 

Västerås (SJ:s tåg samt UL-buss), Uppsala nås med UL-buss på cirka 50 minuter och 

direktbussar går till Arlanda flygplats. 

Tre flygplatser finns inom 40 minuters bilresa. 

Tre miljoner människor kan ta sig till Håbo med mindre än 1 timmes restid. 

Ytterligare information finns på www.habo.se 

1.2 Information om vård- och omsorgsnämnden 

Socialtjänstlagen reglerar kommunernas ansvar för insatser inom socialtjänsten för bland 

annat äldre och personer med funktionsnedsättning. I Håbo kommun har socialnämnden 

och vård- och omsorgsnämnden det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får 

det stöd och den hjälp som de behöver. 

Det finns lagstöd för vård- och omsorgsnämnden att sluta avtal med andra leverantörer. 

Detta innebär också att kommuner kan tillhandahålla tjänster också åt andra kommuner. 

Vård- och omsorgsnämndens uppgift är att godkänna leverantörer, dvs. ange de krav som 

man anser att leverantören ska uppfylla för att kvalificera sig. Vidare ansvarar vård- och 

omsorgsnämnden för att kontrollera och följa upp att kraven är uppfyllda (detta gäller 

också den egna utförarenheten.) 

Inom Socialförvaltningen, som lyder under vård- och omsorgsnämnden, finns avdelningen 

för stöd till vuxna. Inom avdelningen för stöd till vuxna är biståndshandläggarna anställda. 

De beslutar om omsorgs- och serviceinsatser till enskilda. 

I vård- och omsorgsnämnden finns även kommunens egen leverantör inom hemtjänsten. 
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1.3 Införandet av valfrihetssystem 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-04 att införa valfrihetssystem enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV). Från och med 2009-11-01 tillämpar vård- och omsorgsnämnden i 

Håbos kommun fritt val inom hemtjänsten. Detta att innebär att de personer i kommunen 

som har rätt till hemtjänst har rätt att välja en leverantör som kommunen godkänt och 

tecknat kontrakt med. Systemet kallas ”kundval”.  

Alla leverantörer som önskar delta i valfrihetssystemet ska ha rätt att ansöka om 

godkännande som leverantör. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i 

förfrågningsunderlaget, och inte uteslutits med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 1 § LOV, 

ska godkännas av kommunen. Kommunen ska lämna information om samtliga leverantörer 

som kontrakterats enligt LOV. Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, 

lättförståelig och lättillgänglig. Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens 

mellan leverantörerna. Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som hon 

eller han uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. 

1.4 Kundens rätt att välja och byta leverantör 

En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör av 

tjänsten om hon eller han så önskar. En kund har alltid rätt men ingen skyldighet att välja 

och byta leverantör. Valfriheten gäller endast för kunder som har ett biståndsbeslut enligt 

socialtjänstlagen för personlig omvårdnad eller service. 

1.5 Ickevalsalternativ 

För den kund som inte önskar välja leverantör ska kommunen tillhandahålla ett 

ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet ska vara ett kvalitativt fullgott alternativ. 

Ickevalsalternativet är kommunens egenregi. 

Ickevalsalternativet gäller från och med införandet av LOV, det vill säga från 2009-11-01. 

Kund som före detta datum har bistånd för hemtjänst blir kvar hos den kommunala 

verksamheten i egen regi om inget aktivt val görs efter införandet av LOV.  

1.6 Grundläggande principer för valfrihetssystem 

Enligt 1 kap.2 § LOV ska den upphandlande myndigheten behandla leverantörer på ett 

likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten ska också ta 

hänsyn till principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet när den 

tillämpar valfrihetssystem.  

1.7 Biståndsbeslut/beslut om insats och genomförandeplan 

Biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen fattas av biståndshandläggare inom kommunen och 

dokumenteras i Treserva.
1
 Biståndshandläggare ska, innan beslut om insats fattas, samråda 

med den enskilde kunden samt vid behov med närstående. 

1 Treserva är modernt, öppet och sammanhållet system för kommunal hälso- och sjukvård, omsorgen om äldre och 
funktionsnedsatta 
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Utifrån biståndsbeslutet ska utförare upprätta en genomförandeplan för varje kund och 

göra den läsbar i Treserva för biståndshandläggaren. Genomförandeplanen ska vara 

upprättad senast inom en månad, men bör i normalfallet vara upprättad inom 14 dagar. 

Under år 2017 implementeras arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) och i takt 

med att uppdrag från biståndshandläggare börjar bli utformade enligt IBIC ska även 

genomförandeplanen vara det.  

Kunden har rätt att inom ramen för beviljat biståndsbeslut och timmar byta en tjänst mot 

annan tjänst, i samråd med leverantören. En förutsättning för sådant byte är att skälig 

levnadsnivå efterlevs.  

1.8 God man/förvaltare 

En god man/förvaltare är utsedd att företräda en viss person som på grund av sjukdom, 

psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, behöver hjälp med att 

bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person utan att dennes 

rättshandlingsförmåga begränsas. God man och förvaltare utses av 

överförmyndare/tingsrätten genom en ansökan. Familjeläkaren bedömer om den enskilde 

har behov av god man eller förvaltare. Biståndshandläggaren är vid behov behjälplig vid 

ansökningsförfarandet. 

1.9 Gemensam vårdplanering 

När en kund har blivit inlagd på sjukhus och efter sjukhusvistelsen är utskrivningsklar ska 

kommunen och region Uppsala i samförstånd med kunden gemensamt planera kundens 

fortsatta vård- och omsorgsinsatser. Vid förändrat behov görs ett nytt biståndsbeslut. 

Biståndshandläggaren informerar leverantören om det finns behov av en ny 

genomförandeplan. Leverantören kontaktar sjukhuset för att förbereda hemkomst. 

Betalningsansvar för utskrivningsklar kund övertas av leverantören om uppdraget inte kan 

påbörjas inom ett dygn. 

Team för trygg hemgång vid utskrivning från slutenvård 

Från och med våren 2016 finns i Håbo kommun ett ”hemtagningsteam” i kommunal regi 

vid utskrivning från slutenvård. Teamet innehåller professionerna sjuksköterska, 

arbetsterapeut, sjukgymnast samt omvårdnadspersonal. För de som ansluts till teamet ges 

samordnade rehabiliterande, kartläggande och omvårdande insatser under en period av 

mellan två till maximalt tre veckor efter utskrivning, i syfte att öka tryggheten och hälsan 

för äldre.  

För de kunder som ansluts till teamet innebär det att utförare inom hemtjänsten får sitt 

uppdrag i och med det biståndsbeslut som fattas efter vårdplaneringen efter ca två veckors 

insats av hemtagningsteamet. Detta gäller oavsett om kunderna sedan tidigare erhållit 

hemtjänstinsatser eller om kunden för första gången ska göra sitt val av utförare.  

Teamet koordineras av sjuksköterska och tillhör organisatoriskt enheten för hemsjukvård, 

rehab, demensteam och fotvård. Teamet är konkurrensneutralt och arbetar för alla oavsett 

utförare.  
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De som erbjuds att vårdas av teamet är de som efter sjukhusvistelse behöver insatser från 

flera olika professioner, bedöms ha potential att med teamets hjälp få förminskat behov av 

hemtjänstinsatser samt de som tackar nej till korttidsplats trots att man bedömts ha behov 

av det och har erbjudits det. Det är inte aktuellt med hemtagningsteam för de som skrivs ut 

från slutenvården med oförändrade vårdbehov.  

För kunder med hemtjänst innan inskrivning i slutenvård ansvarar hemtagningsteamet för 

att innan utskrivning informera hemtjänstutföraren om att kunden ansluts till teamet och att 

kunden alltså inte är aktuell för insatser från utföraren förrän om ca två veckor.  

1.10 Beställning och bekräftelse 

När kunden fått ett biståndsbeslut och valt leverantör, kontaktar den ansvarige 

biståndshandläggaren den leverantör som kunden valt och gör en formell beställning. Om 

kunden vill ha råd i valet av leverantör ska biståndshandläggarna bistå med neutral 

information och vägledning. Överlämning av ärenden sker genom att uppdrag lämnas till 

verksamheten via Treserva. Endast beslutsmeddelande överlämnas med information om att 

utföra uppdraget. Leverantören ska snarast bekräfta att uppdraget mottagits. Beställningar 

som lämnats före klockan 14.00 vardagar ska bekräftas samma dag. 

Leverantören ska kunna påbörja uppdraget inom ett dygn från bekräftelsen. I akuta ärenden 

bör leverantören kunna ta emot och påbörja ett uppdrag redan samma dag som 

beställningen görs. 

Om kunden önskar välja en annan leverantör ska han eller hon ta kontakt med sin 

biståndshandläggare. När en ny leverantör är vald meddelar biståndshandläggaren detta till 

den ursprungliga leverantören. Detta ska ske omgående, muntligen eller per e-post, samt 

bekräftas skriftligen. 

Om en kund önskar göra ett byte av leverantör ska tillträdande leverantör inom högst två 

veckor börja utföra sitt uppdrag. Avlämnande leverantör ska i god tid dessförinnan 

överlämna nödvändig information under förutsättning att kunden medger detta. 

1.11 Information och marknadsföring 

Kommunen kommer att informera om leverantörens verksamhet på kommunens hemsida. 

För att underlätta valet för brukaren har kommunen en presentationsmall som alla 

leverantörer ska fylla i. Presentationsmallen kan med ett par månaders varsel ändras av 

kommunen. Med utgångspunkt i mallen sammanställer kommunen ett gemensamt 

informationsmaterial som presenterar alla godkända leverantörer. Informationen kommer 

att finnas både som tryckt material samt på kommunens hemsida www.habo.se. 

Biståndshandläggarna kommer också att informera om vilka leverantörer som finns att 

välja bland i samband med kundens val. 

Leverantören har rätt att marknadsföra sin verksamhet. 

Kommunen förutsätter att leverantören utformar sin marknadsföring på ett sådant sätt att 

den enskilde inte uppfattar det som påträngande och som i övrigt är etiskt försvarbart. 
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1.12 Tjänster som ingår i det fria valet 

Hemtjänst är samlingsnamnet för alla insatser som beviljas den enskilde enligt 

socialtjänstlagen i dennes hem. 

Hemtjänst innefattar dels uppgifter av servicekaraktär, dels uppgifter som är mer inriktade 

mot personlig omvårdnad. 

De tjänster som en privat leverantör kan utföra är: 

– Kategori 1 - Personlig omvårdnad och service

– Kategori 2 - Service

1.13 Tjänster som inte ingår i det fria valet 

Tjänster som inte ingår i det fria valet och som utförs av kommunens egenregi är: 

1. Hemsjukvård

2. Rehab

3. Nattillsyn

4. Installation av trygghetslarm

5. Åtgärda trygghetslarm för kunder som enbart har denna tjänst

1.14 Kommunens nattpatrull 

Kommunen ansvarar för alla insatser mellan 22.00 - 07.00. Nattpatrullen lämnar rapporter 

om kund som erhållit vård- och omsorgsinsats till den leverantör som ansvarar för 

insatserna hos kunden under dagtid (07.00-22.00). Leverantören lämnar motsvarande 

rapporter till nattpatrullen. 

1.15 Tilläggstjänster 

Utöver de biståndsbeslutade insatserna har en leverantör, som erhållit avtal med 

kommunen, rätt att inom vissa ramar erbjuda så kallade tilläggstjänster till kunderna. Med 

tilläggstjänster avses dels sådana tjänster som ingår i biståndsbeslutet men där den enskilde 

vill utöka volymen eller antalet tillfällen som insatsen utförs jämfört med biståndsbeslutet, 

och dels sådana tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet. Tilläggstjänsterna betalas inte av 

kommunen, utan av kunden som beställer dem. Leverantörerna har möjlighet att erbjuda 

tilläggstjänster om följande förutsättningar är uppfyllda: 

 Tilläggstjänsterna får inte vara en del av biståndsbeslutet. Däremot kan kunden

välja att utöka volymen eller antalet tillfällen som insatsen utförs på jämfört med

biståndsbeslutet.

 Tilläggstjänster får inte vara obligatoriska för kunden för att denne ska kunna välja

en leverantör.

 Tilläggstjänster faktureras av leverantören direkt till kunden. Om marknadsföring

av tilläggstjänster, se punkt 2.24.

1.16 Kommunens ansvar 

Kommunernas ansvar för vård, omsorg och övriga stödinsatser regleras i Socialtjänstlagen, 

hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Kommunallagen ger kommunen rätt att, efter beslut i fullmäktige, lämna över vården av en 
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kommunal angelägenhet, som inte reglerats i särskild ordning, till ett aktiebolag, ett 

handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en enskild individ. 

Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen måste också 

garantera att medborgarna får insyn i den verksamhet som överlämnats genom att i avtal 

med leverantören säkerställa att medborgare kan få information om verksamheten. 

För att kunderna ska kunna välja i valfrihetssystemet behövs jämförbar information om 

leverantörerna – en information som kommunerna är skyldiga att förse kunderna med och 

som bland annat måste begäras in i den löpande uppföljningen och kontrollen av 

verksamheten. 

1.17 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten och beslutar i alla frågor 

som gäller myndighetsutövning. 

1.18 Myndighetsutövning med mera 

Alla insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) utreds och beslutas efter ansökan till 

kommunen. Biståndshandläggare beslutar om vilka insatser kunden ska erhålla.  

1.19 Avgifter 

Kommunen ansvarar för och debiterar avgifter för personlig omvårdnad och 

service. Avgifterna tillfaller kommunen. 

1.20 Tillsyn av socialtjänst 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  är ansvarig tillsynsmyndighet för att kontrollera 

att de leverantörer som ingår avtal med kommuner att utföra socialtjänstuppgifter, 

uppfyller de krav som ställs i gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom SoL.  

1.21 Tillsyn av hälso- och sjukvård 

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska ansvarar för tillsyn av hälso- och 

sjukvården i leverantörens verksamhet. Grundläggande bestämmelser om medicinskt 

ansvarig sjuksköterska och de uppgifter som åligger en sådan sjuksköterska ges i 24 § 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 7 kap.3§ Patientsäkerhetsförordningen samt i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2000:1, SOSFS 2001:17). 
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2 Gemensamma krav för personlig omvårdnad och service 

2.1 Allmänna krav 

Leverantören förutsätts ha ingående kännedom om den målgrupp som kan komma ifråga 

som kunder samt ska vara väl insatt i den lagstiftning som gäller för verksamheten. 

2.2 Kvalitetsmål 

Insatser inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska vara av god kvalitet. 

Leverantören ska utföra verksamheten i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, 

socialtjänstlagen samt övriga lagar och författningar som gäller inom verksamhetsområdet. 

Leverantören ska även följa och vara förtrogen med de mål och riktlinjer som följer av 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Leverantören ska följa av vård- och 

omsorgsnämndens beslutade värdegrunder för vård och omsorg: 

– - respekt för människors självbestämmande och integritet

– - kontinuitet

– - kunskapsbaserat och effektivt utförande

– - tillgänglighet

– - trygghet och säkerhet

2.3 Överenskommelser mellan kommunen och region Uppsala 

Leverantören ska följa gällande skriftliga överenskommelser mellan kommunen och region 

Uppsala som berör den kategori som leverantören är godkänd för. Kommunen informerar 

leverantörerna om gällande överenskommelser. I Uppsala län ansvarar kommunerna för 

hemsjukvården. 

2.4 Leverantörens åtagande 

Leverantörens åtagande följer av det avtal som kommunen slutit med respektive leverantör. 

En leverantör kan åta sig att utföra 

– Kategori 1. Personlig omvårdnad och service

– Kategori 2. Service

Personliga omvårdnadstjänster för personer som bor i Håbo kommun och som erhållit 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen ska utföras årets samtliga dagar mellan klockan 

07.00 – 22.00. 

Servicetjänster för personer som bor i Håbo kommun och som erhållit biståndsbeslut enligt 

socialtjänstlagen ska minst kunna utföras måndag till och med fredag klockan 08.00 – 17.00. 

För övrig tid ansvarar kommunens nattpatrull för insatserna. Överföringar och 

överrapporteringar sker enligt fastställda rutiner. 

Kommunen garanterar inte någon volym utan det är kundens val utifrån biståndsbeslut, 

delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och biståndsbedömda timmar som avgör den 

ersättning som leverantören får. 
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2.5 Trygghetslarm 

Den leverantör som godkänts enligt kategori 1 ansvarar för åtgärd på larm till sina kunder 

under dagtid (07.00-22.00). Kommunens nattpatrull ansvarar för åtgärd på larm nattetid. 

Utförare som godkänts enligt kategori 2 har inget ansvar för åtgärd på larm. 

2.6 Förändring av kundens behov 

Om kundens behov förändras, oavsett förbättring eller försämring, i sådan grad att 

biståndsbeslutet kring någon insats kan behöva omprövas ska leverantören omgående och i 

innevarande månad kontakta kommunens biståndshandläggare. Förändringen av kundens 

behov ska framgå av leverantörens dokumentation. Det ingår också i leverantörens 

uppdrag att omgående meddela biståndshandläggaren om en person som får bistånd är 

inlagd på sjukhus eller om denne har avlidit. 

2.7 Skyldighet att ta emot uppdrag 

En leverantör får inte, inom ramen för angiven verksamhetskategori, geografiskt 

etableringsområde och angivet kapacitetstak (se 5.2) tacka nej till nya uppdrag. 

Leverantören ska vara beredd att utöver sitt kapacitetstak ta emot mindre utökningar av 

insatser, om detta skulle behövas för att upprätthålla kontinuiteten för kunden. Det är inte 

heller möjligt för leverantören att begränsa sina insatser till vissa tider på dygnet, till 

exempel exkludera uppdrag som innehåller insatser på kvällar och/eller helger. 

2.8 Nyckelhantering 

Leverantören ska ha säkra rutiner för hantering av den enskildes nycklar. Det ska finnas 

tydliga rutiner för utlämning och återlämning med signering. Vid förlust av nycklar ska 

utföraren ombesörja och bekosta låsbyte så snart det kan ske. Eventuella kostnader som 

drabbar den enskilde på grund av låsbyte förorsakat av leverantörens personal bärs av 

leverantören. 

2.9 Hantering av egna medel 

Den enskilde eller dennes närstående/god man ska normalt sköta hanteringen av privata 

medel. I de fall privata medel handhas av leverantören ska rutiner för detta finnas. I 

rutinerna ska finnas skriftliga avtal om hantering av privata medel mellan leverantören och 

kunden. 

2.10 Samverkan 

Leverantören ska samverka med region Uppsalas hälso- och sjukvård, anhöriga och andra 

för kunden viktiga personer och organisationer, liksom med gode män och förvaltare när 

det är aktuellt. Representant för leverantören ska vid behov delta i vårdplanering i 

samverkan mellan huvudmännen och kunden. Om kunden inte kan medverka själv sker 

vårdplanering med dennes företrädare. Leverantören ska samverka med region Uppsalas 

hälso- och sjukvård samt kommunens sjuksköterskor vid behov. I uppdraget ingår att vara 

kunden behjälplig med externa kontakter som till exempel färdtjänst och läkare. 
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2.11 Personalfrågor 

Leverantören är arbetsgivare för sin personal och är ansvarig för 

– att gällande lagar och föreskrifter iakttas

– att anställa, avlöna och säga upp personal

– att skatter och sociala avgifter inlevereras

– att förebygga skador som kan drabba personal, kunder, anhöriga samt

– utomstående

– att personalen efterlever lagstiftningen gällande tystnadsplikt

2.12 Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen 

Den leverantör som har mest utförd tid hos kund har samordningsansvar enligt 

arbetsmiljölagen. 

2.13 Lag och kollektivavtal 

Leverantören får inte vidta åtgärder som kan förväntas medföra åsidosättande av lagar eller 

kollektivavtal eller annars strida mot vad som allmänt är godtaget inom arbetsgivarens 

ansvarsområde. 

2.14 Meddelarfrihet 

Meddelarfrihet för anställda i Håbo kommun regleras i svensk lag. Anställda hos 

leverantören, inklusive underleverantörer, ska omfattas av motsvarande meddelarfrihet. 

Leverantören förbinder sig därför att, med undantag för vad som nedan anges, inte ingripa 

mot eller efterforska den som lämnat meddelande till författare, utgivare eller motsvarande 

för offentliggörande i tryckt skrift eller radioprogram eller andra upptagningar. 

Förbindelsen gäller inte sådana meddelanden som avser företagshemligheter som skyddas 

av lagen om skydd för företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens 

anställda utanför det område som kontraktet omfattar och inte heller i vidare mån än vad 

som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 16 kapitlet i sekretesslagen. 

2.15 Kompetens och erfarenhet hos personal 

Leverantören ska utföra sina åtaganden med den personalstyrka som är erforderlig och med 

de kvalifikationer som krävs för att uppfylla kraven på god hemtjänst med helhetssyn som 

grund. Den personal som ska utföra arbetsuppgifterna ska ha tillräcklig kompetens och 

dokumenterad erfarenhet för arbetet. 

För leverantörer av personlig omvårdnad och service enligt kategori 1 gäller att 

leverantören ska sträva efter att all personal ska ha undersköterskekompetens eller 

motsvarande.  

Vidare krävs goda kunskaper i svenska när det gäller både att tala, läsa och skriva eftersom 

personalen måste kunna ta emot instruktioner, samtala med kunderna och dokumentera 

insatserna. Flerspråkighet hos en leverantörs personal ses som en fördel. 
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Leverantören ska tillse att den personal som används för uppdragets genomförande är väl 

insatt i kommunens mål för verksamheten och kvalitetskrav inom socialtjänsten samt för 

verksamheten gällande rutiner, riktlinjer och avtal. Vidare ska leverantören aktivt arbeta 

med fortbildning av personalen om äldre och funktionshindrades förutsättningar för ett 

självständigt liv och personalens kompetens och bemötande i omsorgen. Leverantören ska 

ha rutiner för introduktion av nyanställda och en beredskap att kunna utföra tjänsterna även 

när den ordinarie personalen är frånvarande. 

2.16 Anhöriganställningar 

Anhöriganställning innebär att den enskildes barn, partner eller andra nära släktingar 

anställs för att utföra hemtjänstinsatser hemma hos den enskilde. Det är inte nödvändigt att 

de båda delar hushåll för att det ska kategoriseras som en anhöriganställning. Håbo 

kommun har beslutat att en prövning görs av biståndshandläggaren om lämpligheten för 

anhöriganställning i varje enskilt fall. Denna begränsning är gjord utifrån perspektiven 

utbildning, kompetensutveckling, dokumentation, arbetsledning, arbetstider och ekonomi.  

Det behövs ett skriftligt godkännande från kommunens biståndsenhet, genom den 

enskildes biståndshandläggare, för att en utförare inom kundvalet ska kunna anställa 

anhöriga. Den enskilde brukarens bästa ska vara vägledande för biståndshandläggarens 

beslut. Prövningen görs restriktivt och enbart när det bedöms finnas ett särskilt behov av 

anhöriganställning kan ett godkännande meddelas. 

Vid anhöriganställningar utgår den lägre timersättningen 288 kr per timme och följer 

ersättningen för personlig assistans. 

2.17 Arbetstekniska hjälpmedel 

Leverantören ska tillhandahålla arbetstekniska hjälpmedel. Individuellt förskrivna 

hjälpmedel och medicintekniska hjälpmedel svarar kommunen för.  

2.18 Identifikation 

Leverantörens anställda (och underleverantörer) ska alltid bära identifikation på ett sådant 

sätt att den är synlig för den enskilde. Av identifikationen ska det framgå den anställdes 

namn och vilket företag han/hon är anställd av.  

2.19 Goda hygienrutiner 

Goda hygienrutiner ska alltid tillämpas i det personnära omvårdnadsarbetet. 

Verksamhetsansvarig hos leverantören ansvarar för att all personal har god kännedom om 

rutinerna samt att skapa förutsättningar för att dessa följs. Se hygienrutiner inom kommunal 

vård i Uppsala län, www.akademiska.se. 

2.20 Tandvård och munhygien 

Vissa äldre och personer med funktionsnedsättning har rätt att få en subventionerad 

tandvård. Vård- och omsorgspersonalen har också rätt att få utbildning i munhälsovård. 

Detta framgår i Tandvårdslagen (1985:125) och Tandvårdsförordningen (1998:1 338). 
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Kommunen ska informera om, göra bedömning av behovet av och utfärda tandvårdsintyg. 

Leverantören ska vid behov meddela biståndshandläggare och/eller anhörigkonsulent som 

utfärdar intyget. 

2.21 Ledningssystem för kvalitet i verksamheten 

För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska 

leverantören ha ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet som uppfyller 

kraven i gällande lagstiftning för denna typ av verksamhet.  

Socialstyrelsen har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).  

2.22 Lex Sarah 

Leverantören är skyldig att tillse att all personal känner till skyldigheten att enligt 14 kap 2 

§ SoL anmäla missförhållanden i omsorger om äldre eller funktionshindrade. Anmälan ska

göras till den som är ansvarig för verksamheten. 

Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla detta till 

tillsynsmyndigheten. Leverantören ska omedelbart informera socialförvaltningen då ett 

allvarligt missförhållande har skett. Dokumentationen av utredningar av allvarliga 

missförhållanden ska sparas i minst två år. 

2.23 Dokumentation 

Leverantören ansvarar för att dokumentationen sker i enlighet med socialtjänstlagens 

bestämmelser och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet 
som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) samt kommunens riktlinjer. 

Här påpekas särskilt om vad som anges i 7 kap 3 § SoL beträffande dokumentation i 

enskild verksamhet. All dokumentation som rör enskild ska förvaras på ett betryggande 

sätt. Beträffande utlämnande av handling hänvisas till 7 kap 4 § SoL. Vid överlämnande av 

dokumentation till kommunen ansvarar leverantören för inhämtande av den enskildes 

medgivande. 

Leverantören ansvarar för att dokumentation sker i enlighet med hälso- och 

sjukvårdslagens bestämmelser och Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering 

och journalföring i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:14 (M). 

Datorer tillhandahålls och bekostas av leverantören. Licenser och utbildning i kommunens 

verksamhetssystem bekostas av kommunen. Utbildningen gäller endast en av leverantörens 

anställda (superanvändare).  

2.24 Rutiner för inrapportering av utförda tjänster 

Kommunen använder ett administrativt stöd för inrapportering och uppföljning av utförda 

tjänster. Leverantören ska använda detta system i enlighet med beställarens direktiv. Håbo 

kommun har för närvarande TES 
2
. Kommunen bekostar utbildning som är nödvändig för

2 TES är ett IT-stöd för hemtjänsten 
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inrapportering av utförda tjänster samt för utrustning hos kund i form av ”taggar” och 

nyckelfri låsanordning. Leverantören står för kostnad för mobiler inklusive abonnemang. 

2.25 Information till kund om tilläggstjänster 

När tilläggstjänster erbjuds ska det tydligt framgå att det är fråga om tilläggstjänster som 

erbjuds så att det blir en tydlig skillnad mellan vad som faktiskt ingår i biståndsbeslutet och 

vad som erbjuds därutöver och som kunden får betala utöver hemtjänstavgiften. Det ska 

också tydligt framgå att kunden inte har någon skyldighet att köpa några tilläggstjänster. 

Kunden ska få information om möjligheten att använda sig av hushållsnära tjänster. 

Leverantören ska informera kommunen om vilka tjänster som de kan erbjuda sina kunder. 

2.26 Uppföljning och utvärdering 

Leverantören är skyldig att utan extra ersättning, ta fram och tillhandahålla de uppgifter om 

verksamheten som kommunen kan komma att begära för att informera sig om, följa upp 

och utvärdera verksamheten. Leverantören ska om kommunen begär det, lämna muntlig 

redovisning inför Vård- och omsorgsnämnden. Kommunens uppföljning och utvärdering 

kan till exempel. ske genom: 

– Information och diskussion i för parterna gemensamt samrådsorgan

– Avtalsuppföljning

– Uppföljning av dokumentation och genomförandeplan

– Uppföljning av avvikelsehanteringen

– Uppföljning av anmälningar av synpunkter och klagomål i kommunens/utförarens

system för klagomålshantering

– Kommunens system för kvalitetsrevison

– Kommunens revisorer, som ska ha rätt att på samma sätt som i kommunens

egenregiverksamhet kontrollera och utvärdera verksamheten

– Fristående konsult anlitad av kommunen efter samråd med utföraren

– Enkäter till och intervjuer med kunder om kvaliteten i verksamheten (Enkäter och

intervjuer ska beakta kundernas integritet)

– Kontakter med samarbetspartners, till exempel. biståndshandläggare och kommunens

rehabpersonal samt kommunens sjuksköterskor

– Samtal med grupp/er ur personalen

– Tillsyn och granskning genom kommunens verksamhetscontrollers

– Iakttagelser i samband med medicinskt ansvarig sjuksköterskas tillsynsarbete

2.27 Statistik 

Leverantören är skyldig att utan ersättning leverera statistiska uppgifter till Statistiska 

Centralbyrån, andra statliga myndigheter och Sveriges kommuner och landsting. 

2.28 När en kund inte är anträffbar 

I genomförandeplanen ska finnas noterat hur leverantören ska agera när en kund inte är 

anträffbar på överenskommen tid. Biståndshandläggaren ska alltid underrättas. 
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2.29 Tolk 

Leverantören ska se till att kunden får tolkhjälp om så behövs. Kommunen står för 

kostnaderna enligt det avtal som kommunen har för tolktjänster. 

2.30 Samrådsorgan/Samarbete/Samverkan 

Leverantören och Håbo kommun ska samverka för att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för uppdragets genomförande och för en god vård och omsorg inom hemtjänsten. 

Leverantören och Håbo kommun är skyldiga att informera varandra om förändringar som 

kan påverka förutsättningarna för vardera partens åtagande och ansvar. 

Leverantören ska delta i ett särskilt upprättat samrådsorgan för hemtjänst och hemsjukvård 

tillsammans med kommunen och andra leverantörer. Parterna ska ta tillvara de möjligheter 

till utbyte av kunskaper, erfarenheter och information som valfrihetssystemet erbjuder i 

syfte att uppnå bästa tänkbara verksamhet och utveckling. 

Samverkan ska ske med syfte att utveckla verksamheten utifrån brukarnas behov samt 

arbeta med kvalitetsförbättringar. Vid sammanträdena ska protokoll föras och undertecknas 

av båda parter. Mötena ska präglas av en ömsesidig vilja till samverkan. 

Leverantör är skyldig att delta i samrådsorganets möten. Kommunen kallar alla 

leverantörer till dessa möten och upprättar agenda för varje möte, se Bilaga 1. 

Samrådsmöte hålls minst en gång per halvår. 

Mellan parterna är krav på skriftlighet vad gäller besked och underrättelser uppfyllt genom 

anteckning i protokollet från samrådsmötet.  

2.31 Forskning och utveckling (FoU) 

Leverantören ska medverka i de forskningsprojekt, inom ramen för gällande FoU, som 

Håbo kommun deltar i. 

2.32 Lokal beredskapsplan/katastrof- och krisberedskap 

Kommunen har en lokal beredskap och handlingsplan vid större olyckor eller händelse av 

katastrofkaraktär. Om planen utlöses ska leverantören medverka i den del som berör 

hemtjänsten. 

Leverantören ska vara införstådd härmed och åta sig att följa kommunens anvisningar om 

en krissituation uppstår. Leverantören ska upprätta planer samt utbilda/informera och 

regelbundet öva sin personal, bland annat tillsammans med räddningstjänsten i kommunen 

i syfte att ha en handlingsberedskap för exempelvis brand, andra svåra olyckor, sabotage, 

elavbrott eller utebliven vattenförsörjning. 
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3 Särskilda krav på tjänstens innehåll 

3.1 Krav för leverantör inom kategori 1 – Personlig omvårdnad 

3.1.1 Hemtjänst - personlig omvårdnad 

Hemtjänst i ordinärt boende ska ha sin utgångspunkt i att kundens funktioner för den 

dagliga livsföringen upprätthålls samt att social isolering motverkas. Hemtjänsten ska 

genomsyras av ett förebyggande och rehabiliterande arbetssätt med grundtanken att kunden 

har förmåga att själv välja hur han eller hon vill leva sitt liv. 

Kundens behov och önskemål ur språkliga, etniska, kulturella och religiösa aspekter ska 

respekteras. Så långt möjligt ska leverantören sträva efter att erbjuda hjälp av personal som 

talar kundens modersmål. 

Kunden ska ges kontinuitet när det gäller personal. Samverkan mellan kunden och 

personalen ska framför allt bygga på kontaktmannaskap. 

Med personlig omvårdnad avses stöd för att klara fysiska, psykiska och sociala behov till 

exempel: 

– Dusch

– Kvällshjälp

– Morgonhjälp

– Måltidsstöd

– På/avklädning

– Toalettbesök

– Tillsyn/Larm

– Delegerad hemsjukvård

Leverantören ska ha ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt till vårdtagarna 

och ge hjälp till självhjälp. 

Leverantören ska verka för att förebygga och avhjälpa undernäring och felnäring. 

Måltiderna ska fördelas under dagen enligt vårdtagarnas behov och biståndsbeslutet. 

Omsorgspersonalen ska ha grundläggande kunskaper om matens betydelse för äldre. 

Personalen ska ha basala kunskaper i matlagning samt kunskaper i näringslära och 

livsmedelshygien. 

Leverantören ska samarbeta med hälso- och sjukvården när det gäller aptitlöshet och 

viktnedgång. Personalen ska kunna göra riskbedömningar när det gäller viktlöshet och 

aptitlöshet och veta när kontakt med hälso- och sjukvården ska tas. När kunden inte själv 

kan ansvara för sina läkemedel och sitt läkemedelsintag gäller att leverantören inte kan 

vara behjälplig utan delegation från legitimerad personal. 

Om kunden behöver praktisk hjälp med fördelning och intag av läkemedel kan det bli 

aktuellt för hemtjänstpersonal att exempelvis öppna medicinburkar. Insatserna kan då 

enligt läkares bedömning vara att betrakta som del av egenvård och kan ingå i beslut om 

biståndsinsatser. 
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Ledsagning syftar till att underlätta ett normalt, självständigt liv. Likt övriga 

biståndsbedömda insatser beviljas ledsagning med viss tid för specifika ändamål och 

platser. Ledsagning kan beroende på syfte och avstånd utföras antingen till fots eller via 

andra transportmedel.  

3.1.2 Delegerad hemsjukvård 

Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård som ges i kundens bostad (ordinärt boende) 

och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. 

I tjänsten personlig omvårdnad ingår att leverantörens personal ska kunna utföra 

hemsjukvård på delegation från sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

Delegationen är personlig och det är ansvarig legitimerad person som ska säkerställa att 

delegaten (mottagaren) har erforderlig kompetens för uppdraget. 

3.1.2 Delegerad hemsjukvård 

Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård som ges i kundens bostad (ordinärt boende) 

och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. 

I tjänsten personlig omvårdnad ingår att leverantörens personal ska kunna utföra 

hemsjukvård på delegation från sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

Delegationen är personlig och det är ansvarig legitimerad person som ska säkerställa att 

delegaten (mottagaren) har erforderlig kompetens för uppdraget. 

3.1.2.1 Lex Maria 

Vårdgivaren har skyldighet att enligt 3 kap. 5§ Patientsäkerhetslagen (2010:659) meddela 

till kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska/ medicinskt ansvarig för rehabilitering 

om en kund i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas 

av en allvarlig skada. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska/ medicinskt 

ansvarig för rehabilitering bedömer om anmälan ska skickas till Inspektionen för Vård och 

omsorg. 

3.1.2.2 Patientdatalagen 

Leverantören är skyldig att behandla personuppgifter inom hemsjukvården på sätt som 

anges i patientdatalagen (2008:355).  

3.1.3 Kompetens och erfarenhet hos verksamhetsansvarig 

Person som är ansvarig för utförandet av den verksamhet som omfattas av avtalet ska ha: 

– Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd

samt leverantörens avtal med kommunen.

– Datorvana, det vill säga att självständigt kunna arbeta med en dator och kunna hantera

internet och e-post.

– Dokumenterad högskoleutbildning med inriktning mot kommunal äldrevård och minst

36 månaders praktisk erfarenhet av arbete på minst 75 procent under de senaste fem

åren eller annan utbildning, kompetens och erfarenhet som bedöms vara tillräcklig för

att utföra ett arbete av god kvalitet.

67



Socialförvaltningen 
Avdelningen för Stöd till vuxna 

20(3
3) 

Datum Vår beteckning 

2017-02-20 VON 2016/00049 nr 2275 

3.2 Krav för leverantör inom kategori 1 och 2 Hemtjänst - service 

3.2.1 Service 

Med service menas praktisk hjälp med hemmets skötsel: 

– Tvätt

– Städ

– Lättstäd

– Renbäddning

– Inköp

– Tillredning av måltid

– Ledsagning

– Ledsagning Pomona 
3

– Promenad

– Matdistribution

– Inköp av dagligvaror ska göras inom närområdet. Leverantören ansvarar för att rätta till

felaktiga inköp.

3.2.2 Inköp av mat 

Leverantören ska i sin kosthantering inom hemtjänsten följa gällande livsmedelslagar och 

förordningar samt ha rutiner för att säkerställa en säker kost till kunden. 

3.2.3 Tillagning av mat 

Den mat som tillagas i kundens hem ska vara av god kvalitet, näringsriktig och se aptitlig 

ut. Det ska finnas möjlighet att få vegetarisk kost, dietkost och specialkost efter behov. 

Leverantören ska i den utsträckning det är möjligt sträva efter att tillgodose personliga 

önskemål. 

Det är av stor vikt att leverantören och dennes personal kontinuerligt observerar om den 

enskilde inte verkar tillgodogöra sig tillräckligt med näring. Det ska finnas en rutin för hur 

personalen ska agera vid sådana observationer. 

3.2.4 Matdistribution 

Matdistribution innebär att färdigmat levereras direkt hem via hemtjänsten. Det finns 

möjlighet att abonnera på matlåda från kommunens kök som ligger i äldreboendet Pomona. 

Det finns även möjlighet att kommunen köper färdiglagade rätter i samband med övriga 

inköp från matvaruaffären. Matdistribution som bistånd gäller endast för kommunens 

matlåda. Hur många matlådor som ska levereras ska finnas i beslutet om matdistribution. 

Möjlighet att få specialkost finns. Matdistribution behöver inte vara kombinerad med 

annan hjälp vid måltiden. Matdistribution gäller inte vid särskilt boende men berör 

seniorboendet inom Pomonakvarteret. 

3 Ledsagning Pomona innebär att följa den enskilde från lägenheten till matsalen i samband med lunch eller andra 
aktiviteter inom äldreboendet 
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3.2.5 Kompetens och erfarenhet hos verksamhetsansvarig 

Person som är ansvarig för utförandet av den verksamhet som omfattas av avtalet ska ha: 

– - Kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd

– - God datorvana

– - Dokumenterad erfarenhet av arbete med servicetjänster

4 Kommersiella föreskrifter 

4.1 Avtalstid 

Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet löper 

tillsvidare med 90 dagars uppsägningstid för leverantören samt med 180 dagars 

uppsägningstid för kommunen. Uppsägning ska vara skriftlig. 

4.2 Avtalshandlingars inbördes rangordning 

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingar skulle visa sig vara 

motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen 

föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning. 

1. skriftliga ändringar i de allmänna villkoren och tillägg till avtalet

2. avtalet med bilagor

3. kompletteringar till förfrågningsunderlaget

4. förfrågningsunderlaget med bilagor

5. kompletteringar till ansökan

6. ansökan med bilagor

Ändringar och tillägg till avtalet kan endast göras genom en skriftlig handling 

undertecknad av behörig företrädare för kommunen och leverantören. 

4.3 Ersättning 

Ersättningen till leverantörerna baseras på ett av kommunen bestämt timpris. I timpriset 

ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande såsom personalkostnader, OB-tillägg, 

kostnader för kringtid, resor, administration, lokaler, transporter, materiel, utrustning för 

tjänstens utförande, arbetstekniska hjälpmedel och fortbildning. För företag som godkänts 

enligt kategori 1 ingår kostnader för inkontinenshjälpmedel i priset. Leverantören svarar 

för eventuella utlägg som personalen har vid ledsagning. 

Ersättning för hemtjänst betalas för biståndsbedömd tid, med undantag för planerad 

frånvaro. Ersättning för delegerad hemsjukvård betalas för den tid sjuksköterska angett i 

vårdplanen i Treserva, med undantag för planerad frånvaro. Leverantören ansvarar för 

registreringar i verksamhetssystemet TES utifrån beställares direktiv, liksom för de 

underlag vid fakturering som beställaren efterfrågar.  

Beställaren mäter kundens biståndsbedömda tid inklusive tid för delegerad hemsjukvård, 

den 1:a och 15:e varje månad och ersätter utföraren för den genomsnittliga tiden. Vid nya 
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ärenden eller vid planerad frånvaro utgår ersättning motsvarande en proportionerlig andel 

av biståndsbedömd tid för månaden. 

Som biståndsbedömd tid räknas, i ersättningssammanhang, även kundens tid för ”service 

utan behovsprövning” samt tid som utförs som avgiftsfri avlösning i hemmet (maximalt tio 

timmar per månad). 

4.3.1 Uppstart, avslut och frånvaro 

Ingen särskild uppstartskostnad ges vid ny kund. Vid ny kund gäller dock att utföraren vid 

ett tillfälle kan erhålla 500 kr vid upprättandet av genomförandeplan om den registreras i 

verksamhetssystemet inom en månad.  

Vid kunds avslut eller uppsägning av hemtjänst gäller en uppsägningstid om fyra dagar. 

Ersättning utgår under hela uppsägningstiden. Tiden är vid byte av utförare ämnad att även 

användas för överlämning från avgående utförare, i samråd med kund.  

Om kunden vet att denne inte kommer att vara hemma när insatserna är planerade att 

utföras, ska det anmälas till leverantören senast två dygn i förväg. Ersättning för den 

biståndsbedömda tiden utgår inte till leverantören förrän hemtjänstinsatserna påbörjas igen. 

Om kunden oplanerat och tillfälligt inte kan ta emot hjälp, till exempel vid plötslig 

sjukhusinläggning eller akut korttidsvistelse, utbetalas ersättning för insatser under två 

dagar trots att insatserna inte utförts. Därefter betalas ingen ersättning förrän kunden 

återkommit till hemmet. 

4.3.2 Exempel på ersättningsbar biståndsbedömd tid 

Exempel A: Brukare A får sitt första biståndsbeslut om 10 timmar per månad, med start 

20:e september. Vid fakturering ersätts utföraren för 3,67 timmar för september. (11 av 

månadens 30 dagar) 

Exempel B: Brukare B har haft hemtjänst sedan tidigare med 20 timmar per månad. Efter 

en uppföljning fattar biståndshandläggare nytt beslut om 25 timmar per månad, med start 

5:e september. Vid fakturering ersätts utföraren med 22,5 timmar för september (snitt av 

20 och 25).  

Exempel C: Brukare C har en pågående hemtjänstinsats med 30 timmar per månad. 10:e 

september åker brukaren plötsligt in på sjukhus och återvänder inte hem förrän 16 

september. Vid fakturering ersätts utföraren för 27 timmar. (De första två dagarna av 

sjukhusvistelsen är oplanerade och genererar en ersättning till utföraren, men inte de 

efterföljande tre.) 

4.3.3 Ersättningsnivåer (timpris) 

Företag godkända enligt kategori 1 och 2 erhåller ersättning enligt A. (Se s. 24) Företag 

godkända endast för kategori 2 erhåller ersättning enligt B. (Se s. 24). Dessutom används 

olika ersättningsnivåer för tätort och landsbygd. Detta gäller både kategori 1 och 2. 

En lägre ersättningsnivå gäller för insatser som utförs genom anhöriganställningar samt för 

insatser till personer med så kallad sammanhängande hemtjänst. Detta eftersom sådana 
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insatser normalt kan ges av personal som befinner sig på plats länge i brukarens hem och 

inte i timpriset behöver ha utrymme för restid och annan kringtid som inte ersätts av 

beställaren.  

Följande ersättningsnivåer gäller tills vederbörliga politiska beslut fattas om andra nivåer. 

Nya ersättningsnivåer ska fastställas minst 90 dagar innan de nya nivåerna träder i kraft.  

Vid övergång från tidigare modell (ersättning för utförd tid) görs dock ett undantag från 

detta: Under det första halvåret efter förändringen, 1 augusti 2017 – 31 januari 2018, kan 

ersättningsnivåerna, efter politiskt beslut, ändras med 60 dagars varsel. (Se för övrigt 4.10 

avseende ändring på grund av politiska beslut. )  

Ersättningar från 1 augusti 2017: 

Privat leverantör 
Övergran, 
Yttergran och 
Kalmar  

Privat leverantör 
Häggeby och 
Skokloster  

Kommunal 
verksamhet i 
egen regi 
Övergran, 
Yttergran och 
Kalmar 

Kommunal 
verksamhet i 
egen regi 
Häggeby och 
Skokloster 

A. Personlig 

omvårdnad och 

service om leveran-

tören är godkänd 

enligt kategori 1 

kl. 07.00 – 22.00 

345 kr/tim 418 kr/tim 340 kr/tim 412 kr/tim 

B. Servicetjänst 

om leverantören 

är godkänd enligt 

kategori 2 

kl. 08.00 – 17.00 

296 kr/tim 346 kr/tim 292 kr/tim 341 kr/tim 

Undantag med annan ersättning: 

A och B 

Anhöriganställningar 288 kr/tim* 288 kr/tim* 288 kr/tim* 288 kr/tim* 

A och B 

individuell hemtjänst 

heldagsomsorg 

288 kr/tim* 288 kr/tim* 288 kr/tim* 288 kr/tim* 

* Timpriset för insatser följer ersättningen för personlig assistans, vilken normalt fastställs

årligen och vid höjningar meddelas utförarna utan särskild revidering av 

kundvalsvillkoren. 

Leverantörer som är godkända enligt kategori 1 erhåller 2 % ytterligare ersättning de 

månader minst 70 % av leverantörens personal har undersköterskeutbildning.  
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4.4 Moms 

Hemtjänst är undantagen från skatteplikt. Leverantörens kostnader för mervärdeskatt ingår 

i timpriset för privata leverantörer. Kompensationen beror på att kommunen till skillnad 

mot leverantören får ”lyfta momsen” även inom vård och omsorg. 

Momskompensation, som ingår i ovan angivna timpriser, har kalkylerats med två procent 

för tätort och tre procent för landsbygd. 

4.5 Utbetalning av ersättning 

Inom hemtjänst, inklusive den hälso- och sjukvård som utförs av hemtjänsten på sjuk-

sköterskas delegation, utbetalas en ersättning för kunder som har fått ett bistånd av 

biståndsenheten i Håbo kommun. Ersättningen utbetalas per biståndsbedömd timme, se 

ovan. Leverantören mäter tiden och utförd hemtjänst genom systemet TES. 

Om leverantören önskar det kan leverantören efter överenskommelse med beställaren 

erhålla 80 procent av beviljade timmar enligt respektive kunds biståndsbeslut dag 25 

innevarande månad. Nästkommande månad görs reglering av avvikelser, tillägg och avdrag 

från beviljade timmar föregående månad utifrån fakturaunderlaget. 

Faktura skickas av leverantören efter varje kalandermånad, i enlighet med beställarens 

direktiv. Utbetalning sker dag 25 varje månad. 

4.6 Fakturering 

Följande krav på innehåll och form gäller: 

– Hemtjänst samt Håbo Kommun ansvar: 7130

– Referensperson

– Fakturanummer

– Fakturadatum

– Fakturabelopp

– Postgiro/Bankgiro

– Leverantörens organisationsnummer (F-skattesedel)

– Företagets namn och adress

Bilagor till faktura kan efterfrågas av beställaren och ska insändas enligt beställarens 

direktiv. Beställaren ska meddela ändringar i fakturans innehåll och form minst 30 dagar 

innan ändringen träder i kraft.  

– Fakturan ska skickas i ett exemplar och får inte vara handskriven

– Samlingsfakturor accepteras inte om särskild överenskommelse inte träffats

– Fakturan ska helst vara vit med svart tryck och vara utan raster och skuggor

Håbo kommun förbehåller sig rätten att returnera fakturor som inte uppfyller ovanstående 

krav. 

Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller dylikt godtas inte. Leverantören ska lämna 

bevis på betalda försäkringspremier före första fakturering får ske. 
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Leverantören ska inom två (2) månader efter avtalstidens utgång till beställaren översända 

faktura med samtliga återstående fordringar avseende utförda tjänster. Senare framställt 

krav medför inte rätt till ersättning, om inte leverantören inom två (2) månader anmält att 

det finns ytterligare krav eller kan visa att en senare faktura är grundad på en fordran, som 

då var för honom okänd. 

Faktura ska skickas i 1 ex och utställas på: 

Håbo Kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ekonomiavdelningen 

746 80 Bålsta 

Faktura märks; ”Hemtjänst, Håbo Kommun ansvar: 7140”. Detta är viktigt då alla 

fakturor skannas in i vårt ekonomisystem. 

4.7 Dröjsmålsränta och administrativa avgifter 

Vid ev. dröjsmålsränta ska räntelagens bestämmelser tillämpas. Räntebelopp understigande 

100 SEK, expeditions-, fakturerings-, påminnelse-, förseningsavgift eller andra avgifter 

accepteras inte. 

4.8 Miljöpåverkan 

Leverantören ska i sitt arbete verka för: 

a. Att minska energianvändningen

b. Giftfria och resurssnåla kretslopp

4.9 Underleverantör 

Eventuellt anlitande av underleverantör kan medges av kommunen. Kommunen kan även 

medge att leverantör hänvisar till kapacitet hos annan leverantör. Leverantören ansvarar för 

att anlitade underleverantörer uppfyller de krav som anges i detta förfrågningsunderlag. 

Vid anlitande av underleverantör eller byte av underleverantör under avtalstiden ankommer 

det på leverantören att informera alla berörda, inklusive de enskilda kunderna, om den nye 

underleverantören. 

4.10 Ändring av villkor på grund av politiska beslut 

Håbo kommun har rätt att, genom politiska beslut, ändra villkoren i dessa allmänna villkor 

samt i riktlinjer och policys och priser som ska tillämpas enligt detta kontrakt. 

Om leverantören inte vill bli bunden av de ändrade villkoren ska leverantören inom 30 

dagar från den tidpunkt ändringsmeddelandet är avsänt, skriftligt meddela Håbo kommun 

att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant meddelande inte mottagits av Håbo 

kommun inom den angivna tidsfristen blir leverantören bunden av de ändrade villkoren 

från och med den dag Håbos kommun angivit i ändringsmeddelande, dock tidigast efter det 

att meddelandet avsänts. Om leverantören inte accepterat ändringen inom sagda tid 

betraktas avtalet som uppsagt och upphör att gälla 90 dagar efter det att tidsfristen löpt ut. 
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4.11 Avbrytande av valfrihetssystem 

Även om Håbo kommun beslutat sig för att införa ett valfrihetssystem enligt LOV, kan 

kommunen besluta att ändra beslutet eller att avbryta valfrihetssystemet. Om kommunen 

ännu inte godkänt sökanden kommer sökanden att få information om att systemet avbrutits. 

Om parterna har ingått avtal kommer kommunen att säga upp avtalet med befintliga 

leverantörer. Uppsägningstiden är då 180 dagar, (se 4.1). 

4.12 Omförhandling av avtalsvillkor 

Part får påkalla omförhandling av bestämmelserna i upprättat avtal om ändrade 

förhållanden gör att bestämmelsen väsentligt motverkar de förutsättningar som detta avtal 

bygger på. Anmälan om omförhandling ska ske så snart som det åberopade förhållandet 

blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten och befriar inte part från 

skyldighet att fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess en eventuell överenskommelse 

om ändring träffats. 

4.13 Avtalsbrott m.m. 

Om någon part inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och efter anmodan inte inom 

skälig tid vidtar rättelse får drabbad part antingen avhjälpa bristen på motpartens bekostnad 

eller göra avdrag på ersättningen/motsvarande. Vid avtalsbrott av väsentlig betydelse äger 

part rätt att häva avtalet. Hävande part är berättigad till skadestånd. 

Brister i dokumentationen kan komma att betraktas som ett sådant väsentligt avtalsbrott 

som medför rätt till hävning. 

Om leverantören byter verksamhetsansvarig under avtalsperioden och denne inte uppfyller 

kompetens och erfarenhetskraven är detta grund för hävning av avtalet. Kommunen har 

härutöver rätt att häva avtalet om leverantörens försätts i konkurs eller eljest befinner sig 

vara på sådant obestånd att företaget inte kan förväntas fullgöra sina åtaganden. 

Om leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter 

och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare/ 

uppdragstagare äger kommunen rätt att häva avtalet. Om hävningsgrund föreligger har 

skadelidande part rätt till skadestånd med faktiska merkostnader för kompletteringsköp, 

personalkostnader, inkassokostnader etc. som åberopad hävningsgrund förorsakat honom, 

oavsett om hävning begärs eller inte. 

Part har rätt till ersättning för den skada han lider genom motpartens avtalsbrott, om inte 

motparten visar att avtalsbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll. Om leverantören 

väsentligt misskött uppdraget och inte vidtagit effektiva åtgärder för att avhjälpa fel eller 

brist, trots tre skriftliga anmaningar i tät följd – inom en kalendermånad äger kommunen 

rätt att häva kontraktet. Hävning ska föregås av en hävningsförklaring undertecknad av 

behörig företrädare för kommunen. 

Kommunen äger vidare alltid rätt att omedelbart häva avtalet om förhållanden enligt 7 kap. 

1 § LOV föreligger (se även punkt 5.4.3) Leverantören garanterar att dess 

underleverantörer uppfyller motsvarande krav.  
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4.13 Avtalets upphörande i vissa fall 

Om leverantören saknar uppdrag under en period av 12 månader upphör avtalet att gälla 

utan uppsägning. Leverantören har därefter möjlighet att göra en ny ansökan om 

godkännande som leverantör. 

4.14 Allmänhetens insyn 

Kommunen ska se till att allmänheten har möjlighet att få kunskap/information om hur 

verksamheten utförs. Leverantören ska därför lämna nödvändig information till 

kommunen. 

Informationen ska, om inte annat avtalats, lämnas i skriftlig form. Det åligger kommunen 

att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. Leverantören är inte skyldig 

att lämna information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för 

leverantören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om uppgifterna 

kommer att omfattas av sekretess hos kommunen. 

Information som lämnats enligt första stycket ska inte anses utgöra företagshemligheter 

enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 

4.15 Insyn i leverantörens verksamhet 

Kommunen kan komma att begära in uppgifter för att säkerställa att verksamheten bedrivs 

i enlighet med gällande riktlinjer, mål och krav. Det kan röra sig om resultat av enkäter, 

statistiska uppgifter eller liknande. Leverantören ska ge kommunen insyn i leverantörens 

ekonomiska ställning genom att, senast den 1 juni året efter det år informationen avser, 

lämna in årsredovisning. Kommunens revisorer ska äga rätt att på samma sätt som i 

verksamhet i kommunal regi kontrollera och utvärdera den avtalade verksamheten. 

Leverantören ska förbinda sig att aktivt medverka för att underlätta deras arbete. 

Kommunen kan, efter samråd med leverantören, även uppdra åt fristående konsult, revisor 

eller dylikt att utföra uppföljning, kontroll eller utvärdering. Leverantören förbinder sig i 

sådant fall att bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning att denne kan 

genomföra sitt uppdrag. 

Senast den 30 november innevarande år ska leverantören lämna en verksamhetsplan för det 

kommande året. Denna ska innehålla en beskrivning av vilka åtaganden och åtgärder som 

krävs för att uppnå uppsatta mål en analys över personalinsatserna samt plan för fort- och 

utbildning/kompetensutveckling och egna inriktningsmål för verksamheten. 

Leverantören ska, senast den 30 november, delge kommunen det sammanställda resultatet 

av genomförda kundundersökningar, som visar kundernas tillfredställelse med 

verksamheten. 

Leverantören ska vidare årligen, senast den 28/29 februari, lämna en verksamhetsberättelse 

för det gångna året. 

Om leverantörens organisationsform medför andra tider för efterfrågade uppgifter ska det 

anges i anbudet. 
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4.16 Överlåtelse av avtal eller uppdrag 

Avtalet får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan kommunens skriftliga 

medgivande. 

4.17 Skadeståndsskyldighet 

Leverantören svarar i förhållande till kommunen för skadestånd, som kommunen på grund 

av vållande hos leverantören eller av leverantören anlitade underleverantörer/ 

uppdragstagare eller annan som leverantören svarar för, kan komma att förpliktas utge till 

tredje man. 

4.18 Försäkringar 

Leverantören ska omedelbart efter undertecknandet av avtalet och för avtalad verksamhet, 

teckna och vidmakthålla: 

– Ansvarsförsäkring för sin egendom

– Företagsförsäkring för sin egendom

– Ansvarsförsäkring för skada eller förlust för såväl leverantören som tredje man

Det maximala ersättningstaket för skada eller förlust ska uppgå till 5 mkr vid personskada 

och 2 mkr vid egendomsskada för varje skadetillfälle. 

4.19 Skatter och avgiftskontroll 

Leverantören förbinder sig att under hela avtalstiden fullgöra sina skyldigheter avseende 

socialförsäkringsavgifter och skatter. 

Leverantörer och deras underentreprenörer ska inneha F-skatt samt om de har anställda 

vara registrerade som registrerade. 

Leverantören garanterar att dess underleverantörer uppfyller motsvarande krav. 

Kommunen kommer löpande kontrollera att leverantören fullgör sina skyldigheter 

avseende socialförsäkringsavgifter och skatter. 

4.20 Befrielsegrunder (force majeure) 

Om part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan 

omständighet som han inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt 

detta avtal ska han i nödvändig omfattning, vara befriad från desamma. Föreligger 

ovannämnda omständigheter har kommunen rätt att så länge de består, själv utföra 

leverantörens åtaganden. 

Ersättningen till leverantören reduceras i förhållande till i vilken grad han inte kan fullgöra 

sina åtaganden. 

Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som 

befrielsegrund. 
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Parterna ska informera varandra om det föreligger omständighet som kan föranleda 

tillämpning av denna bestämmelse. 

4.21 Tvist 

Tvist ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Leverantören 

får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som avtalats under 

åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår. 

5 Administrativa föreskrifter 

5.1 Kontaktperson 

Ytterligare upplysningar om villkor för att bli godkänd som leverantör i för bedrivande av 

hemtjänst/hemsjukvård i Håbo kommun kan lämnas av socialförvaltningen. 

Kontaktperson: Socialchef Thomas Brandell, direktnummer 0171- 525 79 

5.2 Ansökan 

Ansökan ska ske enligt blankett ”Ansökan om att bedriva hemtjänst inom Håbo kommun” 

se Bilaga 2. 

Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för sökanden. 

Sökande ska ange om: 

1) ansökan avser hemtjänst - personlig omvårdnad och service

2) ansökan avser hemtjänst - enbart service

3) ansökan avser visst geografiskt etableringsområde

Kommunen är indelad i två geografiska områden. Sökande kan i ansökan ange om sökande 

enbart åtar sig att utföra insatser inom Skokloster och Häggeby eller om sökande enbart 

åtar sig att utföra insatser inom Yttergran, Övergran och Kalmar, se karta Bilaga 3. 

Sökande kan även i ansökan ange att de åtar sig att utföra insatser inom hela Håbo 

kommun. 

4) ansökan avser visst kapacitetstak. Sökande kan i ansökan ange det maximala antal

timmar per vecka som sökande kan utföra.

5) sökanden avser att tillhandahålla tilläggstjänster

5.3 Underlag för kvalificering 

Till ansökan ska bifogas: 

– F-skattebevis

– Registreringsbevis från Bolagsverket

– Uppgift om ev. underleverantörer

– Presentation av företaget och dess ledning inkl. meritförteckning (CV) som utvisar

relevant utbildning och yrkeserfarenhet

– Meritförteckning för personer som ska vara är ansvariga för verksamheten i kommunen

– Referenser från liknande uppdrag
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5.4 Underlag för godkännande av leverantör 

Till ansökan ska bifogas: 

En redovisning av 

– Ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet

– Skriftlig rutin för hur extern och intern samverkan och samarbete kommer att äga rum

– Skriftlig rutin för hur verksamhetens förhållningssätt och metoder kommer att

genomsyra verksamheten

– Skriftlig rutin för hur rätt kompetens och bemanning kommer att säkerställas

– Skriftlig rutin för hur riskanalys, avvikelsehantering och klagomålshantering kommer

att hanteras

– Skriftlig rutin för hur kvalitetsutveckling kommer att äga rum

– Skriftlig rutin för nyckelhantering

– Skriftlig rutin för hantering av kundernas egna medel (vid inköp)

– Hur leverantören säkerställer att vård- och omsorgsnämndens värdegrund förverkligas i

det vardagliga arbetet se punkt 2.2

– Hur leverantören kommer att arbeta med uppföljning och utvärdering av sin

verksamhet

5.5 Prövning av ansökan 

5.5.1 Handläggning 

Inkommen ansökan ska öppnas och registreras snarast möjligt. Därefter kommer en 

kontroll göras av om sökande uppfyller samtliga krav i ansökansformuläret. Beslut om 

antagande av ansökan kommer att i normalfallet göras inom fyra veckor. Om sökanden 

godkänns ska ett avtal tecknas mellan sökanden och kommunen. Första godkännandet 

beräknas ske tidigast i augusti 2009. 

5.5.2 Kompletterande uppgifter 

Kommunen får tillåta att sökanden rättar felskrivningar eller andra uppenbara fel. 

Kommunen får även begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras. Ansökan får 

dock endast rättas eller förtydligas på kommunens begäran. 

5.5.3 Uteslutningsprövning 

Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som: 

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord

eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller

annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 4. har gjort

sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan

visa detta,

4. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i

hemlandet eller annan stat inom ESS- området eller
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5. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat

felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

Om leverantören är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den 

juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till 

sådant fel som avses i punkt 4. Myndigheten får begära att en sökande visar att det inte 

finns någon grund för att utesluta denne med stöd av punkterna 1, 2, 3, eller 5. 

5.5.4 Kvalificering 

Ekonomisk ställning och teknisk kapacitet 

Kommunen kommer att ta en kreditupplysning på den sökande. Utifrån 

kreditupplysningsföretagets uppgifter gör kommunen en bedömning av om sökanden har 

tillräcklig ekonomisk kapacitet för att kunna utföra uppdraget Enligt 5 kap. 2 § LOV får en 

sökande vid behov åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga 

kapacitet i ansökan. Sökanden ska dock kunna visa att han eller hon kommer att förfoga 

över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Detta kan till exempel göras genom 

att sökanden tillhandahåller ett skriftligt åtagande från företagen i fråga. 

Nystartade företag 

Nybildade företag eller företag under bildande och som inte omfattas av ratingsystemet ska 

till anbudet bifoga affärsplan inkluderade en finansiell plan. Startkapitalet ska minst täcka 

kortfristiga skulder. Kommunen kommer att göra bedömningen om startkapitalet räcker för 

att tillgodose kravet på att anbudsgivaren har tillräckliga resurser för att bedriva 

verksamheten. 

5.5.5 Godkännande av leverantör 

Samtliga leverantörer som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget med 

bilagor kommer att prövas för ett slutligt godkännande som leverantör. Godkännandet 

förutsätter att sökanden gör trovärdigt att sökanden kommer att kunna fullgöra de tjänster 

utifrån de kategorier de ansökt om. Trovärdighetsbedömningen grundas på följande 

kvalitetsindikatorer: Sökandens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

– Extern och intern samverkan och samarbete

– Förhållningssätt och metoder

– Kompetens och bemanning

– Riskanalys, avvikelsehantering och klagomålshantering

– Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling

– Nyckelhantering

– Hantering av kundernas egna medel (vid inköp)

– Hur leverantören säkerställer att vård- och omsorgsnämndens värdegrund förverkligas i

det vardagliga arbetet se punkt 2.2

– Leverantörens uppföljning och utvärdering av sin verksamhet

För att ansökan ska godkännas måste sökanden uppnå betyget godkänd för samtliga 

indikatorer 
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5.6 Trovärdighetsbedömning 

5.6.1 Ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet 

Bedömningen avser sökandens redovisning av ett ledningssystem för det systematiska 

kvalitetsarbetet som uppfyller kraven i gällande lagstiftning för denna typ av verksamhet. 

Se även 2.20 

5.6.2 Extern och intern samverkan och samarbete 

Bedömningen avser sökandens redovisning av hur ansvar, befogenheter och 

samarbetsförhållanden är definierade och dokumenterade och hur rapportering och 

informationsöverföring kommer att ske. Sökanden ska särskilt klargöra hur samverkan och 

samarbete ska ske internt mellan personal som har det dagliga ansvaret för kunden samt 

mellan verksamhetens olika enheter och externt med ansvarig nämnd, förvaltning, andra 

myndigheter och frivilliga organisationer. 

5.6.3 Förhållningssätt och metoder 

Bedömningen avser sökandens redovisning av hur rutiner och metoder för tjänsten omsorg 

introduceras, tillämpas, utvecklas och avvecklas. Denne ska bland annat kunna redovisa 

hur förhållningssätt, metoder och rutiner främjar de krav på inflytande, trygghet, 

tillgänglighet, respektfullt bemötande, meningsfull vardag, delaktighet och aktivt 

deltagande i samhällslivet, som är viktiga för hur kunden upplever verksamhetens kvalitet. 

De rutiner och metoder som redovisas ska vara förankrade i forskning eller beprövad 

erfarenhet. 

5.6.4 Kompetens och bemanning 

Bedömningen avser sökandens redovisning av hur han kommer att säkerställa: 

– att nyanställd personal ges nödvändig introduktion

– att det inom verksamheten finns tillräckligt med personal med adekvat kompetens och

personlig lämplighet för arbetsuppgifterna

– att personalen har och underhåller den utbildning, erfarenhet och kompetens som

behövs för att utföra tilldelade arbetsuppgifter

– att planer finns för fortlöpande kompetensutveckling av personalen med beaktande av

kraven inom alla delar av verksamheten

– att det finns en beredskap att kunna utföra tjänsterna även när den ordinarie personalen

är frånvarande

– att den verksamhetsansvarige har rätt kompetens

5.6.5 Riskanalys, avvikelsehantering och klagomålshantering 

Bedömningen avser sökandens redovisning av hur han kommer att kunna förebygga fel 

och brister med hjälp av riskanalyser och med hjälp av avvikelsehantering lära sig av de fel 

och misstag som begåtts. Han ska redovisa förslag till rutiner för: 

– hur förslag och klagomål från kunden och närstående tas om hand, utreds och vid

behov åtgärdas,

– hur anmälan om missförhållanden, övergrepp och skada ska tas omhand och åtgärdas,
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– identifiering, analys och bedömning av risker

– identifiering, dokumentation och analys av felaktigheter, skador och avvikelser som

kan ha betydelse för kvaliteten

– hur orsaker till uppkomna fel och brister åtgärdas, och

– hur erfarenheter från avvikelsehanteringen återförs till verksamheten i förebyggande

syfte

5.6.6 Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 

Bedömningen avser hur leverantören säkrar kvalitetsrutiner avseende risk och väsentlighet 

och hur leverantören arbetar med kontinuerlig kvalitetsutveckling i sin verksamhet. 

5.6.7. Rutiner för nyckelhantering 

Leverantören ska ha säkra rutiner för hantering av den enskildes nycklar. Det ska finnas 

tydliga rutiner för utlämning och återlämning med signering. Vid förlust av nycklar ska 

utföraren ombesörja och bekosta låsbyte så snart det kan ske. 

Eventuella kostnader som drabbar den enskilde på grund av låsbyte förorsakat av 

leverantörens personal bärs av leverantören. Kommunen har ett utvecklingsprojekt kring 

nyckelfri hemtjänst som implementeras under år 2017, vilket bekostas av beställaren.  

5.6.8 Rutiner för hantering av egna medel 

Den enskilde eller dennes närstående/god man ska normalt sköta hanteringen av privata 

medel. I de fall privata medel handhas av leverantören ska rutiner för detta finnas. I 

rutinerna ska finnas skriftliga avtal om hantering av privata medel mellan leverantören och 

kunden. Se 2.9 

5.6.9 Leverantörens uppföljning och utvärdering av sin verksamhet

Leverantören ska redovisa hur företaget avser att följa upp sin verksamhet och hur 

företaget avser att utifrån resultatet av uppföljningen utvärdera varför verksamheten blev 

som den blev. Detta kan då resultera i ett förbättringsarbete. 

5.7 Muntlig redovisning 

Inför ett slutligt godkännande som leverantör ska sökande muntligt redovisa hur uppdraget 

kommer att genomföras utifrån de kvalitetsindikatorer som anges ovan. 

5.8 Ansökan om rättelse 

En sökande leverantör får ansöka om rättelse, om beslutet går honom eller henne emot, det 

vill säga att sökanden inte godkänns i systemet. I den upphandlande myndighetens beslut 

ska det framgå hur en ansökan om rättelse sker.  

---slut--- 

81



UTREDNING 1(7) 
Datum Vår beteckning 
2016-11-17 VON 2016/00049 nr 2014 

Stöd till vuxna 
Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Utredning avseende ändrad avgifts- och ersättningsmodell inom 
hemtjänstens kundval 

Bakgrund 
Håbo kommun har sedan 2009-11-01 valfrihet inom hemtjänsten enligt 

lagen om valfrihetssystem (LOV). I dagsläget finns fem godkända utförare 

inom kundvalet, varav tre har kunder: kommunens egenregi Kärnhuset, 

Grannvård samt Rindlags.  

Kommunens äldre växer i antal och antalet brukare (kallas här även kunder) 

inom hemtjänsten ökar med mellan 5-8 % årligen. Brukarnas 

genomsnittsålder blir allt högre och hemtjänstvolymerna ökar i omfattning. 

För att säkra såväl kvalitet som ekonomi ser Socialförvaltningen över allt 

ifrån biståndsbedömning till utförares avtalsvillkor och den enskilde 

brukarens avgift.  

Förvaltningen har utrett en eventuellt ändrad avgifts- och ersättningsmodell 

inom hemtjänsten och bedömer att det skulle förbättra förutsättningarna för 

god kvalitet och individfokus i hela flödet från biståndsbeslut till utförande. 

Nya kundavgifter är framtagna, vilka föreslås för kommunfullmäktige 

samtidigt som förvaltningen tar fram detaljerade avtalsvillkor. 

Förvaltningen reviderar samtidigt riktlinjerna för avgiftshandläggning och 

den nya modellen av såväl kundavgifter som ersättning till utförare planeras 

sedan att tas i bruk efter första kvartalet nästa år, 1 april år 2017. 

Regelverk 

Enligt 8 kap socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga avgifter för bland 

annat hemtjänst. Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader. 

Vårdavgifter får också tas ut för kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- 

och sjukvårdslagen. 

Lagen anger ett högkostnadsskydd per månad på en tolftedel av 0,5392 

gånger prisbasbeloppet, vilket innebär att den så kallade maxtaxan för år 

2016 är 1991 kr och 2013 kr för år 2017. 

Vad gäller ersättning till hemtjänstutföraren reglerar inte LOV detta i detalj. 

Lagens huvudprinciper handlar istället om rimlighet i avtalskrav i 

förhållande till tjänsten samt om konkurrensneutralitet för utförarna. I Håbo 

kommuns avtalsvillkor anges att utförarna vid ändringar av villkoren har rätt 

att, under sin uppsägningstid på 90 dagar, få fortsätta med tidigare villkor 

om förändringarna inte accepteras av utföraren. Därutöver kan kommunen 

ändra villkor förhållandevis fritt. Förvaltningen är dock mån om rimliga 

villkor som möjliggör för såväl kommunens egenregi som privata utförare 

att leverera en god hemtjänst till brukarna.  
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Nuvarande avgifts- och ersättningsmodell baserad på utförd tid 

Nuvarande ersättnings- och avgiftsmodell baseras på timpris av utförd tid. 

Kunden betalar 175 kr per timme för utförd serviceinsats och 100 kr per 

timme för utförd omvårdnadsinsats. Därutöver tillkommer kostnad för 

trygghetslarm på 200 kr i månaden samt 300 kr för hemsjukvård. Samtliga 

avgifter för dessa insatser räknas in i det lagstadgade högkostnadsskyddet. 

För den enskilde brukaren finns även andra insatser som är avgiftsbelagda, 

såsom dagverksamhet och korttidsboende med mera. Dessa insatser tillhör 

dock inte hemtjänsten, så de avgifterna berörs inte av den här utredningen.  

Fördelar med nuvarande modell 

Nuvarande modell har fördelar i form av tydlig koppling för kund mellan 

avgift och erhållen insats samt för beställare mellan beställning och 

ersättning till utföraren för vad som utförts. Fördelen är dock avhängig av 

att hela flödet fungerar väl, från biståndshandläggares registrering av 

biståndsbedömd tid (i timmar och minuter per insats) i verksamhetssystemet 

Treserva, överläsningen till systemet TES, utförarens registrering i TES av 

utförda insatser, överläsningen tillbaka till Treserva, samt 

avgiftshanteringen av överläst tid.  

Nackdelar med nuvarande modell 

Under åren har ofta någon eller samtliga delar i processen fungerat mindre 

bra. I dagsläget kan kunder antingen få betydligt färre eller betydligt fler 

timmar utförda än vad biståndsbeslutet anger, utan att beställaren kan 

uppmärksamma det trots allt större personalresurser inom beställarsidan till 

uppföljning av utförd tid. Får kunden allt för få insatser och timmar riskerar 

behoven att inte bli tillgodosedda och får kunden fler timmar än 

biståndsbeslutet anger får både kund och beställare betala mer än vad 

avtalsvillkoren egentligen tillåter.   

Vid ökade kostnader för köp av hemtjänst ökar beställarens kontroller. I 

nuvarande modell tenderar uppföljning då att handla mycket om registrerade 

utförda minuter, vilket riskerar att minska flexibiliteten i utförandet av 

insatsen utifrån individens behov. Det önskvärda är en modell som ger 

förutsättningar för hemtjänstpersonalen att fokusera främst på individens 

behov och mindre på hur insatsregistreringarna ska göras för att matcha en 

allt för detaljerad beställning.   

Förvaltningen har påbörjat implementeringen av arbetsmodellen IBIC som 

ska sätta individens behov i centrum. Utförare har påpekat att ett arbetssätt 

som fokuserar på individanpassade insatser kan försvåras av den allt 

noggrannare detaljstyrningen vilket riskerar att inte bli bra för vare sig 

kundens behov eller utförarens arbetsmiljö. Dessutom är detaljstyrningen 

utan nytta för beställaren eftersom systemstödet inte är tillräckligt och 

fakturakontrollerna svåra att genomföra tillfredsställande. De ökande 

kostnaderna är därför i dagsläget inte heller lätta att förutsäga. 
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Föreslagen avgiftsmodell baserad på biståndsbedömd tid 

Totaltid i rambeslut 

Förvaltningen föreslår en modell som innebär att varken kund eller utförare 

får beslut med detaljerade minuter angivna för varje insats. Efter en 

biståndsbedömning, lika noggrann avseende behov och tid per insats som 

idag, formas ett rambeslut med en totaltid samt angivna insatser som ska 

utföras inom angiven tidsram. Hemtjänstutförare och kund har frihet att 

inom ramen för biståndsbeslutet utforma insatserna flexibelt och fördela tid 

mellan insatserna utifrån aktuellt behov.  

Ersättning och avgift utifrån biståndsbedömd totaltid 

Utföraren ersätts utifrån den biståndsbedömda tiden. Även för den 

delegerade hälso- och sjukvården ersätts utföraren utifrån de schablontider 

för medicinska insatser som sjuksköterska angett vid beställning. Kunden 

faktureras för samma biståndsbedömda tid, i nivåer. På kundens faktura står, 

på samma sätt som på biståndsbeslutet, beviljad totaltid och beviljade 

insatser så att kunden varje månad påminns om vad avgiften avser. 

På samma sätt som idag minskas kundens avgift vid t ex sjukhusvistelser 

och när insatser avböjts med god framförhållning. Vid dessa tillfällen 

minskas även ersättningen till utföraren.  

Sänkt timersättning till utföraren 

Förvaltningen har tagit fram underlag från nuvarande kunder avseende 

utförd kontra biståndsbedömd tid för att kunna räkna fram en ny timpeng till 

de nya avtalsvillkoren. Eftersom inte all biståndsbedömd tid utförs kommer 

timersättningen att bli lägre än den nuvarande. Förvaltningens ambition är 

inte att sänka den samlade ersättningsbilden för utföraren, men inte heller att 

höja den. I avtalsvillkoren kommer användandet av nyckelfri hemtjänst att 

bli ett krav på utföraren. 

Fler timmar hemtjänst innan maxtaxa 

Jämfört med dagens avgiftsnivåer föreslår förvaltningen en långsammare 

upptrappning av hemtjänstavgift. En del kunder som idag betalar maxtaxa 

kommer alltså att betala en något lägre avgift i den föreslagna modellen, 

men för flertalet uppvägs sänkningen av att ledsagning inte längre blir 

avgiftsfri samt att städning som insats innebär ett extra kostnadspåslag (se 

nedan). 

Den något minskade intäkten ovanstående kan innebära för kommunen som 

beställare beräknas bli uppvägd av lägre kostnader i samband med bättre 

förutsättningar för behovsnära biståndsbeslut och fakturakontroller.  

Fördelar med föreslagen modell 

Förvaltningen bedömer att denna modell har fördelar i och med att fokus 

flyttas från detaljkontroll till behovsorienterad utformning av individens 

totala hemtjänstinsats. Genomförandeplanerna kommer sannolikt att bli mer 

unika för den enskilde brukaren när inga exakta tider angetts för de olika 

insatserna. Redan idag är det möjligt för utförare och kund att komma 

överens om viss omfördelning av tid mellan insatser men en ramtid kommer 
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att förbättra detta ytterligare. Arbetsmiljön för hemtjänstpersonalen 

förbättras och beställarens uppföljningar fokuseras på uppföljning genom 

brukarkontakt och avstämning av behov gentemot genomförandeplan.  

Förvaltningen har tilltro till utförarna inom hemtjänsten men vet att alla 

modeller behöver ge beställaren en möjlighet att kontrollera inkomna 

fakturor. Genom nyckelfri hemtjänst, som snart tas i bruk, registreras 

automatiskt den tid hemtjänsten besökt brukaren, vilket ger en 

grundtrygghet mellan uppföljningarna att brukaren får sin hjälp. Eftersom 

det är den biståndsbedömda tiden som styr beställarens kostnader är de 

enklare att förutsäga än i dagens modell, så länge beställaren månatligen 

följer utvecklingen av sin egen myndighetsutövning. Det är också en fördel 

att återläsning från TES till Treserva av utförd tid inte kommer att krävas för 

korrekt fakturering i den här modellen eftersom det där ofta uppstått 

problem. 

Kommuner med liknande modeller vittnar dessutom om att kunder som inte 

får sina insatser utförda till fullo hör av sig till kommunen för att få sin 

faktura korrigerad. På samma sätt hör kunder av sig spontant när behovet av 

insatser minskar för att få sitt biståndsbeslut korrigerat och därmed en lägre 

faktura. Förvaltningen har besökt Tyresö kommun som beskriver just detta. 

Genom att förvaltningen planerar en något lägre avgift än idag ökar antalet 

kunder med ekonomiskt incitament att kontrollera sin faktura och detta 

hjälper i sin tur beställaren i uppföljning av utförarens fakturor.  

Förutom att varken kund eller kommun betalar för stora mängder tid som 

inte utförs blir biståndsbesluten mer korrekta och aktuellt beskrivna om 

kund har incitament att vid ändrat behov höra av sig för att ändra på beviljad 

insats.  Grunden för uppföljning är dock, som sagt, biståndshandläggares 

uppföljning genom brukarkontakt och utifrån individens behov i centrum 

(IBIC). Självklart finns också möjligheten för kunden att precis som idag, 

vid missnöje, byta utförare.  

Nackdelar med föreslagen modell 

Beställaren får mindre detaljer om utförd insats än i nuvarande modell. 

Genom avgifter i olika nivåer (jämfört med baserat på varje biståndsbedömd 

timme och minut) kommer kunder med viss skillnad i biståndsbedömd tid 

att ha samma avgift för sin hemtjänst. Vid ändring av avgiftsmodell riskerar 

alltid en del kunder att för samma insats som idag betala en högre eller lägre 

avgift än tidigare, vilket kan upplevas negativt i en övergångsperiod.  

Vad gäller beställarens kostnader för köp av hemtjänst blir det även i den 

här modellen viktigt att verksamhetssystemet Treserva visar korrekt 

biståndsbedömd tid. Förvaltningen kommer att, oavsett modell, satsa på att 

arbeta igenom alla beslut i Treserva, liksom alla systeminställningar, för att 

säkra upp detta.  

Avgifter i övriga landet 

I en genomlysning av landets olika avgiftsmodeller år 2014 konstaterade 

Socialstyrelsen att det förekommer många olika avgiftsmodeller och nivåer.  
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Den vanligaste avgiftsmodellen (50 % av kommunerna) innebär att kunden 

betalar en fast timavgift beroende på antalet beviljade eller utförda timmar. 

Håbo kommun hör till den här kategorin idag.  

Den näst vanligaste modellen (32 % av kommunerna) innebär att avgiftens 

storlek beräknas på insatsernas omfattning (biståndsbedömd eller utförd) 

uppdelad i nivåer. Det är en sådan modell förvaltningen vill övergå till.  

Socialstyrelsen rekommenderar ingen särskild modell. 

Nivån på avgifterna är också mycket varierande. En exempelkund med fyra 

timmar serviceinsats, trygghetslarm och fyra timmar hemsjukvård får i 

landets olika kommuner betala allt ifrån 407 kr till maxtaxa (då 1776 kr). 

Medianen år 2014 för exempelinsatsen var 1 404. Nu, två år senare, skulle 

en sådan kund betala 900 kr i Håbo kommun.  

Avgiftsfria hemtjänstinsatser 
I Håbo kommun finns idag avgiftsfri avlösarservice på maximalt tio timmar 

per månad, utan biståndsbedömning, för anhöriga som vårdar närstående i 

hemmet. Dessutom är ledsagning, en biståndsbedömd hemtjänstinsats, 

gratis. 

Förvaltningen föreslår ingen ändring gällande avlösarservice. Däremot 

föreslås att ledsagning likställs med övriga hemtjänstinsatser och ingår i 

avgiftsbelagda insatser.   

Ledsagning ingår enligt lagens förarbeten i begreppet hemtjänst och 

omfattas av möjligheten till avgiftsbeläggning. Fram till år 2013 var insatsen 

även i Håbo kommun avgiftsbelagd på samma nivå som övriga 

serviceinsatser.  

Socialstyrelsen gjorde år 2010 en landsövergripande utredning av insatsen 

ledsagning. I 60 % av landets kommuner var insatsen avgiftsbelagd. I 10 % 

av kommunerna behövde den enskilde betala ledsagarens omkostnader, men 

i de flesta kommunerna stod kommunen för de kostnaderna. Förvaltningen 

föreslår att Håbo kommun återgår till att, i likhet med majoriteten av 

Sveriges kommuner, ta ut samma avgift för ledsagning som för övriga 

hemtjänstinsatser men att kommunen fortsätter att stå för ledsagarens 

omkostnader utan extra avgift för brukaren.  

Med nuvarande avgiftsnivå för serviceinsatser utgör utförda 

ledsagningsinsatser i Håbo kommun år 2016 ca 317 000 kr (beräknat på 

årets första nio månader). Ungefär 25 % av hemtjänstens brukare har dock 

inget betalningsutrymme och har därmed full reducering av alla avgifter. 

Ungefär 21 % av brukarna betalar redan maxtaxa och skulle därför inte 

heller påverkas av en avgiftsändring. 22 % av brukarna har dock 

betalningsutrymme för mer än de betalar idag.  

86



UTREDNING 6(7) 
Datum Vår beteckning 
2016-11-17 VON 2016/00049 nr 2014 

Uppskattningsvis skulle ca 30 % av ledsagningen ha blivit betald om 

ledsagning inte var avgiftsfri. Detta motsvarar ca 95 000 kr år 2016. I 

genomsnitt utförs knappt tre timmar per individ och månad vilket innebär att 

den enskilde kunden sparar i snitt ca 300 kr på avgiftsfri ledsagning. 

Förvaltningen bedömer, med anledning av det stora underskott vård- och 

omsorgsnämnden redovisar inom köp av hemtjänst, att det inte längre är en 

lämplig prioritering, ur perspektivet bibehållen bemanning och kvalitet inom 

äldreomsorgen, att satsa på avgiftsfri ledsagning.  

Extra avgift för städning  

Förvaltningens avgiftsförslag innebär ett mindre extra påslag för de kunder 

som har städning. Detta föreslås för att motivera kunder (med så pass få 

insatser att de inte uppnått maxtaxa) att istället köpa in städning via 

städfirma.  

När städfirma utför städningen har kunden rätt till RUT-avdrag. Städfirman 

är experter på just städning och hemtjänstutförarnas undersköterskor får då i 

högre utsträckning koncentrera sig på mer brukarnära stödinsatser. 

Hemtjänstbranschen blir allt mer svår att bemanna med tillräcklig och 

kvalificerad personal och förvaltningen bedömer att en minskning av 

städning som insats därför vore positiv för både utförare och brukare.  

Föreslagna avgiftsnivåer från och med 1 april år 2017 

Följande avgifter föreslås av förvaltningen för hemtjänsten i Håbo kommun: 

Fasta abonnemangsavgifter:  

Trygghetslarm 200 kr per månad 

Hemsjukvård 300 kr per månad 

Avgiftsnivåer för hemtjänst (samma nivåer oavsett service eller omvårdnad) 

Nivå Avgift per månad Omfattning av beviljade insatser 

Nivå 1 
10 % av maxtaxa           

(302 kr år 2017) 
Upp till 4,5 timmar biståndsbedömd hemtjänst per månad 

Nivå 2 
35 % av maxtaxa 

(705 kr år 2017) 
5 - 9,5 timmar biståndsbedömd hemtjänst per månad 

Nivå 3 
55 % av maxtaxa   

(1107 kr år 2017) 
10 - 14,5 timmar biståndsbedömd hemtjänst per månad 

Nivå 4 
70 % av maxtaxa 

 (1409 kr år 2017) 
15 - 25  timmar biståndsbedömd hemtjänst per månad 
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Nivå 5 
85 % av maxtaxa             

(1711 kr år 2017) 
25,5 - 35 timmar biståndsbedömd hemtjänst per månad 

Nivå 6 

Maxtaxa 0,5392 x 

prisbasbeloppet               

(2013 kr år 2017) 

Över 35 timmar biståndsbedömd hemtjänst per månad 

Extra avgift för städning 

För kunder där ovanstående biståndsbedömda tid innehåller insatsen 

städning tillkommer ett avgiftspåslag om 200 kr ytterligare per månad. 

Samma maxtaxa gäller (0,5392 x prisbasbeloppet).  

Förvaltningens bedömning 

En ändring till avgifts- och ersättningsmodell från utförd tid till 

biståndsbedömd tid bedöms vara positiv för såväl brukare, hemtjänstutförare 

och beställare. I samband med att förvaltningen tar fram detaljerade 

avtalsvillkor kommer timpriset Förvaltningen bedömer att modellen ger 

hemtjänstpersonalen möjlighet att vara mer friställda. Det är rätt i tiden att 

IBIC just nu implementeras för både biståndshandläggare och utförare 

eftersom det då på alla plan blir fokus mer på individanpassning utifrån 

individens behov och mindre på exakta tidsregistreringar.  

Förvaltningen ser det som en nödvändighet att avgifter och ersättning ändras 

samtidigt för att modellen ska fungera.  

I det fortsatta framtagandet av kundvalsvillkoren kommer förvaltningen att 

säkerställa att det nya timpriset, när utförare börjar ersättas utifrån 

biståndsbedömd tid, inte innebär ökade kostnader för beställaren.  

_______________
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-02-07 VON 2017/00013 nr 2224 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

Förlängning av överenskommelser om samverkan avseende 
hälso- och sjukvård 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att överenskommelsen om sam-

verkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård 2014–2016 förlängs till

2017-12-31 under förutsättning att motsvarande beslut fattas av Region

Uppsala.

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att överenskommelsen bereds

inom den nya regionala organisationen för samverkan.

Sammanfattning     

Syftet med den nya överenskommelsen är att klargöra ansvarsområden och 

övergripande prioriteringar för regional och lokal samverkan mellan 

landstinget och kommunerna. För att möjliggöra beredning av den nya 

överenskommelsen inom ramen för den nya regionala organisationen för 

samverkan, ska den gällande överenskommelsen förlängas till 2017-12-31. 

I samband med giltighetstidens utgång bör formerna för en fortsatt överens-

kommelse om ansvarsfördelning och samverkan ses över. Utgångspunkt bör 

tas i regionbildningen och hur samverkan ska bedrivas i den nya regionala 

lednings- och organisationsstrukturen. 

Överenskommelsen 2014-2016 gäller perioden 2014-01-01 – 2016-12-31 

och beskriver samverkansområden samt hälso- och sjukvårdsansvar på en 

länsövergripande nivå. I hälso- och sjukvårdsansvaret inkluderas ansvaret 

för habilitering, rehabilitering och tekniska hjälpmedel. Vissa områden inom 

hälso- och sjukvården förtydligas i särskilda länsgemensamma riktlinjer 

som beslutas separat. 

Beslutsunderlag  

– Överenskommelse om samverkan, hälso- och sjukvård 2014-2016.

__________ 

Beslut skickas till    

Landstinget i Uppsala, samordningschef Hälsa och habilitering 
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Överenskommelse om samverkan 
i Uppsala län 
avseende hälso- och sjukvård 

2014 – 2016 
_______________________________ 

Ändringar gjorda vid

möte

22/8 -07 

30/8 -07 
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1. Parter

Kommunerna och landstinget i Uppsala län är parter i denna överenskommelse. 

2. Inledning och bakgrund

I Socialstyrelsens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
1
 framgår att det ska finnas

rutiner som tydliggör ansvar för samarbete. Denna överenskommelse mellan landstinget och 

kommunerna beskriver samverkan samt hälso- och sjukvårdsansvar på en länsövergripande 

nivå. I hälso- och sjukvårdsansvaret inkluderas ansvaret för habilitering, rehabilitering och 

tekniska hjälpmedel. Vissa områden inom hälso- och sjukvården kräver förtydliganden i 

särskilda länsgemensamma riktlinjer.  

Gemensamt för både landstinget och kommunen är att arbeta utifrån ett hälsofrämjande 

perspektiv. En gemensam ambition är att behålla och vidareutveckla ett långsiktigt 

förtroendefullt samarbete inom hälso- och sjukvården.  

3. Målgrupp för samverkan

Överenskommelsen omfattar hälso- och sjukvårdsinsatser till samtliga målgrupper där 

landstinget och kommunerna behöver samverka.  

4. Syfte

Att med den enskilde i fokus, länsgemensamt tydliggöra kommunernas och landstingets 

ansvar för hälso- och sjukvård.  

Att tydliggöra strukturen för samverkan på såväl läns- och lokal nivå som runt den enskilda 

personen som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. 

5. Mål

5.1 Övergripande mål 

Länets invånare ska erbjudas en god och säker hälso- och sjukvård där insatser från olika 

huvudmän hålls samman. 

1
 Socialstyrelsens föreskrifter om allmänna råd och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 

2011:9) 
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5.2 Processmål 

Det ska finnas kunskap om målgruppernas behov så att insatser kan planeras och samordnas. 

Samverkansdokument, det vill säga överenskommelser, riktlinjer och rutiner, ska vara väl 

kända och efterlevas. 

Samverkansmöjligheter mellan huvudmännen ska övervägas i allt utvecklingsarbete. 

Vid förändring som påverkar annan huvudman ska bägge parter vara delaktiga i risk- och 

konsekvensanalys. 

6. Utgångspunkt för samverkan

Insatser för personer ska planeras och utformas i samverkan med den enskilde. 

Det innebär: 

- Huvudmännen ska arbeta utifrån en evidensbaserad praktik, det vill säga bästa 

tillgängliga vetenskapliga kunskap, den enskildes kunskap, erfarenheter och önskemål 

samt professionens erfarenheter och yrkeskunskap. 

- Huvudmännen ska arbeta utifrån nationella styrdokument och riktlinjer. 

- Huvudmännen ska beakta anhörig- /närståendeperspektivet.  

7. Huvudmännens ansvar

7.1 Huvudmännens gemensamma ansvar 

Enligt lagstiftningen
2
 har båda huvudmännen var för sig ett hälso- och sjukvårdsansvar.

Ansvaret omfattar även habilitering och rehabilitering samt tekniska hjälpmedel. Då den 

enskilde behöver insatser från båda huvudmännen har landstingets och kommunens 

verksamheter ett gemensamt ansvar för att samordna insatserna och att involvera de 

verksamheter som behövs i planeringen av vård och stöd.  

Landstinget och kommunen har i Ädelöverenskommelsen förtydligat respektive huvudmans 

ansvar för hälso- och sjukvård
3
.

Båda huvudmännen ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Det vill säga att ta 

tillvara den enskildes funktioner och förmågor samt arbeta sjukdomsförebyggande genom att 

erbjuda stöd till förändring av ohälsosamma levnadsvanor
4
.

Generellt har parterna var för sig ekonomiskt ansvar för de beslut och ordinationer som görs 

inom respektive organisation. Parterna kan vid behov överenskomma om gemensam 

finansiering av vissa verksamheter/insatser.  

2
Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) § 3 och 18 

3
 Ädelöverenskommelsen (1992), ansvarsfördelning mellan kommunal hälso- och sjukvård och primärvården 

4
 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 
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7.2 Landstingets ansvar 

Landstinget ansvarar för all hälso- och sjukvård med undantag för det ansvar som enligt 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) åligger kommunen (Se nedan under Kommunens ansvar) 

Eftersom kommunen enligt lagstiftningen inte har hälso- och sjukvårdsanavar som meddelas 

av läkare ansvarar landstinget för samtliga läkarinsatser, oavsett var personen bor. Landstinget 

har också det grundläggande ansvaret för att erbjuda tandvård.
5

7.3 Kommunens ansvar 

Kommunens ansvar enligt HSL omfattar hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer, 

bostäder med särskild service samt biståndsbedömd dagverksamhet. Kommunens hälso- och 

sjukvårdsansvar omfattar även korttidsvård samt hemsjukvård
6
 för personer som är 17 år och

äldre.  

Den som är huvudman för skolan ansvarar även för skolhälsovården
7

8. Struktur för samverkan

Lednings- och chefsnivåns inställning till samverkan är avgörande för resultatet. Lednings- 

och chefspersonerna hos båda huvudmännen har ansvar för att prioritera samarbetet och ge 

verksamheter och medarbetare de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta enligt denna 

överenskommelse.  

Respektive huvudman ansvarar för att överenskommelsen samt riktlinjer och rutiner för 

samverkan regleras i interna styrdokument, är väl kända, och fungerar i den egna 

organisationen.  

8.1 Samverkan på länsnivå 

Styrelsen för Regionförbundet i Uppsala län är ett politiskt forum för vissa gemensamma 

frågor inom socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens område. 

Ledamötena i Tjänstemannaberedningen kommuner och landsting, TKL, har mandat från sina 

respektive nämnder och styrelser att företräda nämnd/styrelse i gemensamma socialtjänst- 

samt hälso- och sjukvårdsfrågor.  

8.2 Samverkan på lokal nivå 

Den generella strukturen för lokal samverkan innebär att det för varje kommun finns 

landstings- och kommunpolitiker som regelbundet möts i dialog om de gemensamma 

frågorna. Samverkansgrupper på chefsnivå ansvarar för det lokala samarbetet och är 

beredande till politiken. För gemensamma utvecklingsarbeten finns 

arbetsgrupper/projektgrupper. 

5
 Tandvårdslag (1985:125) 

6
 Ädelöverenskommelse (1992), ansvarsfördelning mellan kommunal hälso- och sjukvård och primärvården, 

avtal/överenskommelse 
7
 Skollag (1985:1100) 
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8.3 Individnära samverkan 

Det finns lagstadgad skyldighet som innebär att huvudmännen tillsammans ska samordna 

planeringen då den enskilde har behov av vård, stöd och insatser från båda huvudmännen. 

9. Samverkansdokument

Utöver denna övergripande överenskommelse om samverkan i Uppsala län gällande hälso- 

och sjukvård finns det överenskommelser för specifika målgrupper och riktlinjer för specifika 

områden där landstinget och kommunerna utifrån lagstiftning ska samverka och där 

ansvarsfördelningen mellan huvudmännen behöver tydliggöras. TKL har utsett en arbetsgrupp 

med representation från landstinget och kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård 

som bereder de länsövergripande samverkansdokumenten, TKL´s beredningsgrupp. 

9.1 Gemensamma dokument 

Landstingets och kommunernas  överenskommelser, riktlinjer och rutiner i samverkan är 

publicerade i en gemensam  kvalitetshandbok ”Vård I Samverkan” (VIS) som samtliga 

anställda inom landsting och kommun har tillgång till
8
. Det finns en särskild plan för

hantering av samverkansdokumenten och TKL´s beredningsgrupp är redaktionellt råd för 

VIS.  

10. Samverkan kring kompetens och kvalitetsutveckling

Respektive huvudman är ansvarig för att tillgodose den egna personalens behov av 

kompetensutveckling, inklusive fortbildning och handledning. Landstinget och kommunen 

ska i samverkan arbeta för gemensamma utbildningsinsatser där behov finns.  

Vid samverkan kring enskild individ där de medicinska insatserna kräver annan kompetens än 

vad som normalt åvilar den kommunala hälso- och sjukvården har landstinget ansvar för 

utbildning, handledning och eventuell konsultation.  

11. Åtgärder vid brister i samverkan

Vid brister i samverkan såväl på individ som organisatorisk nivå ska avvikelsehantering ske 

enligt gällande riktlinjer hos huvudmännen.  

8
 http://www.lul.se/sv/Extranat/For-vardgivare/ 
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12. Uppföljning och utvärdering

Överenskommelsen ska följas upp årligen och utvärderas inför överenskommelsens utgång. 

Vid uppföljningen ska de avvikelser som huvudmännen påtalat samt vidtagna åtgärder 

redovisas. Ansvar för uppföljning och utvärdering åligger TKL.  

13. Giltighetstid

Överenskommelsen gäller 2014-01-01 – 2016-12-31. Inför giltighetstidens utgång tas nytt 

beslut om former för fortsatt överenskommelse om ansvar och samverkan. 

14. Uppsägning

Uppsägning av överenskommelsen ska ske skriftligt med sex månaders varsel. 

15. Tvist

Oenighet i tolkningen av denna överenskommelse hänskjuts till TKL. Om parterna inte 

kommer överens, avgörs frågan av ansvariga nämnder och styrelser. 
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Överenskommelsen är upprättad i elva exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

Enköping 2013- Enköping 2013- 

___________________________ ___________________________ 

Ordförande i Socialnämnden  Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden 

Enköpings kommun Enköpings kommun 

Heby 2013 Håbo 2013- 

____________________________ ______________________________ 

Ordförande i Socialnämnden Ordförande i Socialnämnden 

Heby kommun Håbo kommun 

Knivsta 2013- Tierp 2013- 

____________________________ ______________________________ 

Ordförande i Socialnämnden Ordförande i Kommunstyrelsen 

Knivsta kommun Tierps kommun 

Uppsala 2013- Uppsala 2013- 

__________________________ _____________________________ 

Ordförande i Äldrenämnden Ordförande i 

Uppsala kommun Nämnden för hälsa och omsorg 

Uppsala kommun 
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Uppsala 2013- Uppsala 2013- 

___________________________ _________________________ 

Ordförande i  Ordförande i Barn- och  

Socialnämnden för barn och unga ungdomsnämnden  

Uppsala kommun Uppsala kommun 

Östhammar 2013- Älvkarleby 2013- 

_______________________________ __________________________

Ordförande i Socialnämnden Ordförande i Socialnämnden 

Östhammars kommun  Älvkarleby kommun 

Uppsala 2013- 

____________________________ 

Ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 

Landstinget i Uppsala län  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-02-21 VON 2017/00013 nr 2224 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

Förlängning av överenskommelser om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att förlänga överenskommelse om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län

2012-2016 fram till 2017-12-31 under förutsättning att motsvarande beslut

fattas av Region Uppsala.

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att överenskommelsen bereds

inom den nya regionala organisationen för samverkan.

Sammanfattning     

Syftet med den nya överenskommelsen är att klargöra ansvarsområden och 

övergripande prioriteringar för regional och lokal samverkan mellan 

landstinget och kommunerna. För att möjliggöra beredning av den nya 

överenskommelsen inom ramen för den nya regionala organisationen för 

samverkan, ska den gällande överenskommelsen förlängas till 2017-12-31 

Samverkan är en viktig faktor för att i ett tidigt skede förhindra eller 

förebygga utveckling av psykisk ohälsa. Vid behov ska samverkan ske kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning för att de ska kunna behålla och/ 

eller förbättra hälsan. I samband med giltighetstidens utgång bör formerna 

för en fortsatt överenskommelse om ansvarsfördelning och samverkan kring 

personer med psykisk funktionsnedsättning ses över. Utgångspunkt bör tas i 

regionbildningen och hur samverkan ska bedrivas i den nya regionala 

lednings- och organisationsstrukturen. 

Överenskommelsen 2012-2016 gäller för perioden 2012-11-14 – 2016-12-31 

och ska utgöra en grund och ett stöd för det gemensamma arbetet mellan 

kommunens och landstingets verksamheter på regional och lokal nivå. 

Personer ska kunna få sina behov tillgodosedda av flera verksamheter 

samtidigt. Kommunen och landstinget har ett gemensamt ansvar för rutiner 

och arbetssätt så att insatser, vård och behandling harmonierar med varandra. 

Dessa ska vara individuellt utformade där den enskildes delaktighet och 

självbestämmande är av central betydelse.    

Beslutsunderlag  

– Överenskommelse om samverkan 2012-2016.

__________ 

Beslut skickas till    

Landstinget i Uppsala, samordningschef Hälsa och habilitering   
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1. Parter 

Mellan Landstinget och kommunerna i Uppsala län har följande överenskommelse träffats 

kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 

2. Inledning och bakgrund 

Överenskommelsen ska utgöra en grund och stöd får det gemensamma arbetet mellan 
kommunens och landstingets verksamheter på regional och lokal nivå. Personer ska kunna få 

sina behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt och kommun och landsting har ett 
gemensamt ansvar for rutiner och arbetssätt så att vård och insatser hannonierar med 
varandra. Insatser, vård och behandling ska vara individuellt utformade där den enskildes 
delaktighet och självbestämmande är av central betydelse. 

Samverkan ska ske vid behov kring personer med psykisk funktionsnedsättning, for att kunna 
behålla och/eller forbättra hälsan. 

Samverkan är även en viktig faktor for att i ett tidigt skede forhindra eller förebygga 

utveckling av psykisk ohälsa. 

3. Målgrupp 

Överenskommelsen omfattar insatser får personer i alla åldrar med psykisk 
funktionsnedsättning som är i behov av stödlinsatser från de båda huvudmännen. 

En person har en psykisk funktionsnedsättning om han/hon har svårigheter med att utföra 

aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma 
att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. 

Definitionen begränsas inte till vissa åldersgrupper. l praktiken kommer dock barn upp till ca 
16 års ålder inte att innefattas, eftersom de livsområden som är aktuella vanligen associeras 
till vuxenlivet. Det kan även vara svårt att bedöma prognosen for framtida funktioner hos 

yngre personer. 1 

4. Syfte 

Att med den enskilde i fokus tydliggöra respektive huvudmans ans\ ar for vård, stöd och 

insatser. 

1 Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning 
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Att ha en tydlig, effektiv och känd struktur for samverkan på såväl regional och lokal nivå 
som kring enskilda personer med funktionsnedsättning. 

Att identifiera gemensamma mål som ger huvudmännen vägledning i prioriteringar. 

5. Mål 

5.1 Övergripande mål 

Vård, insatser och stöd bidrar till delaktighet ochjämlikhet inom samhällets alla områden.2 

Individen behåller och/eller forbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 
boende, skola, arbete och mellanmänskliga relationer samt ger möjlighet till återhämtning. 

5.21nriktningsmål 

Arbetet med att utveckla vård och omsorg for målgruppen ska under avtalsperioden imiktas 
på foljande: 

• insatser samordnas så att allvarliga psykiska, fysiska och sociala konsekvenser av 
funktionsnedsättningen minskas 

5.3 Processmål 

Nedanstående gemensamma processmål är identifierade som särskilt viktiga for att nå det 
övergripande målet och ett komplement till det utvecklingsarbete som pågår lokalt hos 
huvudmännen: 

• i allt utvecklingsarbete värderas möjligheten till samverkan mellan huvudmännen 

• det finns en länsgemensam policy kring hur huvudmännen kan, utifrån sina 

ansvarsområden, stödja goda levnadsvanor och forebygga sjukdom hos målgruppen 

• implementeringen och utvecklingen av arbetet med Samordnad individuell plan 
fortsätter 

• vi har integrerat stöd och insatser i hemmet eller i det särskilda boendet for att 
möjliggöra att den enskilde kan bo kvar hemma 

• integrerat och teambaserat arbetssätt for personer med komplexa och stora vårdbehov 
är under utveckling 

• antalet personer som erbjuds arbetsrehabilitering enligt arbetsmetoden individuellt 

stöd i arbete (IPS) i länet ökar 

2 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
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• brukarorganisationer ges möjlighet till inflytande och delaktighet på alla nivåer, både i 
rådande verksamheter och vid planering och uppfoljning av nya projekt eller 
verksamheter. 

• kunskapen hos båda huvudmännen om kognitiva hjälpmedel ökar 

• vmje huvudman ansvarar for minst en gemensam kompetensutvecklingsinsats per år 

• senast december 2013 finns framtagna principer for kostnadsfOrdelning mellan 
huvudmännen 

6. Ansvar och struktur för samverkan 

Lednings- och chefsnivåns inställning till samverkan är avgörande for resultatet. Lednings

och chefspersonerna hos båda huvudmännen har ansvar fOr att prioritera samarbetet och ge 
verksamheter och medarbetare de forutsättningar som krävs for att kunna arbeta enligt denna 
överenskommelse. 

Respektive huvudman ansvarar for att överenskommelser och rutiner for samverkan är väl 
kända och fungerar internt och mellan olika forvaltningar. 

6.1 Samverkan på regional nivå 

Styrelsen for Regionforbundet i Uppsala län är ett politiskt forum for vissa gemensamma 
frågor inom socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens område. 

Kommunernas forvaltningschefer for socialtjänst och hälso- och sjukvård samt landstingets 

hälso- och sjukvårdsdirektör samt närvårdsstrateger utgör Tjänstemannaberedningen 
kommuner och landsting, TKL. Ledamöterna har mandat från sina respektive nämnder och 
styrelser att foreträda nämnd/styrelse i gemensamma socialtjänst- samt hälso- och 

sjukvårdsfrågor. 

6.2 Samverkan på lokal nivå 

Den generella strukturen fOr lokal samverkan innebär att det for vruje kommun finns 
landstings- och kommunpolitiker som regelbundet möts i dialog om de gemensamma 
frågorna. Samverkansgrupper på chefsnivå ansvarar for den lokala samverkan. För 

gemensamma utvecklingsarbeten finns arbetsgrupper/ projektgrupper. 

6.3 Individnära samverkan 

Det finns lagstadgad skyldighet som innebär att huvudmännen tillsammans ska samordna 

planeringen då den enskilde har behov av vård, stöd och insatser från båda huvudmännen. Se 

nedan. 
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7. Rutiner för samarbete kring enskilda personer 

Lagstadgade gemensamma planeringar kring enskilda personer sker genom: 

7.1 Samordnad individuell plan 

När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska 

huvudmännen gemensamt upprätta en samordnad individuell plan. Planen ska upprättas om 

landtinget eller kommunen bedömer att den behövs får att den enskilde ska få sina behov 

tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. (HSL 3f § och SoL 2 kap. 

7 §) 

Huvudmännen har ett likalydande ansvar for att vid behov erbjuda och upprätta en samordnad 

individuell plan. Om en enskild eller någon av huvudmännen begär en samordnad individuell 

plan är den andra huvudmannen skyldig att delta. skyldigheten gäller verksamheter där den 

enskilde är aktuell. Detta regleras i regionala riktlinjer och rutiner3
. 

7.2 Samordnad utskrivningsplanering 

Vårdplanering i samband med in- och utskrivning av patienter vid slutenvård regleras genom 

regionala riktlinjer4 som bygger på lag om kommunernas betalningsansvar for viss hälso- och 

sjukvård ( 1990: 1404) och ändringar som regleras i SOSFS 2005:22. Syftet är att säkerställa 

samverkan efter slutenvård for personer över 18 år där behov finns av nya eller fortsatta 

kommunala insatser. Samordning sker även med den öppna psykiatriska vården alternativt 

primärvården men initiativet tas av slutenvården. 

7.3 Samordnad vårdplan vid öppen psykiatrisk tvångsvård enligt lag 
om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättpsykiatrisk vård (LRV). 

En samordnad vårdplan ska alltid upprättas om patienten har behov av insatser från 

kommunen och bifogas till Förvaltningsrätten om öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen 

rättspsykiatrisk vård . Det är den psykiatriska vården som ska ta initiativ till att göra 

planeringen tillsammans med kommunen. 

7.4 sekretess/samtycke 

För att möjliggöra samverkan på individnivå inhämtas samtycke for tillgång till och utbyte av 

nödvändig infom1ation kring den enskilde. Samtycket bör om möjligt vara skriftligt och det 

bör framgå vilka uppgifter den enskilde samtyckt till att dela. En journalnotering eller 

notering i personakt ska göras. Ett samtycke kan när som helst återkallas. 

3 Samordnad individuell plan. riktlinjer och rutiner 
4 Samordnad utskrivningsplanering- psykiatri. riktlinjer 
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8. Huvudmännens gemensamma ansvar 

Områden som båda huvudmännen har ansvar fcir: 

• att tidigt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa som kan leda till psykisk 

funktionsnedsättning 

• att involvera de huvudmän och verksamheter som behövs fcir att individen ska få 
adekvat vård och stöd 

• att vård- och stödinsatser samordnas när behov finns 

• frågor rörande riskbruk, missbruk och beroende vilket regleras i särskild 
överenskommelse5 

• att erbjuda stöd och insatser till närstående, såväl vuxna som minderåriga 

• att beakta barnperspektivet fcir att säkerställa att bamen får sina behov och rättigheter 
tillgodosedda 6 

9. Kommunernas ansvar 

9.1 Socialtjänst 

Varje kommun svarar fcir socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret fcir att 
enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar 
som vilar på andra huvudmän (SoL 2 kap. l § ). 

I socialtjänstens ansvar ingår att 

• bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens verksamheter 

• utreda och ge frivilligt stöd och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatser enligt 

SoL utfonnas individuellt utifrån den enskildes behov. 

• om samtycke till behövlig insats saknas och kriterierna fcir tvångsvård är uppfyllda, 
ansöka om vård enligt den tvångslagstiftning som kompletterar SoL, lag om vård av 

missbrukare i vissa fall (L VM) samt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

5 Länsövergripande överenskommelse och Regionala riktlinjer för missbruks och beroendevården i Uppsala län 
6 FN:s Barnkonvention 
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• utreda och ge frivill igt stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). 

• tillhandahålla hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) for personer 17 år och äldre. Detta gäller får personer i 
särskilda boendeformer och bostad med särskild service samt ordinärt boende där 
insatser av hälso- och sjukvård överstiger 14 dagar. I de fall behovet av 

hemsjukvårdsinsatser överstiger 14 dagar och är uppenbart från dag ett ansvarar 
kommunen.7 Kommunen har ansvaret for tekniska hjälpmedel får personer som fyllt 
21 år samt ansvar for bostadsanpassning oavsett ålder. 

• erbjuda insatser som inte forutsätter biståndsbeslut såsom exempelvis råd och stöd, 
träffpunktsverksamhet och personligt ombud. 

• ansvara for att personer med missbruksproblem får det stöd och den hjälp de behöver 

får att sluta sitt missbruk. I ansvaret ingår också att infonnera om skadeverkningarna 
av alkohol och droger och att söka upp personer som kan vara i behov av hjälp. 

• erbjuda stöd och insatser till närstående. 

9.2 Skolan 

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling for att de utifrån sina egna forutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 
möjligt enligt utbildningens mål och skollagens intentioner. 

10. Landstingets ansvar: 

Landstinget ansvarar for all hälso- och sjukvård enligt HSL med undantag får det ansvar som 

enligt avta18 åvilar kommunen. 

10.1 Primärvård 

• primärvården har ett basansvar for hälso- och sjukvård for alla åldrar inklusive 

psykisk ohälsa och riskbruk. 

10.2 Specialistpsykiatri 

• den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin har ansvar att bedöma och behandla 
bam/ungdom där de psykiska problemen är av sådan omfattning och intensitet att 
hjälpinsatser på specialistnivå är nödvändiga. 

7 Ädelöverenskommelse. ansvarsfördelning mellan kommunal hälso- och sjukvård och primärvården 
8 Ädelöverenskommelse, ansvarsfördelning mellan kommunal hälso- och sjukvård och primärvården 
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• den specialiserade vuxenpsykiatriska vården riktar sig till personer över 18 år och är 
huvudansvarig vid allvarlig psykisk störning/sjukdom. Störningen/sjukdomen, och 
den funktionsnedsättning som är en foljd av denna kan variera över tid vilket innebär 
att personen ibland får sina behov tillgodosedda inom primärvården, ibland inom 

specialistpsykiatrin. Den psykiatriska vårdens inriktning är kvalificerad psykiatrisk 
utredning och behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen, lagen om psykiatrisk 
tvångsvård alternativt lagen om rättspsykiatrisk vård. 

• den specialiserade beroendepsykiatrin ansvarar for att medicinskt utreda och behandla 
personer över 18 år med svår eller komplicerad problematik vad gäller alkohol-, 
narkotika- , eller läkemedelsmissbruk. 

• den rättspsykiatriska vården ansvarar for psykiatrisk vård får personer som är 
överlämnade till rättspsykiatrisk vård. 

• den specialiserade psykiatrin ska erbjuda konsultationer till landstingets övriga 
vårdgivare. De ska också bistå med specialistkompetens till andra huvudmän kring 

enskilda individer. 

En länsövergripande överenskommelse mellan primärvården och psykiatrisk specialistvård 
finns upprättad som beskriver ansvarsfordelningen mer detaljerat9 . 

10.3 Habilitering och hjälpmedel 

• Habilitering och hjälpmedel har ansvar for habiliterings- och rehabiliteringsinsatser 
till personer i alla åldrar med bestående funktionsnedsättning som ger betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen. I uppdraget ingår att erbjuda psykologiska, 

sociala, pedagogiska samt medicinska insatser. Ä ven hjälpmedelsforsörjning inklusive 
teknisk service ingår i uppdraget. Insatserna kan utgöras av utbildning, konsultation, 
handledning och annan behandling. LSS-enheten, Habilitering och hjälpmedel 
ansvarar, enligt delegation från landstinget, även för myndighetsutövningen avseende 

rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS. 

11. Förtydliganden kring specifika ansvarsområden 

Vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar kan ha behov av särskilda lösningar for 
att behoven ska bli tillgodosedda. Landsting och kommun kan i dessa fall behöva bedriva 

vård och stöd i nära samarbete. 

11.1 Boende 

9 Överenskommelse mellan primärvården och psykiatrisk specialistvård kring handläggning av psykiatrisk 
sjukdom 
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Vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning kan sakna eller ha kraftigt reducerad 
förmåga att skaffa boende av egen kraft. Kommunen ska medverkan till att den enskilde kan 
få eller behålla ett värdigt boende som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt 
stöd. Det kan exempelvis ske genom stöd i hemmet, familjehem, träningsboende eller bostad 
med särskild service. Kommunens ansvar för boende gäller även får barn och unga men där 
råder i grunden ett föräldraansvar. 

Vid särskilda boenden i kommunal regi (eller av nämnderna upphandlade särskilda boenden) 
har primärvården ett ansvar för tillsyn av äldre (65 +)patienter. Husläkare bör ha tillgång till 
en psykiatrisk konsult. Vid planering av nya boende får målgruppen bör kommunen samverka 
med landstinget för att säkerställa att eventuella behov av hälso- och sjukvårdsinsatser kan 
tillgodoses. 

I vissa fall, till exempel vid LRV-permissioner, krävs samverkan och en gemensam planering 
mellan huvudmännen får att tillgodose behoven av en fungerande boendelösning. 

11.2 Sysselsättning och arbetsinriktad rehabilitering 

Kommunen ska medverka till att den enskilde får sysselsättning/stöd till arbete som är 
anpassat efter hans eller hennes behov. Kommunen ska erbjuda social samvaro, kultur- och 

fritidsaktiviteter samt sysselsättningsverksamhet utifrån den enskildes förutsättningar. I 
förekommande fall kan landstinget vara delaktiga i övergripande planering och utveckling av 
verksamheten. 

Kommunen har även huvudansvar för arbetsinriktad rehabilitering. Huvudmännen ska 
samverka för att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få hjälp, stöd samt 
tillgång till arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser för att komma ut på arbetsmarknaden 
alternativt få tillgång till utbildning. Samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa 
ska ske när behov föreligger. 

Samordningsförbundet är en finansiell samverkan där arbetsförmedling, försäkringskassan, 
landstinget och länets åtta kommuner ingår. Det regionala samverkansarbetet kring 

arbetsrehabilitering sker via samordningsförbundet 

Lokalt pågår ett antal försöksverksamheter för att främja arbetsinriktad rehabilitering. 

I nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd finns angivet att 
supported employment enligt IPS-modellen är en metod med högre evidens än andra metoder 
får arbetsinriktad rehabilitering. I länet är detta ett utvecklingsområde. I länet pågår ett antal 

försöksverksamheter får att främja arbetsinriktad rehabilitering. 

11.3 Hjälpmedel 

Ansvaret för hjälpmedel innebär kostnadsansvar får och tillhandahållande av hjälpmedel för 
personligt bruk, att utfårda riktlinjer och anvisningar för förskrivning samt att ge 
förskrivarutbildning. Ansvaret för vissa hjälpmedelsområden delas mellan huvudmännen. 

Landstinget ansvarar för syn-, hör-, tal- och kommunikationshjälpmedel för alla åldrar samt 
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for hjälpmedel for forflyttning, personlig vård och kognition upp till 21 års ålder. Kommunen 

har ansvar for hjälpmedel for forflyttning, personlig vård och kognition från 21 års ålder. Det 
finns en länsgemensam rutin for hur överlämningen av ansvaret ska gå till for de som fyller 
21 år. Information och kunskap om hjälpmedel samt hur forskrivning sker ska finnas hos båda 
huvudmännen. 

11.4 Hälsofrämjande arbete 

Personer med psykisk funktionsnedsättning löper högre risk fOr fysisk ohälsa och har sämre 
forutsättningar än andra att få en god somatisk vård. Huvudmännen har ett gemensamt ansvar 
for målgruppens behov avseende såväl sociala- som hälsoforhållanden. 

11.5 Gemensam utbildning och kompetensutveckling 

Väl fungerande samverkan bygger på god kännedom om varandras verksamheter och respekt 

for varandras uppdrag. Det är därfor nödvändigt att all personal som deltar i samverkan har 
god kännedom om forutsättningarna for respektive huvudmans uppdrag. Det är av stor vikt att 
kunskapsöverforing sker genom fortlöpande utbildningsinsatser där brukare ocksågörs 
delaktiga. 

12. Samverkan med brukar- och anhörigorganisationer 

All hälso- och sjukvård och socialtjänst kräver ett ständigt pågående utvecklingsarbete 
avseende kvalitet och effektivitet. En utgångspunkt fOr detta arbete är att göra 
patienter/brukare och anhöriga delaktiga i verksamhetens utveckling avseende planering, 
genomforande och uppfoljning. Inflytande på organisations- eller systemnivå handlar om att 
ge brukarorganisationer möjlighet till inflytande och delaktighet i beslutsprocesser på både 

tjänstemanna- och politikemivå. Att ha inflytande på verksamhetsnivå innebär att till 
exempelvis att brukarråd har inflytande över ett verksamhetsområde eller en tjänst som 
nyttjas. Här kan målgrupper även driva egen verksamhet som är styrd av till exempel en 

forening som består av personer som tjänsten berör. 

På individnivå ges den enskilde möjlighet att påverka sin livssituation och den vård och det 
sociala stöd han, hon eller någon i familjen har. BrukarfOreningarna kan vara ett viktigt 
komplement till den vård och det stöd som den enskilde :far och fylla en viktig funktion i 

återhämtningen. 

13. Uppföljning och utvärdering 

Överenskommelsen skall feljas upp årligen och utvärderasinfor överenskommelsens utgång. 
Det ska ske i samverkan med brukar- och anhörigorganisationer. 
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Uppföljningen innebär: 

• granskning av att intentionerna i överenskommelsen efterlevs 
• granskning av att huvudmännen strävar mot de mål som är uppsatta i 

överenskommelsen 

Utvärderingen innebär: 

• behovsinventeringar och förslag på eventuella nya utvecklingsområden 
• redovisning av måluppfyllelse och vilka resultat dessa har fått för brukarna 

En första uppföljning inleds under fjärde kvartalet 2013. Utvärdering av avtalet inleds ett år 
före avtalstidens utgång. Ansvar för och initiativ till uppföljning och utvärdering åvilar TKL. 

14. Implementering 

Respektive huvudman ansvarar för att överenskommelsen implementeras i egen organisation. 

15. Tvister 

Oenighet i tolkningen av denna överenskommelse hänskjuts till TKL. 

Tvist mellan landsting och enskild kommungällande ansvar ska lösas på verksamhetsnivå. 
Det ska finnas lokala former för hur sådana tvister hanteras. 

16. Länsövergripande riktlinjer och rutiner om samverkan 

Inom länet finns ett flertal riktlinjer och rutiner som styr och påverkar samverkan på såväl 
regional som lokal nivå. Det yttersta målet med dessa är att den enskildes behov av vård och 

omsorg ska bli tillgodosedda. Samtliga samverkansriktlinjer, rutiner och blanketter publiceras 
på www.lul.se/forvardgivare/vardisamverkansamt länkar från kommunernas egna intranät. 

Där publiceras alla dokument som är framtagna regionalt för hela länet men även lokala 
samverkansdokument. Innehållet på websidan styrs av TKL:s beredningsgrupp med 
representanter från kommunerna och landstinget. 

17. Giltighetstid 

Överenskommelsen är fyraårig och gäller under tiden 2012-1 1-14 - 2016-12-31. Revidering 

av överenskommelsen ska ske om någon part så begär. Uppsägning av avtalet under 
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avtalsperioden ska ske skriftligt med sex månaders varsel. Infor avtalstidens utgång tas nytt 

beslut om former for fortsatt överenskommelse. 

Vid framtagandet av denna överenskommelse har handikapporganisationernas 
samarbetsorgan (HSO) varit remissinstans. 

Överenskommelsen är upprättad i 11 exemplar varav parterna har tagit del av var sitt. 

För Landstinget i Uppsala län 

Uppsala 2012-11-14 

.d~ ......... ...... . 
Annika Brehmer 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

För Enköpings kommun 

Enköping 2012-11-13 

<~-~~- .&.~--~~····· ·· ·· 
Gunilla Westberg 

Socialchef Socialforvaltningen 

Marie Palmgren 

Förvaltningschef Vård- och omsorgsforvattningen 

För Heby kommun 

/.]l!U.!t.!ii~ ...... . 
Gunnel Pettersson 

FörvaltningschefVård och omsorg 
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För Håbo kommun 

Håbo 2012-11-14 ES::Z: :> 
c-::~ _, ------

Thomas Brandeli 

Socialchef Socialforvaltningen 

För Knivsta kommun 

~vsta2012-ll-14 ~ 

.~ll.r.t. ...... ftt.u.t. ... L .. . 
Annika Placido 

Socialchef Socialfdrvaltningen 

För Tierps kommun 

Mojgan Alimadad 

Produktionschef 

För Uppsala kommun 

Uppsala 2012-11-14 

~, ~ 7 
..... ~·········· · · · ··· ·· ·~~····· 
Carol a Helenius-Nilsson 

Direktör kontoret for barn, ungdom och arbetsmarknad 
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Uppsala 2012-11-14 , 

-~·QF.' ........... ,{. ... ... . 
Inga-Lill Björklund 

Direktör kontoret får hälsa, vård och omsorg 

För Älvkarlebys kommun 

Jan-Åke Olsson 

FörvaltningschefUtbildnings-och omsorgsfårvaltningen 

För Östhammars kommun 

ct'-~~:1.::2 ...... . 
Kenneth Lindholm 

Socialchef Socialfårvaltning 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-02-14 VON 2016/00024 nr 2258 

Socialförvaltningen 
Förvaltningschef socialtjänsten 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

Årsredovisning 2016 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens till

årsredovisning för 2016 och överlämnar denna till kommunfullmäktige.

Sammanfattning     

I Socialstyrelsens årliga brukarenkät förbättrades resultatet vad gäller 

särskilt boende. Det är framför allt boende på Pomona hus 4 som är 

betydligt nöjdare med vården och omsorgen i år jämfört med 2015. Ett 

bättre resultat presenterades också över hur många olika personer från 

hemtjänsten som besöker en brukare under en tvåveckorsperiod. Kommunen 

har under året fått stimulansmedel från staten för kompetensutveckling och 

ökad bemanning inom äldreomsorgen. Dessa medel har använts för att starta 

projektet Trygg hemgång som avser äldre med omfattande 

omvårdnadsbehov. 

Nämnden uppfyller två av tre mål. Flera verksamheter använder tekniska 

lösningar för att öka vårdens och omsorgens kvalitet, exempelvis via iPads, 

smartboards och andra kognitiva hjälpmedel. Arbetet med att öka det 

förebyggande, rehabiliterande och habiliterande arbetssättet har fortsatt där 

temadagen Balansera Mera arrangerades för att utveckla det fallpreventiva 

arbetet. Det mål som inte uppfylls handlar om att öka det individuella 

förhållningssättet inom all vård och omsorg. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på drygt 1,4 miljoner 

kronor, vilket motsvarar en budgetavvikelse om knappt 0,7 procent. De 

största underskotten finns inom köp av hemtjänst och inom den kommunala 

hemtjänsten. Överskott redovisas inom hemsjukvården, externt köp av LSS-

boende och äldreboende.     

Beslutsunderlag  

– Årsredovisning för 2016

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen   
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1 Sammanfattning 

I Socialstyrelsens årliga brukarenkät förbättrades resultatet vad gäller särskilt boende. 

Det är framför allt boende på Pomona hus 4 som är betydligt nöjdare med vården och 

omsorgen i år jämfört med 2015. Ett bättre resultat presenterades också över hur många 

olika personer från hemtjänsten som besöker en brukare under en tvåveckorsperiod. 

Kommunen har under året fått stimulansmedel från staten för kompetensutveckling och 

ökad bemanning inom äldreomsorgen. Dessa medel har använts för att starta projektet 

Trygg hemgång som avser äldre med omfattande omvårdnadsbehov. 

Nämnden uppfyller två av tre mål. Flera verksamheter använder tekniska lösningar för 

att öka vårdens och omsorgens kvalitet, exempelvis via iPads, smartboards och andra 

kognitiva hjälpmedel. Arbetet med att öka det förebyggande, rehabiliterande och 

habiliterande arbetssättet har fortsatt där temadagen Balansera Mera arrangerades för att 

utveckla det fallpreventiva arbetet. Det mål som inte uppfylls handlar om att öka det 

individuella förhållningssättet inom all vård och omsorg. 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på drygt 1,4 miljoner kronor, vilket 

motsvarar en budgetavvikelse om knappt 0,7 procent. De största underskotten finns 

inom köp av hemtjänst och inom den kommunala hemtjänsten. Överskott redovisas 

inom hemsjukvården, externt köp av LSS-boende och äldreboende. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämndens verksamheter bygger på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den 

enskildes behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Nämnden bedriver sin 

verksamhet i nära samverkan med brukarna och säkerställer dialogen med brukarna, 

bland annat genom medverkan i det kommunala handikapprådet och det kommunala 

pensionärsrådet. 

Inom nämndens administration finns delar av socialchefens kansli, avdelningen för stöd 

till barn och unga, avdelningen för stöd till vuxna samt avdelningen för stöd till äldre 

och funktionsnedsatta. 

Vård- och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och fem ersättare. Nämnden 

ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden, som rätt 

till bistånd, omsorg om äldre människor med bland annat särskilt boende, hemtjänst och 

dagverksamhet samt stöd till människor med funktionsnedsättning genom bland annat 

personlig assistans, gruppbostäder och korttidsboende. Nämnden har också ett hälso- 

och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för boende på särskilt boende och vissa 

boende i eget hem. Delar av omsorgen och omvårdnaden av äldre utförs av privata 

utförare då LOV (lag om valfrihet) gäller för hemtjänsten. Ett av Pomonas hus har 

upphandlats enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). 

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar socialchefens kansli för ekonomi, 

administration, kvalitets- och utvecklingsarbete, äldre- och handikappombudsman, 

anhörigkonsulent samt MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR-

funktion (medicinskt ansvarig för rehabilitering). 
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3 Måluppfyllelse 

3.1 Attraktiva Håbo 

3.1.1 Öka det individuella förhållningssättet inom all vård och omsorg 

 Inte uppfyllt 

Kommentar 

Verksamheterna har inte lyckats att upprätta individuella genomförandeplaner i 

tillräckligt stor utsträckning. I slutändan påverkar det kvaliteten på de insatser som 

erbjuds. Eftersom det är första gången mätningen görs går det inte att uttala sig om det 

är ett sämre eller bättre resultat än tidigare. Troligtvis har dock de ökande volymerna 

under senaste året försvårat för utförarna att hinna utforma planerna. I och med 

implementeringen av IBIC kommer sannolikt utförarna att fokusera mer på 

genomförandeplanerna framöver och från beställarsidan kommer det även att ingå i 

kommande avtalsuppföljningar. Under 2017 kommer ett särskilt projekt kring 

socialdokumentation att startas. 

Chefer, gruppledare och personal har tagit del av utbildning kring individuellt 

förhållningssätt. 

Avseende implementeringen av IBIC har alla nödvändiga mallar tagits fram och 

kvalitetssäkrats samt att både utförare och biståndsbedömare utbildats. IBIC bedöms att 

vara implementerat fullt ut i hela organisationen under 2017. 

Nyckelindikatorer
Utfall 
Helår 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
Helår 
2016

Andel brukarna med en individuell plan inom en månad från 
beslut om insats. 90 % 66,34 % 

Andel brukare med individuell plan inom en månad från 
beslut om insats - samtliga kundvalsutförare. 90 % 33,64 % 

Andel medarbetare som deltagit i fortbildningstillfällen på 
temat individuellt förhållningssätt. 80 % 88 % 

En lyckad implementering av IBIC. 100 % 75 % 

3.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

3.2.1 Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillvarata 

ny teknik och kompetensutveckla medarbetarna. 

 Uppfyllt 

Kommentar 

Socialpsykiatrin arbetar mycket med kognitiva hjälpmedel. Verksamheten har infört 

iPads i det dagliga arbetet. Tidsregistreringssystemet TES har utvecklats under året och 

all tid redovisas där. 

Lindegårdsvägens gruppbostad har använt iPads under flera år och under året börjar 

verksamheten se effekten av detta. Verksamheten har kunnat minska personalresurser 

som gäller inköpstid och brukarna känner ökad självständighet. Daglig verksamhet har 

börjat använda smartboard som kommunikationsplattform. 

I hemtjänsten har det blivit bättre med registreringen av utförd tid i TES. Upphandling 

av nytt larmsystem till Pomonas och Dalängens äldreboenden pågår. Nattkamera är 
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införd och installation av nyckelfri hemtjänst är påbörjad. 

Nyckelindikatorer
Utfall 
Helår 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
Helår 
2016

Andel verksamhetsställen med trådlös uppkoppling. 100 % 100 % 

Antal utvärderade tekniska lösningar för tillsyn. 3 3 

3.3 Håbo en kommun med sund ekonomi 

3.3.1 Öka det förebyggande, rehabiliterande och habiliterande arbetssättet 

inom all vård och omsorg. 

 Uppfyllt 

Kommentar 

Äldreomsorgen har nått målet med att upprätta en vårdplan utifrån riskbedömning i 

Senior Alert för personer på äldreboende. 

Antalet fall som leder till fraktur är på samma nivå som föregående år. Verksamheterna 

Solängen och Dalängen har sammanlagt haft tre fall som har lett till fraktur. Hus 2 

respektive Hus 4 på Pomona har vardera haft tre fall som har lett till fraktur. 

När det gäller det fallpreventiva arbetet anordnades, under hösten, en temaeftermiddag 

Balansera Mera där hemsjukvården, rehab och dagverksamheten samverkade. 

Information gavs vid olika stationer om fallprevention, kost och läkemedel. Målgruppen 

var seniorer över 65 år. Alla över 80 år fick en personlig inbjudan till den aktuella 

eftermiddagen. 

Nyckelindikatorer
Utfall 
Helår 
2015

Måltal 
2016

Utfall 
Helår 
2016

Andelen upprättade vårdplaner för personer som har 
identifierade risker. 90 % 92,11 % 

Antalet fallskador på särskilt boende som leder till frakturer. 
Max antal. 2 9 

Andel personer över 75 år och boende i ordinärt boende 
som vid första kontakten med vård och omsorg fått 
information om fallpreventiva åtgärder och erbjudas 
fallriskbedömning. 

75 % 75 % 

4 Mått 

4.1 Produktion 

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
Helår 
2016

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10 8 7,6 

Antal patienter hemsjukvård, rehab och demensteam 1 500 1 992 

Antal behandlingar av fotvård 2 800 1 633 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi 200 191 

Antal brukare i arbetsstödet 23 
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Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
Helår 
2016

Antal utförda timmar inom hemtjänsten 72 000 76 904 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 250 273 

Antal brukare som har trygghetslarm 280 272 

Antal brukare som har nattillsyn 50 30 

Antal brukare i Dalängens dagverksamhet 18 17 

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10 

Mätningen med nöjd medarbetarindex har kommit igång under året. Första mätningen 

gjordes i maj då snittet för avdelningen stöd för äldre och funktionsnedsatta låg på 7,5 

och senare mätning i september visade 7,6. Nämnden behöver arbeta vidare med att 

hitta metoder för att öka svarsfrekvensen hos medarbetarna. 

Antal patienter hemsjukvård, rehab och demensteam 

En volymökning har skett under året som är kopplat till att det blir fler äldre. 

Antal behandlingar av fotvård 

Det har under året utförts färre fotvårdsbehandlingar. Orsaken är att en tjänst eller delar 

av en tjänst har varit vakant stora delar av 2016. 

Antal brukare i arbetsstödet 

Verksamheten är nystartad under året och är en del inom socialpsykiatrin. 

Antal utförda timmar inom hemtjänsten 

De utförda timmarna har ökat under året, vilket framför allt förklaras av det blir fler 

äldre. En annan anledning kan vara viss brist på korttidsplatser och platser i 

äldreboende. 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 

Måttet visar antalet hemtjänstkunder som samtliga utförare debiterat för i december 

2016. Sett över hela året har antalet hemtjänstkunder ökat med 8,6 procent. Det är i nivå 

med ökningen av antalet invånare över 75 år som ökat med 8,7 procent. 

Antal brukare som har nattillsyn 

Antal brukare med nattillsyn är färre än vad som har budgeterats. 

4.2 Verksamhetsresultat 

Mått
Utfall 
2015

Budget 
2016

Utfall 
Helår 
2016

Andel nöjda brukare inom äldreomsorgen 85 % 86 % 

Kontinuitet i hemtjänsten mäts över hur många olika personer 
från hemtjänsten som besöker en brukare under en 
tvåveckorsperiod. 

15 11 

Andel utförd tid av beviljad tid i hemtjänsten 80 % 84 % 

Andel nöjda brukare inom LSS 80 % 82 % 
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Andel nöjda brukare inom äldreomsorgen 

Pomona hus 4 står för en stor förbättring från föregående år. Områden som 

verksamheten måste arbeta vidare med är samarbetet med vårdcentral och hälso- och 

sjukvården i övrigt samt hur man framför synpunkter och klagomål. 

Kontinuitet i hemtjänsten mäts över hur många olika personer från hemtjänsten 

som besöker en brukare under en tvåveckorsperiod. 

Kontinuitet är en viktig mätare på verksamhetens kvalité och verksamheten har ett 

bättre resultat än föregående år och bättre än riksgenomsnittet. 

Andel utförd tid av beviljad tid i hemtjänsten 

Hela flödet inom beviljad tid, utförd tid och andel utförd tid är svårberäknad och 

statistiken är inte helt tillförlitlig. Vid kontroll person för person erhålls en lägre andel 

utförd tid jämfört med vad som framkommer vid större statistikuttag. Här redovisas 

andelen fakturerad tid i förhållande till biståndsbedömd tid vid statistikuttag ur 

verksamhetssystemet Treserva. Andel utförd tid av beviljad tid är 84,4 procent i snitt för 

helåret. 

Andel nöjda brukare inom LSS 

Det är första gången en nationell mätning görs inom LSS-området. Mätningen avsåg 

alla verksamheter inom LSS utom korttidsboende. 

5 Årets händelser 

Avdelning för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Organisatoriska förändringar och en ny gruppledarroll har lett till ett bättre samarbete i 

organisationen. Utförarnas samarbete med biståndshandläggarna har fördjupats och 

förbättrats. Lasarettsansluten hemsjukvård (LAH) som har införts av Enköpings lasarett 

har inneburit ett nytt samarbetsområde. 

En ny tjänst som system- och verksamhetsutvecklare har fått fart på tekniksatsning och 

verksamhetsutveckling i stort. En ny tjänst som rekryterare inrättades i september för att 

underlätta arbetsbördan för enhetschefer och gruppledare i rekryteringsfrågor. 

Verksamheten har genomfört viktiga utbildningsinsatser för medarbetarna och 

gruppledarna. Däribland kan nämnas rehabiliterande förhållningssätt, JAG-stödjande 

förhållningssätt samt UGL (Utveckling Grupp Ledare) för gruppledarna. Medarbetare 

har fått handledning och vissa enhetschefer har fått chefscoachning. 

Förvaltningen har också påbörjat implementering av ett nytt arbetssätt kring våld i nära 

relationer, där FREDA som rekommenderats från Socialstyrelsen, används som 

utredningsmodell. Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden har beslutat om 

gemensamma riktlinjer för arbetet. 

Året har även präglats av stora rekryteringssvårigheter. Sjukfrånvaron har inte kunnat 

minskas utan ligger på samma nivå som föregående år. 

Inom biståndsenheten har vakanser förekommit under hela året. Enheten saknade 

enhetschef under årets första åtta månader, men ny chef började den 1 september. Även 

inom socialpsykiatrin har det varit vakanser och föräldraledigheter. Ny chef tillträdde i 

augusti. 

Under året har riktlinjerna för biståndsbedömningen kompletterats. Rättigheterna för 
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anhöriga att få avlastning har förtydligats samtidigt som utförarna nu behöver ett 

godkännande från biståndsbedömare för att kunna genomföra anhöriganställningar. 

Riktlinjerna har också inkluderats med nya möjliga insatser för brukarna, såsom trygg 

hemgång och nattillsyn via kamera. 

Stöd till äldre 

Stimulansmedel från staten har använts för kompetensutveckling och ökad bemanning i 

form av uppstart av Trygg hemgång som vänder sig till äldre med omfattande 

omvårdnadsbehov. 

Tillgången på särskilda boendeplatser för äldre är mindre än efterfrågan, så allt fler 

brukare har i väntan på särskilt boende vistats på korttidsboende. 

Det stora underskottet inom hemtjänsten beror på: 

 Fler brukare

 Höjd snittålder hos brukarna

 Fler biståndsbedömda timmar

 Höjda ersättningsnivåer

Det pågår på grund av detta ett översynsarbete inom verksamheten av såväl 

biståndsbedömningen samt av avtalsvillkoren för utförarna. 

Implementeringen av Individens Behov I Centrum, IBIC (tidigare ÄBIC), pågår inom 

äldreomsorgen och utbildningar har genomförts för såväl myndighetsutövare och 

utförare. Systemstöd är vid årets slut ännu inte i skarp drift så arbetssättet beräknas inte 

vara i gång fullt ut förrän våren 2017. Socialförvaltningen påbörjade i slutet av året en 

utredning av möjligheten till ändrad ersättningsmodell inom kundvalet. Den ändrade 

ersättningsmodellen ska möjliggöra ett än mer individanpassat och behovsfokuserat 

arbetssätt hos både utförare och beställare. 

Stöd till funktionsnedsatta 

På Ekans korttidsboende för barn och ungdomar och på Sjövägens gruppbostad har en 

satsning gjorts på handledning och planeringskonferens där temat var brukarfokus och 

förhållningssätt. 

Socialpsykiatrin har lyckats hålla sjukfrånvaron nere. 

Arbetsstödet är ny verksamhet som fick hela 98 procent nöjda brukare i den nationella 

undersökningen. 

Daglig verksamhet har etablerat sig som en naturlig del av vår verksamhet på Pomona, 

Solängen och i kommunhuset. 

6 Intern kontroll 

I planen för intern kontroll identifieras ett antal områden där det är viktigt med intern 

kontroll. Områden som vård- och omsorgsnämnden har arbetat med under året är bland 

annat: 

 Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation.

 Avvikelser inom hälso- och sjukvården.

 Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd tid på hemtjänstfakturor samt

stickprovskontroller på individnivå av tidsregistreringar inom hemtjänst.

 Avstämning av att dokumentation inom hälso- och sjukvården stämmer mot

förordningar och riktlinjer.

 Kontroll och räkning av läkemedel.
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Arbetet med intern kontroll sker på olika sätt beroende på vilket område som avses. En 

del internkontroll är löpande, som till exempel kontroll av legitimation och avvikelser 

inom hälso- och sjukvården. Andra delar sker med förutbestämd regelbundenhet, som 

kontroll och räkning av läkemedel och avstämning av hemtjänstfakturor. 

7 Patientsäkerhet 

De verktyg som främst används för att följa upp och säkerställa att personer med 

insatser från vård och omsorg får en god och säker vård är avvikelsehanteringen samt 

riskbedömningar med åtgärder för att undvika fall, tryckskada, undernäring och ohälsa i 

munnen för personer på särskilt boende för äldre. Under året har totalt 1684 avvikelser 

rapporteras. Det är en liten ökning jämfört med föregående år då 1549 avvikelser 

rapporterades. Tre Lex Maria anmälningar har gjorts under året. En handlade om 

fördröjd insats vid brännskada. I de andra två fallen var hjälpmedel inblandade. En 

handlade om att ett handtag på en rullstol lossnade, vilket medförde att rullstolen välte 

och personen ramlade ur och fick en fraktur. Den andra händelsen handlade om felaktig 

användning av golvlyft i samband med förflyttning av en person i hemtjänsten. Under 

året har åtta personer drabbats av tryckskada, jämfört med nio föregående år. Antalet 

personer, elva stycken, som har drabbats av en fraktur är oförändrat jämfört med 

föregående år. Målen för patientsäkerheten var att halvera både antalet fall och 

tryckskador vilket inte har uppnåtts. 

På särskilt boende för äldre inklusive korttidsplatser har det, vid två tillfällen under året, 

genomförts en nationell punktprevalensmätning för fall och tryckskada. Resultatet är i 

stort oförändrat jämfört med föregående år. Det innebär att 85 procent av de som bor på 

äldreboendena har en risk för att falla, jämfört med 80 procent i riket. Andelen med en 

bedömd risk för tryckskada är 37 procent, jämfört med riket 30 procent. Andelen 

patienter som har en tryckskada ligger dock något lägre i kommunen med 6,6 procent än 

i rikets snitt 7,6 procent. 

Sammantaget har resultatet av patientsäkerhetsarbetet inte förändrats jämfört med 

föregående år. 

8 Valfrihet och konkurrens 

I nämndens verksamhetsområde finns valfrihet och konkurrens inom kommunens 

äldreboende och, genom LOV (Lag om valfrihetssystem), i hemtjänsten. I den plan för 

valfrihet och konkurrens som finns har förvaltningen redovisat att även fotvård och 

daglig verksamhet enligt LSS är möjligt att konkurrensutsätta. Något ärende om detta 

har dock inte tagits fram under året. 

Under 2016 var det cirka 30 procent av kunderna/brukarna inom hemtjänsten som valde 

en privat utförare (Grannvård Sverige AB eller Rindlags Hemtjänst & Service AB). 

Inom särskilt boende för äldre ansvarade Attendo för driften av Pomona hus 2. Det har 

motsvarat 28 procent av kommunens boendeplatser. Då avtalet mellan Attendo och 

kommunen kommer att löpa ut den 31 januari 2017 genomfördes underåret en ny 

upphandling. Ny utförare från 1 februari 2017 är Humana Omsorg AB. 
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9 Resultaträkning och ekonomisk analys 

tkr Bokslut 2015 Budget 2016 Bokslut 2016
Avvikelse från 

budget

Externa intäkter 54 403 54 685 60 404 5 719 

Interna intäkter 18 599 18 760 20 884 2 124 

Summa intäkter 73 002 73 445 81 288 7 843

Verksamhetsköp, bidrag, 
underhållsmaterial -48 770 -52 943 -52 180 763 

Personalkostnader -155 809 -165 719 -172 277 -6 558 

Övriga kostnader -34 622 -35 806 -37 481 -1 675 

Interna kostnader -33 662 -33 282 -35 078 -1 796 

Summa kostnader -272 863 -287 750 -297 016 -9 266

Resultat -199 861 -214 305 -215 728 -1 423

De externa intäkterna är högre jämfört både med föregående års utfall och med budget. 

Intäkterna för utförd assistans är högre jämfört med både budgeterat och föregående års 

utfall. Detta till följd av fler ärenden som har beviljats assistans av Försäkringskassan. 

Nämnden har under året tagit del av obudgeterade stimulansmedel för att arbeta med 

psykisk hälsa och kunskapssatsning inom äldreomsorgen samt införandet av 

arbetsmetoden IBIC inom biståndsbedömning. I år har också nämnden tagit del av 

statsbidrag för att införa trygg hemgång, en intäkt som medför att de externa intäkterna 

är högre jämfört med föregående år. De externa intäkterna under året påverkas negativt 

med cirka 1,5 miljon kronor till följd av avslag på en återsökning som gjordes hos 

Migrationsverket år 2015. De externa intäkterna är till följd av avslaget cirka tre 

miljoner kronor lägre jämfört med föregående års utfall. Antalet utförda 

fotvårdsbehandlingar har under året varit färre, då personal inte har varit anställd i 

samma utsträckning som tidigare. Antalet anställningar med lönebidrag är fler än 

budgeterat och jämfört med föregående år. Även intäkter för sålda rehabhjälpmedel och 

sålda måltider i restaurang Pomona är högre. 

De interna intäkterna är högre än budgeterat. De är också högre jämfört med föregående 

års utfall. Anledningen är framför allt sålda vårdplatser till socialnämnden. En annan 

orsak är också att både hemtjänst och korttidsboende interndebiterar personlig assistans 

för utförda assistanstimmar vilket inte har budgeterats. Intäkterna för utförd hemtjänst 

2016 är högre än 2015 till följd av att fler timmar utförs. 

För nämnden är kostnaden för verksamhetsköp och bidrag ungefär i nivå med budget. 

Inom nämnden finns avvikelser med både högre och lägre kostnader. Kostnaden för köp 

av hemtjänst är ca 3,4 miljoner kronor högre jämfört med budgeterat behov. Behovet av 

köpta korttidsplatser har under året varit högre vilket har lett till högre kostnader med 

cirka 600 000 kronor. I jämförelse med föregående år är behovet av köpt korttidsvård 

större i år. Även kostnaden för färdtjänst är högre jämfört med både budget och utfallet 

föregående år. Kostnaden för köp av äldreboendeplatser, LSS-boendeplatser och 

vårdplatser på Westerlunds rehab har under året varit lägre än budgeterat. Lägre 

kostnader än budgeterat återfinns också för assistansersättning till Försäkringskassan 

och privata assistansutförares sjuklöner. 

Personalkostnaderna i nämnden är cirka 6,6 miljoner kronor högre jämfört med 

budgeterat. Assistansärenden i kommunal regi har tillkommit under året vilket medför 

högre personalkostnader. Även i hemtjänsten är personalkostnaderna högre till följd av 

fler personaltimmar, hög sjukfrånvaro och höga kostnader för övertid. 
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Personalkostnaderna i äldreboende och i restaurang Pomona är också högre, men ersätts 

till stor del genom lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Kostnaderna har under året varit 

lägre för hemsjukvård till följd av att verksamheten inte har rekryterat i den utsträckning 

som har budgeterats. Även för trygghetslarm och fotvård är kostnaderna lägre. Inom 

handläggning äldreomsorg är personalkostnaderna lägre till följd av svårigheter att 

rekrytera biståndsbedömare. Inom området LSS är kostnaderna lägre för boenden, 

kontaktpersoner och handläggning. Den högre kostnaden jämfört med föregående år 

beror till stor del på personal i trygg hemgång (vilken finansieras med statsbidrag), fler 

förvaltningsövergripande tjänster samt utökning av tjänster inom socialpsykiatri och 

äldreomsorg. 

De övriga kostnaderna är främst högre för handläggning äldreomsorg där svårighet att 

rekrytera personal har inneburit att inhyrd personal har använts. Kostnaderna för 

tekniska hjälpmedel inom rehab är också högre än budgeterat. 

De interna kostnaderna är högre till följd av att både hemtjänst och korttidsboende 

interndebiterar personlig assistans för utförda assistanstimmar. Som en högre intern 

kostnad finns också förlängd skolbarnomsorg som har budgeterats som extern kostnad. 

Den interna kostnaden för köp av kommunal hemtjänst år något högre än budgeterat. 

10 Driftredovisning 

Tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016

Avvikelse 
från 

budget

Vård- och omsorgsnämnd -330 -317 -318 -1 

Nämndadministration -188 -188 -182 6 

Förvaltningsövergripande verksamhet -4 722 -7 282 -6 884 398 

Anhörigstöd -520 -536 -538 -2 

Äldreomsorg och boendestöd -133 547 -142 083 -145 691 -3 608 

Personlig assistans och LSS-boende 
kommunal regi -30 282 -30 316 -30 146 170 

LSS-boende extern regi och handläggning 
LSS -2 696 -4 339 -2 998 1 341 

Övriga insatser enligt LSS -14 924 -15 812 -14 885 927 

Färdtjänst och riksfärdtjänst -5 477 -5 535 -6 696 -1 161 

Förebyggande verksamhet äldre -568 -912 -471 441 

Gemensam verksamhet vård och omsorg -6 607 -6 592 -6 391 201 

Handläggning socialpsykiatri 0 -393 -528 -135 

Summa -199 861 -214 305 -215 728 -1 423

11 Kommentarer till driftredovisning 

Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott då de övergripande 

verksamhetskostnaderna är lägre. 

Inom äldreomsorg och boendestöd är kostnaderna högre jämfört med budgeterat. De 

största underskotten finns inom hemtjänst där både köp av hemtjänst och verksamhet i 

egen regi redovisar underskott till ett sammantaget belopp om cirka åtta miljoner 

kronor. För köp beror underskottet främst på ökade volymer. Antalet brukare har ökat, 
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men inte i samma utsträckning som andelen äldre i kommunen. Däremot är de 

biståndsbedömda timmarna per brukare högre än tidigare. Det kan förklaras med en 

ökad snittålder hos brukarna, men delvis också av den sämre tillgången till särskilda 

boendeplatser och korttidsplatser inom kommunen. Den egna hemtjänstens underskott 

beror på främst högre personalkostnader men också något lägre intäkter till följd av 

oregistrerade kundbesök. 

För de kommunala äldreboendena redovisas ett resultat ungefär i nivå med budget. I 

resultatet ryms intäkter för såld plats till socialnämnden. Kostnaden för LOU-

upphandlat äldreboende är högre än budgeterat till följd av för lågt budgeterad 

prisökning. 

Behovet av att köpa äldreboendeplatser har under året inte varit så stort som budgeterat 

då brukarna önskar boendeplats i sin hemkommun. Till följd av brist på 

äldreboendeplatser är behovet av att köpa korttidsplatser större än budgeterat. 

Det kommunala korttidsboendet redovisar ett bättre resultat än budget vilket beror på att 

personalkostnader till viss del kunnat finansieras med statsbidrag för trygg hemgång. I 

verksamheten finns också intäkter för såld vårdplats till socialnämnden. 

Hemsjukvård och rehab redovisar överskott då verksamheterna har haft svårt att 

rekrytera personal. Även hemtjänstens nattpatrull och trygghetslarm redovisar 

sammantaget ett överskott. 

Samarbetet med landstinget kring Westerlunds rehab har under året förändrats vilket 

medför en lägre kostnad för köpta vårdplatser. 

Inom området socialpsykiatri redovisas ett överskott till följd av prestationsmedel för 

uppnådda resultat inom området psykisk hälsa. 

De kommunala LSS-boendena redovisar lägre kostnader för personal och övriga 

kostnader. De lägre personalkostnaderna beror främst på svårigheter att rekrytera 

behörig personal samtidigt som verksamheten inte har bemannat fullt ut vid ordinarie 

personals frånvaro. Personlig assistans redovisar högre personalkostnader för fler 

beviljade insatser men även högre personalkostnader för befintliga ärenden. I samband 

med fler beslut följer också ökade intäkter från Försäkringskassan. Intäkterna ökar dock 

inte i samma utsträckning som kostnaderna. 

Förvaltningen har arbetat för att minimera externt köpta LSS-boenden under året och 

redovisar ett överskott. 

Restaurang Pomona redovisar ett bättre resultat jämfört med budget, vilket framför allt 

beror på ökade försäljningsintäkter i restaurangen. En högre andel av maten lagas från 

grunden, vilket medför att kostnaderna för livsmedel är lägre trots en större produktion. 

Restaurangen har också haft låg sjukfrånvaro vilket medför låga personalkostnader. 

En omorganisation har gjorts inom handläggning socialpsykiatri vilket innebär ett 

närmre ledarskap och högre personalkostnader för del av enhetschefstjänst. 

12 Investeringar 

tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016

Avvikelse 
från 

budget

Inkomster 0 0 0 0 

Utgifter -184 -350 -392 -42 

Summa -184 -350 -392 -42
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Under året har restaurang Pomona möblerats med nya matsalsmöbler. Till 

hemsjukvården har medicinskåp köpts in för att säkerställa läkemedelshanteringen. 

Inom daglig verksamhet LSS har en smartboard köpts in för att underlätta 

kommunikationen. 

13 Viktiga förändringar och trender 

Demografi 

Antalet äldre kommer att öka i Håbo kommun för många år framöver. Det kommer att 

innebära behov av fler platser på särskilt boende och fler brukare med hemtjänst och 

hemsjukvård. Det är viktigt att satsa på olika förebyggande insatser som till exempel 

fysisk träning i olika former samt möjlighet till dagverksamhet och andra mötesplatser. 

Det märks redan nu att det blir allt svårare att rekrytera personal till vården och 

omsorgen och färre väljer att utbilda sig i yrket. Det innebär att det kommer att bli en 

hög konkurrens om arbetskraften framöver. För att Håbo kommun ska klara sig i den 

konkurrensen krävs goda arbetsvillkor och en verksamhethet där all personal kan känna 

sig stolt. Det innebär att fokus behöver vara på att ytterligare förbättra verksamhetens 

kvalitet samtidigt som arbetsvillkoren utvecklas ur flera aspekter. 

Ökad individualisering 

En trend i vårt samhälle, så även i Håbo, är ett större utrymme för individuell 

handlingsfrihet. Det innebär att medborgarna ställer högre krav på inflytande över de 

varor och tjänster som erhålls. Den enskilde är också mer påläst än tidigare och 

använder i större utsträckning sina möjligheter till överprövning. Inom vård- och 

omsorgsnämndens verksamhetsområde är en förhållandevis stor del av vården 

"institutionaliserad". Många bor på äldreboende och i särskilt boende inom vården och 

omsorgen enligt LSS. Det är en form av kollektiv vård. För att anpassa oss till enskildas 

egna behov och önskemål måste vården och omsorgen bli mycket mer individuell. Här 

finns en hel del att lära från verksamheten inom LSS. Olika tekniska lösningar kommer 

också att kunna bidra till en mer individuell vård och omsorg. Även i förhållande till 

personalen behöver arbetsgivaren bli mer öppen för olika individuella lösningar om 

personalförsörjningen ska klaras framöver. Det kan handla om mer individuella 

schemalösningar men också om att bättre ta tillvara var och ens specifika kompetenser. 

Teknisk utveckling 

Den tekniska utvecklingen i samhället går allt snabbare. Det handlar om bland annat 

bioteknik, IT, nanoteknik med mera. En hel del av detta kommer att komma äldre och 

funktionsnedsatta till del och kommer att kunna bidra till att möjlighet ges att leva ett 

mer självständigt liv. För vård- och omsorgsnämnden har frågan om att ta del av den 

tekniska utvecklingen varit en prioriterad fråga hittills under mandatperioden och 

kommer med all sannolikhet att fortsätta att vara det. När nämnden står i startgroparna 

för att bygga ett nytt äldreboende är det prioriterat att vid byggnationen ta med tekniska 

lösningar som finns, som underlättar för personal och boende och ger den enskilde ett 

stöd för ett mer självständigt och tryggt liv. 
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14 Investeringsredovisning 

14.1 Investeringsredovisning 

Tkr
Bokslut 

2015
Budget 

2016
Bokslut 

2016

Avvikels
e från 

budget

Överför
s till 
2017

Möbler Pomona restaurang 0 -350 -250 100 

Kontorsmöbler rehab -98 0 0 0 

Kontorsmöbler hemsjukvård -86 0 0 0 

Medicinskåp hemsjukvård 0 0 -99 -99 

Smartboard övergripande vård och omsorg 0 0 -43 -43 

Summa -184 -350 -392 -42

14.2 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Möbler Pomona restaurang 

Restaurang Pomona har möblerats upp med nya matsalsmöbler. Investeringen blev 

100 000 kronor lägre än budgeterat. 

Medicinskåp hemsjukvård 

Läkemedelsskåp för förvaring av narkotikapreparat har köpts in. Personalens tillgång 

till skåpen registreras vilket medför en säkrare läkemedelshantering både ur arbetsmiljö- 

och stöldperspektiv. (ingen investeringsbudget fanns för detta, omprioritering av 

befintliga beslutade medel) 

Smartboard, övergripande vård och omsorg 

En smartboard har köpts in till LSS- verksamheten. Den används främst som 

kommunikationsplattform inom daglig verksamhet där den förenklar kommunikation 

mellan deltagare och arbetsledare. (ingen investeringsbudget fanns för detta, 

omprioritering av befintliga beslutade medel) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)
Datum Vår beteckning
2017-02-21 VON 2017/00003 nr 218484

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

Redovisning av delegationsbeslut år 2017 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten

för perioden 2016-02-03 – 2017-03-03 är redovisade

Sammanfattning     

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 

alla beslut som fattats med stöd av delegation. Detta sker dels muntlig av 

avdelningschef och dels finns besluten sammanställda i den pärm som finns 

med på sammanträdet och som kan studeras individuellt. 

Beslutsunderlag  

– Sammanställning uttagen ur verksamhetssystemet Treserva, sekretess

__________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2017-01-24 VON 2017/00004 nr 2185 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnämnden@habo.se 

Redovisning av anmälningsärenden, mars 2017 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att anmälningsärendena

för perioden 2017-02-03 – 2017-03-03 är redovisade.

Sammanfattning     

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen alla 

domar och beslut från andra myndigheter som rör myndighetsutövning avseende 

bistånd, anmälningar, etc. 

I den pärm som finns med på sammanträdet kan domar och beslut, etc. studeras 

individuellt. 

Redovisning av anmälningsärenden 

Nr 2284 – Förvaltningsrättens Dom 

Rätten avslår överklagandet om att nämnden inte beviljade sammanhängande 

hemtjänst och anhöriganställning. Rätten anser att de av nämnden beviljade 

hjälpinsatserna är tillräckliga och därmed är behoven tillgodosedda för att uppnå 

en skälig levnadsnivå...…. 

. 

__________ 
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