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l. Val av justerare: Helene Cranser (S) 

2. Tid får justering: Onsdagen Il mars, Idoekan 09:00 

3. Information från socialchef 

4. Årsrapport får avvikelser år 2014 inklusive sammanställning får l. 
perioden september till december år 2014 

5. Patientsäkerhetsberättelse år 2014 9. 

6. Kvalitetsberättelse hälso- och sjukvård år 2014 18. 

7. Bordlagda ärendet från den 3 februari 2015- Fråga om öppnade av 27. 
ytterligare platser i korttidsboende 

8. Förslag till ny avgift får rollatar och elrullstol och fårslag att mobil- 35. 
telefonbaserade hjälpmedel utgår 

9. F örslag till ny taxa får fotvård 3 7. 

lO. Yttrande till kommunens revisorer rörande granskning av f.d. social- 42. 
nämndens styming och uppföljning av LSS-verksamheten 

11. F .d. Socialnämndens årsredovisning får 2014 61. 

12. Redovisning av inkomna synpunkter, januari- december år 2014 88. 

13. Fastställa vård- och omsorgsnämndens arkivorganisation 90. 

14. Uppdaterad arkivbeshivning och dokumenthante1ingsplan får vård- 93. 
och omsorgsnämnden 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
!rene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Datum 

2015-02-06 

Arsrapport för avvikelser år 2014 inklusive sammanställning för 
perioden september till december år 2014 

Förslag till beslut 

l. Att nämnden godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Antalet avvikelser har ökat något j ämfårt med föregående år, l O 11 år 2014 
och 912 år 2013. Verksamheten har också ökat med lO nya platser på 
Solängen samt 8 platser på Dalvägens servicebostad. Inga allvarliga 
händelser som medfört Lex Maria-anmälan har inträffat under året. Däremot 
har sju personer drabbats av tryckskada, varav två uppkommit på andra 
enheter. 

Beslutsunderlag 
- Årsrapport får avvikelser år 2014 inldusive sammanställning får 

perioden september till december år 2014 VoN nr 2015 .35 

Beslut expedieras till 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Avdelningschef får stöd till äldre och funl<tionsnedsatta 
Enhetschefer får stöd till äldre och funl<tionsnedsatta 
Verksamhetschef, Attenda AB, Pornona hus 2, privat äldreboende 
Enhetschef, Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 
Verksamhetschef, Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst 

~-fdd~----- Thomas Brandeli 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Socialchef 

1 (1) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.83 
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Vår beteckning 
VON nr 2015.35 

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

Arsrapport för avvikelser år 2014 inklusive sammanställning för 
perioden september till december år 2014 

Sammanställningen består av två delar, del l är årsrapport for avvikelser år 2014 och del2 är 
sammanställningen av avvikelser från september till december år 2014. 

En del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppgifter är att folja upp och sammanställa 
avvikelser och göra anmälan enligt Lex Maria. I det kvalitetsarbete som bedrivs är 
avvikelsehantering en viktig del for att säkerställa en god hälso- och sjukvård och omsorg. 

Del 1, sammanställning av avvikelser år 2014 

Enhet Totalt Fall Läke- Bristande Tryck- Utbliven Övrigt 
medel bemötande/ o information/ sar 

vård/omsorg insats/ 
behandling 

Pornonahus 2 99(124) 41(62) 46(51) 1(3) 5(2) 6(6) 

Pornonahus 4 91(107) 25(62) 29(37) 4(2) l 17(3) 15(3) 

Dalängen 133(112) 84(71) 38(21) 7(1) 4(19) 

solängen 168(114) 112(69) 39(22) 2 3(2) 12(21) 

Korttids- 79(64) 33(41) 23(18) 6(1) 4 6(1) 7(3) 
boendet 

Hemtjänst 288(251) 196(160) 47(60) 1(2) l 23(15) 20(14) 
kommunen 

Hemtjänst 8(8) 6(3) 12(3) (2) 
Rindlags 

Hemtjänst 14(18) 7(9) 3(8) 4(1) 
Grannvård 

Personlig 13(8) 2(1) 8(4) 2(1) 1(2) 
assistans 

J. 
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VON nr 2015.35 

Enhet Totalt Fall Läke- Bristande Tryck- Utbliven Övrigt 
medel bemötande/ sår information/ 

vård/omsorg insats/ 
behandling 

Linde gårds- 21(23) 1(2) 8(8) 6(-) 1(1) 5(12) 
vägen, 
Sjövägen, 
Dalvägen 

Socialpsykiat 73(69) 67(68) l 5(1) 
n 

Ekans 1(-) l(-) 
korttids-
boende (barn) 

Hälso- och 12(9) 2(1) l 5(8) 4(-) 
sjukvård 

Från andra 1(5) (l) l (4) 
vårdgivare 

Totalt 1011(912) 507(480) 322(301) 23(10) 7 72(38) 80(83) 

Kommentarer 
Siffrorna inom parentes är från år 2013. A v det totala antalet fall har 5 medfort en fraktur får 
personen. En person har fått en spontanfraktur i samband med fårflyttning med hjälp av lift. 
Under året har Solängens demensboende öppnat ytterligare en avdelning med l O platser i slutet 
av maj. Dalvägens servicebostad med åtta lägenheter startade också sin verksamhet i febmari. 

Sammanfattning av det totala antalet awikelser från år 2008 
År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal 472 497 647 666 899 912 1011 

Allvarliga händelser 
Inga allvarliga händelser har inträffat under året där den medicinskt ansvariga sjuksköterskan 
bedömt att händelsen ska anmälas enligt Lex Maria. En händelse med fallskada i träningslokalen 
på Pornona fåranledde en intern utredning av den medicinskt ansvariga sjuksköterskan och av 
enhetschefen får Rehab. Fallet medfårde en överarmsfraktur får personen och har av 
kommunens fårsäkringsbolag bedömts som vårdskada med möjlighet till ersättning. Dialog har 

3. 
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förts med personen, närstående och personal vid flera tillfållen får att komma fram till adekvata 
rehabiliteringsåtgärder får personen samt åtgärder får att minska risken får att en liknande 
händelse inträffar igen. En rutin med tydligare struktur får att vistas i träningslokalen har 
utarbetats. Varje person som vistas i träningslokalen får ta del av slaiftlig information om att all 
träning sker under eget ansvar, samt sirriva under. 

Andra händelser i verksamheten 

Brister i bemötande, vård och omsorg 
Antalet avvikelser om brister i bemötande och brister i vård och omsorg har mer än fårdubblats 
jämfört med år 2013. Störst ökning ses på korttidsboendet Pomona, hus 4, plan 5 och 
gruppbostaden Sjövägen. Vad gäller avvikelser om utebliven information, utebliven/fårsenad 
insats eller behandling så har antalet också fördubblats. Ökningen här ses främst på Pornona hus 
4, Dalängen, Korttidsboendet och kommunens hemtjänst. Det är svårt att säga vad ökningen 
beror på. En orsak kan vara en ökad medvetenhet om viieten att rapportera. 

Trycksår 
Under året har sju avvilcelser rapporterats om tryckskada. Två av tryckskadorna har uppkommit 
på-andra-erilleter. Det är en ökningjämfört med förra året då ingen avvikelserapport om 
tryckskador registrerades. Orsaken till det beror nog mer på bristande kunskap om att 
tryckskador ska registreras som en avvikelse än att det inte förekom tryckskador i verksamheten. 
På särskilt boende får äldre arbetar personalen i team med riskbedömningar får att undvika fall, 
tryckskada, undernäring och ohälsa i munnen. Händelser som tryckskador uppmärksammas då 
mer och registreras också som avvikelser. 

Hot och våld 
Under rubriken övrigt i sammanställningen av avvikelser registreras bland annat händelser som 
rör hot och våld mellan personer och gentemot personal. Jämfört med förra året, år 2013, har 
antalet avvikelser där halverats. Störst minskning ses på Dalängen, Solängen och Sjövägen. En 
orsak till ett minskat antal avvikelser på Sjövägen kan vara att de flyttat in i nya lokaler. På 
Dalängen och solängen kan orsaken vara att personalenjobbar i team laing de demenssjuka med 
bemötande och omsorg/omvårdnad samt att de har hjälp och stöd av kvalitetsregistret BPSD 
(beteendemässiga och psykiska problem vid demenssjukdom) får att följa upp och utvärdera 
åtgärderna. 

Läkemedel 
Antalet läkemedelsavvikelser är ungefår lika stort som föregående år. Ingen avvikelse har 
medfört indragen delegering. För personer som behöver insatser från socialpsykiatrin, 
psykiatrimottagningen och hemsjukvården har det utarbetats en gemensam överenskommelse om 
läkemedelshanteringen. Syftet är att med en tydligare struktur ska antalet avvikelser minska och 
en ökad patientsäkerhet uppnås. Antalet avvikelser har också minskat markant under den senare 
delen av året. 

Vid ett tillfälle under hösten salrnades ett antal narkotikaidassade läkemedel. Extra kontroller 
infördes. Misstankar rilctades mot en nyanställd sjuksköterska från ett bemannings bolag. De gick 
inte att bela.·äfta, men hon fick sluta och inget mer svinn har rapporterats efter det. 
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Samverkan med andra vårdgivare 
A v det totala antalet avvikelser har 25 skickats vidare till andra vårdgivare. Flertalet ryms under 
rubriken utebliven informationlinsats/behandling i tabellen ovan. Fyra avvikelser har skickats till 
Akademiska sjukhuset och sex till Enköpings lasarett. De avvikelserna handlar om brister i den 
samordnade utskrivningen. Totalt under år 2014 genomfördes 139 vårdplaneringar vid 
utslaivning från sjukhuset och vid 10 av dessa fanns brister som ledde till en avvikelse. År 2013 
genomfördes 126 vårdplaneringar vid utskrivning från sjukhus. 
Två avvikelser skickades till dr. Wahlunds läkarmottagning i Enköping, 12 till Familjeläkamas 
vårdcentral och en till psykiatrimottagningen i Bålsta. Svar har kommit från fletialet. Under året 
har också möten genomförts på lasarettet i Enköping med chefläkare, biträdande centrumchef 
medicinldiniken, avdelningschef medicinldiniken, chef för biståndshandläggarna Enl<:öping samt 
medicinskt ansvarig sjuksköterska från Enl<:öping och Håbo. Syftet är att diskutera olika 
händelser och förebygga att avvikelser uppkommer. En avvikelse har kommit till kommunen · 
under året. Det gällde en person från särskilt boende som kom till akuten med tryckskada. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utrett händelsen och skickat ett svar. 

Familjeläkarnas vårdcentral 
Under året har medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschefen för hälso- och sjukvård 
regelbundet träffat företrädare för vårdcentralen och diskuterat avvikelser och andra frågor som 
har att göra med läkarkontalcten. Från sommaren har det varit stora problem med 
läkarkontinuiteten och kompetensen hos läkarna. Bristema har gällt såväl att hantera systemen i 
verksamheten som kontakten med patienter, anhöriga och sjuksköterskor. Det har medfört ett 
flertal avvikelser och stora risker för patientsäkerheten. Ingen patient har dock drabbats av 
vårdskada, men det har inneburit ett stort merarbete för sjuksköterskorna att dubbelkolla och 
påminna läkaren om insatta ordinationer med mera. Från årsskiftet är det två nya läkare som ska 
ansvara för läkartillsynen på särskilt boende. Hitintills är det en klar förbättringjämfört med 
situationen under hösten. Det återstår att se om det blir en permanent förbättring. De regelbundna 
mötena kommer att fortsätta. 

Treserva 
Alla enheter utom socialpsykiatrin kan nu hantera avvikelser i Treserva. Socialpsykiatrin hör till 
individ och familj organisatoriskt i Treserva och den övriga verksamheten till äldreomsorgen. 
Det finns en modul för avvikelsehantering individ och familj att köpa, men det är inte alctuellt för 
närvarande att köpa den enligt ledningen på socialförvaltningen. Vad gäller avvikelsehanteringen 
i Treserva under året så har den kännetecknats av en hel del tekniska problem. Under hösten har 
det succesivt blivit bättre. Ett arbete har också påböljats med att uppdatera namn på händelser 
med mera i modulen. 

Sammanfattande kommentar 

En viss ökning av antalet avvikelser har skettjämfört med år 2013. Antalet platser på Solängens 
demensboende har utökats med 10 och en ny enhet, servicebostad för funl<:tionsnedsatta med 8 
lägenheter har öppnat på Dalvägen. I föregående års sammanställning framgick att medicinskt 
ansvarig sjuksköterska skulle följa upp avvikelsehanteringen ute på enheterna. På grund av 
tekniska problem med att arbeta i avvikelsemodulen har det inte valit meningsfullt. I statistiken 
framgår dock ändå att enhetscheferna börjat använda fler av bedömningarna. ÅT 2013 var det 
cirka 30 % av avvikelserna som ratt en bedömning av konsekvens i form av mer eller mindre 
allvarlig skada. År 2014 har den siffran ökat till cirka 56% vilket är Idar förbättring. Medicinslct 
ansvarig sjuksköterska har fokuserat på att i samråd med enhetschefmua uppdatera det vi kan 

5. 
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ändra på i modulen. Nästa steg blir att revidera riktlinjen om avvikelsehantering. Att utveckla 
och fårbättra avvikelsehanteringen ingår i att få ett fungerande ledningssystem får 
kvalitetsarbete. 

Del 2, sammanställning av avvikelser från september till december år 2014 

Enhet Totalt Fall Läke- Bristande Tryck- Utbliven Övrigt 
medel bemötande/ sår information/ 

vård/omsorg insats/ 
behandling 

Pornonahus 2 42(24) 13(12) 24(9) 5(-) (3) 

Pornonahus 4 32(29) 11(11) 4(14) 2 (l) 10(2) 5(1) 

Dalängen 39(38) 22(24) 14(10) 3(3) (l) 

solängen 57(74) 34(50) 18(16) l 3 1(8) 

Korttids- 28(18) 8(8) 12(5) 4 (2) 2(2) 2(1) 
boendet 

Hemtjänst 108(83) 66(60) 13(18) l (l) 15(4) 14(-) 
kommunen 

Rindlags 9(1) 2(1) 7(-) 

Hemtjänst 2(6) 1(3) 1(2) (2) 
Grannvård 

Enheten får 8(1) 1(1) 4(-) 2 l 
personlig 
assistans 

Linde gårds- 12(6) - 4(2) 6 l 1(4) 
vägen, 
Sjövägen, 
Dalvägen 

Socialpsykiatri 11(11) l 0(1 O) 1(1) 

Ekans -
korttids-
boende (barn) 
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Enhet Totalt Fall Läke- Bristande Tryck- Utbliven Övrigt 
medel bemötande/ sår information/ 

vård/omsorg insats/ 
behandling 

Hälso- och 4(1) 2(1) 2 
sjukvård 

Från andra (2) (l) (2) 
vårdgivare 

Totalt 353(312) 158(165) 111(103) 16 (4) 29(14) 27(26) 

Kommentarer 

Siffrorna inom parentes är från föregående period, maj till september år 2014. A v de personer 
som rapporteras ha fallit har 3 stycken fått en fraktur. Under rubriken övrigt fanns det under 
perioden maj till augusti fyra rapporter om hot och våld mellan brukare. Inga sådana rapporter 
finns med denna period. Däremot återfinns här rapporter om brister i hanteringen av larm och 
ny eldar. 

Allvarliga händelser 

stopp i datatrafiken 
En avvikelse har kommit från hemsjukvården om att det inte gick att komma åt vare sig Treserva 
eller andra system på datorn 2014-10-04. Felet upptäcktes tidigt på morgonen och systemen kom 
igång igen runt kl.14. 00. Enligt IT -chefen berodde det på att backuppsystemet havererade under 
natten. Två tekniker jobbade med att få igång datorerna och Treserva prioriterades. Att inte 
komma åt patientjournaler och läkemedelsordinationer innebär en stor risk for patientsäkerheten. 
Ingen patient råkade ut för en skada med anledning av datastoppet 

Saknad narkotika 
I slutet av september upptäcktes att det saknades 9 stycken morflntabletter hos en patient på 
Dalängen. Medicinskt ansvalig sjuksköterska informerades av enhetschefen for hälso- och 
sjukvård. Misstanlce liktades mot en nyanställd sjuksköterska från ett bemanningsforetag, men 
den kunde inte bekräftas. Enhetschefen beslutade dock att inte anlita den sjuksköterskan mer och 
efter att hon inte längre bokades in så har det inte vmit något ytterligare svinn. Kontrollräkning 
av narkotikaklassade läkemedel genomfordes en gång per vecka i stället för en gång per månad 
fram till årets slut. 

Fallskada i träningslokalen 
En person som bor i ordinärt boende och har insatser av hemtjänst och hemsjukvård ramlade från 
ett gåband i träningslokalen och ådrog sig en överarmsfraktur. Träningslokalen är öppen for alla 
personer i kommunen över 65 år. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschefen for rehab 
har utrett händelsen. Utredningen visar behov av tydligare regler och struktur vad gäller besök 
och träning i lokalen. Rutiner for detta har utformats. 

1. 
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Samverkan med andra vårdgivare 

12 av de registrerade avvikelserna berör andra vårdgivare och har skickats vidare till dem. En 
avvikelse har gått till psykiatriska kliniken på Akademiska sjukhuset får bristande hanteling av 
Prator. Enköpings lasarett har fått tre avvikelser får brister i vårdplanering, utebliven 
vårdplanering samt uteblivne information från sjukhuset i samband med utskrivning. En 
avvikelse har skickats till dr Wahlunds läkarmottagning om fårdröjd ordination och ·en till 
psykiatrimottagningen i Bålsta om utebliven information till patient vid läkemedelsändling. 

Familjeläkarna i Bålsta 
Fem avvikelser har gått till Familjeläkarna. De berör främst uteblivnajournalkopior och 
bristande tillgänglighet. Situation får hemsjukvården var mycket ansträngd under sommaren vad 
gäller läkarkontakten. Den nya läkaren hade inte erfarenhet av särskilt boende och hade stora 
svårigheter att hantera såväl ordination av läkemedel, journalfåring som att fårstå och göra sig 
fårstådd i kontakt med sjuksköterska, patienter och anhöriga. Efter upprepade avvikelser och 
diskussioner med familjeläkarna kom så beskedet att läkaren skulle sluta och en ny läkare skulle 
bölja i slutet av september. Enligt familjeläkarna var det ett besked från landstinget om ändrade 
ersättningsregler får läkemedelskostnader som bidrog till att de kunde anställa en annan läkare. 
Läkaren som kom i slutet av september fungerade bättre än läkaren under sommaren men 
situationen var ändå långt ifrån tillfredsställande. Från årsskiftet är det två nya läkare igen. En 
som ansvarar får Solängen och Dalängen och en får Pomona. 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
lrene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Patientsäkerhetsberättelse år 2014 

Förslag till beslut 

l. Att nämnden godkänner rapporten. 

Sammanfattning 

Datum 

2015-02-06 

Patientsäkerhetsarbetet bedrivs främst genom avvikelsehanteringen. 
Andelen patienter på särskilt boende som får en riskbedömning får att 
undvika fallskada, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen har ökat till 
98% jämfört med 87% år 2013. Punktprevalensmätningen om fallskador 
och tryckskador visar dock att det fanns sju patienter med tryckskada v.ll 
och fem patienter med tryckskada v.37. Det råder god vårdhygienisk 
standard i verksamheten. Andelen patienter i ordinärt boende med rätt till 
intyg får nödvändig tandvård och en kostnadsfri munhälsobedömning har 
ökat markant, från O år 2013 ti1116 patienter år 2014. 

Beslutsunderlag 
- Patientsäkerhetsberättelse år 2014, VoN nr 2015.48 

Beslut expedieras till 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Avdelningschef får stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer får stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Verksamhetschef, Attendo AB, Pornona hus 2, privat äldreboende 
Enhetschef, Rindlags Hemtjänst & Service AB, privat hemtjänst 
Verksamhetschef, Grannvård Sverige AB, privat hemtjänst 

--~~~~----~~~t----------------------· In~ne Eldöf Thomas Brandeli 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Socialchef 

1 ( 1) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.84 

Dnr 2D t0/ Z-0 
... 



1(8) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 
2015-02-06 

Vår beteckning 
VON nr 2015.48 

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

Patientsäkerhetsberättelse år 2014 

Di' t r ..2c 1 S/ zo 

Enligt 3 kap. lO§ Patientsäkerhetslagen (201 0:6599) ska vårdgivaren senast den l mars upprätta 
en patientsäkerhets berättelse. Där ska det framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 
fchTa året, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som 
uppnåtts. Rubrikerna i patientsäkerhetsberättelsen kommer från den mall som Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) rekommenderar. Enhetscheferna har fått en modifierad mall att 
fylla i utifrån hur de har arbetet på sina enheter. 

Sammanfattning 

• Under senare delen av året har förbättringar i avvikelsemodulen i Treserva genomförts. 
Revidering av riktlinjen för avvikelsehanteringen har också påbörjats. Dessa två delar, 
Treserva och riktlinjen, är två viktiga grundförutsättningar för att hantera avvikelser och 
därmed öka patientsäkerheten. Totalt har 1011 avvikelser rapporterats år 2014 vilket är en 
ökningjämfört med 913 år 2013. 

• 98% av de som bor på särskilt boende för äldre har fått en riskbedönuiing för att undvika 
fallskada, undernäring och ohälsa i munnen. Flertalet har också fätt åtgärder insatta. 
Punktprevalensmätningen för fall och tryckskada som genomfördes på särskilt boende år 
2014 visar dock på en förekomst av sju personer med trycksår första mätningen och fem 
personer med trycksår andra mätningen. 

• Genom att arbeta i team runt demenssjuka personer på Dalängen och Solängen och använda 
sig av kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) 
så har personerna fått fåne symtom på bland annat oro. En lugnare boendemiljö har uppstått. 

• Det råder god vårdhygienisk standard i verksamheten. Alla enheter har hygienombud och så 
gott som alla har utfört egenlcontroller vad gäller basal hygien och klädregler. 

• Betydligt fler personer i ordinärt boende med intyg för nödvändig tandvård och därmed rätt 
till munhälsobedömning har fått det år 2014 jämfört med året innan. Andelen personal inom 
omsorgen som fått grundläggande munhälsoutbildning har också markant. Riktlin j en är 
reviderad och respektive yrkeskategoris ansvar tydliggjort. 

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 vårt system med avvikelsehantering. Utifrån olika händelser 
kan förebyggande arbete och rutiner ändras för en ökad patientsäkerhet 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Socialnämnden 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 "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
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kvalitetsmanual2013-2017''. Dokumentet kan ses som ett ramverk får hur arbetet ska gå till. 
Tanken är att mtiner och andra dokument ska kopplas till dokumentet. En del finns i dag, men en 
hel del återstår att göra. Bland annat saknas i stort mtiner får egenkontroll och riskanalys. En 
nystart får att få ett fungerande ledningssystem får kvalitetsarbetet har påbörjats under hösten. 
Socialchefen är verksamhetschef får hälso- och sjukvården i kommunen. 

Socialchefens ansvar 
• Samordning med andra enheter 
• Att det finns direktiv och instmktioner som verksamheten häver 
• Att personalens kompetens upprätthålls genom utbildningsinsatser. 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har bland annat ansvar får (enligt 24§ hälso- och 
sjukvårdslagen och 7 kap.3§ Patientsäkerhetsfårordningen) 

• Att det finns mtiner får att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal 
när patientens tillstånd häver det. 

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

• Att journaler fårs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen. 

• Att mtinerna får läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande. 

Enhetscheferna har ansvar får att det finns en ändamålsenlig organisation och att personalen har 
kompetens får sina arbetsuppgifter. De är vidare ansvariga får avvikelsehanteringen och basala 
hygiemegler fåljs. 

Legitimerad personal är bland annat ansvarig får att arbetet utfors i överenskommelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet, att utforma vården så långt möjligt i samråd med patienten 
och visa patienten omtanlce och respekt samt fåra patientjournal. 

Omsorgspersonalen avses som hälso- och sjukvårdspersonal då de biträder en legitimerad 
personal. Det innebär att de anses som hälso- och sjukvårdspersonal då de utfår delegerade 
arbetsupp gifter och har då ansvar får att de utfors korrekt. 

struktur för uppföljning och utvärdering 

Avvikelser registreras och behandlas i avvikelsemodulen i verksamhetssystemet Treserva enligt 
liktlinjen om avvikelsehanteling. Alla enheter utom socialpsykiatrin kan nu hantera avvikelser i 
Treserva eftersom de organisatoliskt hör till individ och familj. Den modulen finns inte i 
Treserva och socialförvaltningens ledning anser att det får närvarande inte är aktuell att köpa in 
den. Enhetscheferna ansvarar får att kalla till avvikelsemöten en gång per månad där alla berörda 
personalkategorier är närvarande. Diskussion fårs om olika åtgärder, dokumentation om åtgärder 
sker både i patientjournal samt social journal inlclusive avvikelsemodulen. Återkoppling sker 
också till hela personalgruppen. Vid allvarligare avvikelser eller avvikelser som berör andra 
vårdgivare så infmmeras medicinskt anasvarig sjuksköterska som utreder och/eller skickar 
vidare avvikelsen. 

! \ l 
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Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan 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. I sammanställningen av avvikelser till nämnden ingår också en 
övergripande analys för att se förändringar och hitta orsaker. Medicinskt ansvariga 
sjuksköterskan följer också upp mål och strategier för patientsäkerheten. 

Förändringar i organisationen som kan påverka patientsäkerheten 
Socialförvaltningen ändrade sin organisation den l maj år 2014. Förändringen bestod i att det 
skapades tre nya avdelningschefstjänster. En för stöd till vuxna, en för stöd till barn och unga 
och en för stöd till äldre och funktionsnedsatta. Avdelningstjänsten innebär ett övergripande 
ansvar för verksamheten och ett ansvar för kvalitetsarbete. 
Hemsjukvården påböljade i slutet av föna året en förstärkning om fler sjuksköterskor på särskilt 
boende, både med tanke på att nya platser öppnar på Solängen och en ökad arbetsbelastning. 
Förstärkningen innebär att cirka en årsarbetare sjuksköterska fördelas på Dalängen, Solängen 
och Pornona hus 4. 
För en ökad samordning av nattpersonalen finns nu boendestödjare natt under hemtjänsten 
jämfört tidigare då de hörde till socialpsykiatrin. Solängen öppnade lO nya platser i slutet av maj 
och en servicebostad LSS öppnade på Dalvägen med lO platser i februari. Gruppbostaden 
Sjövägen flyttade tillbaka till sitt nybyggda hus på Sjövägen från utlokaliseringen på Biskops
Amö under juni månad. 
Pornona hus 4 och Solängen har haft vakant enhetschef del av året. Den tidigare enhetschefen på 
Pornona hus 4 slutade i april och en ny tillträdde l september. På Solängen slutade enhetschefen 
i böljan av oktober och en ny tillträdde l januari. Tillförordnad enhetscheftjänstgjorde i 
mellantiden. 

Från 2014-08-15 har Grannvård har utfört hemsjukvård för de brukare som valt Grannvård som 
utförare av hemtjänst. 

Personalens fortbildning 
Solängen och Dalängen har haft hygienutbildning. På Dalängen har personalen också fått 
utbildning i munhälsobedömning i Senior Alert och andra frågor kring registrering i registret. 
Sex personer från Pornona hus 2 har också fått utbildning i munhälsobedömning i Senior Alert. 
På Grannvård har delar av personalen fått utbildning i hjärtlungräddning och på Sjövägen har all 
personal fått det. Personalen på följande enheter har fått grundläggande utbildning i munhälsa 
från Oral Care (det företag som utför kostnadsfria munhälso bedömningar): Personlig assistans, 
hemtjänsten Kärnhuset, Solängen och Rindlags hemtjänst. 

På Rehab har alla gått en utbildning för att skriva intyg. Inom sjuksköterskegruppen var alla 
sjuksköterslcoma på särskilt boende med på den gemensamma utbildningsdagen för läkare och 
sjuksköterskor i länet. Två sjuksköterskor har gått utbildning i förskrivningsrätt av 
inkontinenshj älpmedel, två om att utfårda intyg för nödvändig tandvård och två för att bedöma 
munhälsa i Senior Alert. 

Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för 
ökad patientsäkerhet 

Avvikelsehanteringen 
Det grundläggande i patientsäkerhetsarbetet är hanteringen av avvilcelser ute i verksamheten. 
Flertalet enheter har regelbundna träffar där avvikelser diskuteras, åtgärder förslås och vid behov 
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ändras rutiner. Ekans korttidsboende får barn har kontakt med sjuksköterska fi·ån landstinget får 
att behandla avvikelser som rör hälso- och sjukvård. Vad gäller behandling av avvikelser på 
gruppbostäderna har sjuksköterskorna inte blivit kallade till deras träffar. Pornona hus 2 siaiver 
protokoll på sina kvalitetsmöten där avvikelser behandlas. Ett arbete har också påbötjats under 
hösten med att revidera riktlinjen får avvikelser. Där ingår att se över vilka rubriker får händelser 
med mera som finns att välja på i Treserva. Arbetet ingår i ett stöne projekt med att :fa ett aktivt 
ledningssystem får kvalitetsarbete i socialfcirvaltningen. 

Riskbedömningar för att undvika fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen 

Senior Alert 
Dalängen, Solängen Pornona hus 4, Pornona hus 2,korttidsboendet och Grannvård's hemtjänst 
har under året genomfort riskbedömningar och åtgärder avseende risk får tryckskada, fall, 
undernäring och bedömning av ohälsa i munnen. Bedömningen och åtgärder görs av ett team 
bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast och omsorgspersonaL Uppgifterna 
registreras sedan i kvalitetsregistret Senior Alert. Alla enheter, utom korttidsboendet har utformat 
lokal rutiner får arbetet. Enheterna på särskilt boende inklusive korttidsboendet har också 
deltagit i en punktprevalensmätning om fallskador och trycksår. Mätningen genomfårdes under 
vecka 11 och vecka 3 7. Resultatet visade inga fallskador under perioden. Däremot fanns det sju 
personer med trycksår vecka 11 och 5 personer med trycksår vecka 3 7. 

BPSD (beteendemässiga och psykiska störningar hos demenssjukaJ 
Under året har Dalängen och Solängen arbetat med kvalitetsregistret BPSD. Patienternas 
symtom registreras och fårslag fås att strukturera symtomen och därmed underlätta bedömningen 
av vilka omvårdnadsåtgärder som kan ordineras. Bedömningarna görs av ett team bestående av 
sjuksköterska, arbetsterapeut/sjukgymnast och omsorgspersonaL Arbetet har gett gott resultat 
bland annat i form av mindre oro och aggressivitet hos patienterna 

Basal hygien 
Alla enheter har utsedda hygienombud utom blå grupp inom den kommunala hemtjänsten. Nya 
hygienombud har fått utbildning. Hygiensköterskan har deltagit i träffar med hygienombud och . 
medicinskt ansvarig sjuksköterska två gånger under året. Hon har också genomfort utbildning får 
personalen på Solängen och inom kommunens hemtjänst. sjuksköterskorna i kommunen har 
genomgått en spetsutbildning som anordnades av sektionen får vårdhygien på Almdemiska 
sjukhuset. Personalen inom socialpsykiatrin har fått arbetsldäder under året. Därmed har alla 
enheter inom vård och omsorg arbetsldäder. 

Infektionsregistrering 
Under året har sjulcsköterskoma registrerat infektioner som krävt antibiotikabehandling. De har 
också registrerat andra faktorer av betydelse för infektioner till exempel fcirekomst av 
multiresistenta bakterier och influensa. Sammanställningen visar att endast ett fåtal av 
patienterna har haft multiresistenta bakterier under året. Det har varit ett utbrott av magsjulca 
under hösten på Dalängens demensboende. 
Dalängen, Solängen, Pornona hus 4 och kortis samt Pornona hus 2(Attendo) har deltagit i 
nationell punktprevalensmätning om vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning på 
särskilt boende, Svenska HALT 2014. Den svenska mätningen ingår också i en europeisk studie. 
I svenska HALT deltog 53 av 290 kommuner. Resultatet får riket visade på att 3,4% av 
personerna på särskilt boende hade en vårdrelaterad infektion under den tid mätningen gjordes. 
Motsvarande siffra får Håbo kommun var 3,1 %. 
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Läkemedel 

För att öka säkerheten kring hanteringen av läkemedel av läkemedel får personer som har 
insatser från socialpsykiatrin och hemsjukvården samt psykiatrimottagningen så har en 
gemensamöverenskommelse tagits fram. 

Rutiner 
Inom hemsjukvården och rehab har ett arbete med att öka medveten och vikten av riktlinjer 
påböljats. Bland annat har de gått igenom riktlinjen får avvikelsehanteringen vilket medfort en 
fårbättrad hantering. 

Uppföljning genom egenkontroll 

Egenkontroll av basala hygienrutiner och klädregler 

Nästan alla enheter har under året genomfort egenkontroll av basala hygienrutiner och 
ldädregler. 

Dokumentation 

Journalgranskning av sjuksköterskans dokumentation i patientjournalen 
Medicinskt ansvmig sjuksköterska har utfört en journalgranskning på ca 40 slumpvis utvalda 
journaler. Granskningen har genomforts utifrån "Rutin får inskrivning i hemsjukvården" samt 
"Rutin om förebyggande insatser får att undvika fall, undernäring och tryckskada". Det är en 
uppföljning från föregående år. Resultatet visar på fårbättringar på en rad områden, men också 
att en hel del återstår att göra. Dokumentationen om den medicinska vårdplaneringen saknas 
många gånger liksom dokumentationen om riskbedömningar får att undvika fall, undernäring, 
tryckskada och ohälsa i munnen. Berörda chefer och sjuksköterskor är informerade och en fårsta 
åtgärd som kommer att genomfåras är att kontakta CGI får att uppdatera våra inställningar i 
patientjournalen och få tips och rå<;l som kan underlätta dokumentationen. 

o _g, ,,-.,,.,.~.., #' 
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Riskbedömningar i Senior Alert på särskilt boende 
I Öppna j ämfårelser år 2014 är resultatet grönmarkerat vilket innebär att vi är bland den del 
kommuner med bäst resultat. Kommunen är också nästbäst i länet. 

Palliativregistret 
I Öppna j ämfårelser år 2014 finns tyvärr inte kommunens resultat med på grund av får få 
registreringar. Det krävs 30 registre1ingar får att räknas med och vi låg troligen strax under den 
siffran den aktuella mätperioden. Vid en jämförelse i länet var Håbo en av de kommuner som 
bäst hade fårbättrat sina resultat jämfört med förra året. 

Tekniska hjälpmedel 
Lyftselar inspekteras två gånger per år enligt instruktion. Elrullstolar kontrolleras l gång per år. 
Person- och taldyftar kontrolleras l gång per år av leverantören. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

Samverkan med andra vårdgivare 
För att hantera information om patientens hälso- och sjukvårdsbehov vid in- och utskrivning på 
sjukhus finns det elektroniska programmet Prator. Det är till får de personer som redan har 
insatser från kommunens socialtjänst och/eller hemsjukvård eller bedöms behöva det efter 
utslaivningen. I länet finns gemensamma riktlinjer får detta och valje kommun ska utarbeta 

l Lf. 
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lokala rutiner. De lokala rutinerna for användare av prator har under hösten kompletterats med en 
lokal rutin for systemförvaltning av prator. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, biståndsbedömare 
och sjukgymnast eller arbetsterapeut från kommunen har regelbundet träffat representanter från 
Brrköpings lasarett samt kommun for att diskutera frågor kring samverkan med Prator. 

Enhetschef for hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska har träffat chefen for 
familjeläkamas vårdcentral ett flertal gånger for att följa upp samverkan med hemsjukvården. 
Det har varit stora problem med läkarkontinuiteten och kompetensen hos läkarna sedan 
sommaren. Konsekvensen har blivit ett flertal avvikelser, en ökad risk for vårdskada och ett 
omfattande merarbete for sjuksköterskorna. 

Samverkan inom kommunen 
För att underlätta samverkan mellan yrkesgrupperna vad gäller tiskbedömning for fall, 
undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen på särskilt boende for äldre finns en rutin for 
teamarbete. Teamarbetet behöver dock utvecklas vidare med tydligare beskrivning av roller och 
ansvar och att vi även får igång teamarbete inom ordinärtboende. Rehabenheten upplever en 
osäkerhet om omsorgspersonalen läser de vård/rehab-planer som de skickar i Treserva. De får 
forldara muntligt till personalen, oftast en i taget, vilket är tidsödande. En diskussion mellan 
legitimerad personal, omsorgspersonalen och enhetscheferna bör foras under året hur 
informationsöverforingen om hälso- och sjukvårdsinsatser ska ske. 

Rehabenheten har under året bjudit in alla ronatoranvändare i kommunen till rollatorcafe vid två 
tillfällen. Syftet är att minska risken att trasiga och utslitna rollatorer används och därmed 
minska risken får skada på grund av det. 

Riskanalys 

I arbetet med att hantera avvikelser ute på enheterna ingår att också bedöma risker, både for att 
en händelse ska upprepas samt att nya händelser kan inträffa till följd av till exempel en ändrad 
organisation. Socialpsykiatrin har gjort en riskanalys inför forändringen att nattpersonalen skulle 
foras över organisatoriskt till hemtjänsten. Pornona hus 2 har gjort en riskanalys inför sommaren 
for att säkerställa hanteringen av larm när larmansvadg personal inte är på plats. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

Enligt riktlinjen for avvikelser så är vmje personal som upptäcker en icke forväntad händelse i 
verksmnheten som medfört eller skulle kunna medfora risk eller skada for 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 åtgärdar avvikelser i 
Treserva. Enhetscheferna ansvarar for avvikelsehantetingen. De har regelbundna teamträffar 
med berörd personal och går igenom åtgärder och beslutar om eventuella ändrade rutiner for att 
öka patientsäkerheten. 

Awikelser år 2014 
Under året har totalt l O 11 avvikelser inträffat. Det är en liten ökning j ämfort med föregående år 
då 912 avvikelser inträffade. Antalet patienter/brukare i våra verksamheter ökar också. 
solängens äldreboende har öppnat ytterligare en avdelning med l O platser i slutet av maj. En ny 
servicebostad for funktionsnedsatta med 8 platser har också öppnat på Dal vägen. Ä ven inom 
hemsjukvården och rehab i ordinärt boende har antalet personer som får insatser ökat. Det är 
svårt att ange exakt antal då många nya kan komma till under kortare perioder for att sedan 
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avslutas. Drygt hälften av avvikelserna bestod av fall medan avvikelserna om läkemedel stod för 
cirka entredjedel. 

Klagomål och synpunkter 

Inga synpunkter som rör hälso- och sjukvård har inkommit under året. Socialförvaltningen har 
överlag fått in få synpunkter. Det är oldart vad det beror på, men en uppfattning kan vara att det 
är svårt att lämna synpunkter eller ldagomål till en enhet som man är beroende av på olika sätt. 
Pornona hus 2 har fått in tre synpunkter på vården och omsorgen som de hanterat med berörda. 

Resultat 

Måluppfyllelse kopplat till de mål och strategier som sattes för år 2014 

Mål2014 Resultat för 2014 
Arbeta för en fortsatt utveclding av Arbete har påbö:tj ats med att revidera 
avvikelsehanteringen, både ute på enheterna riktlinjen och därmed även mbriker med mera 
och i sammanställning och analys av i Treserva. Det ingår också i ett större arbete 
medicinskt ansvarig sjuksköterska. F öra in de att få ett aktivt ledningssystem för 
utökade möjligheterna att analysera avvikelser kvalitetsarbetet. 
via Treserva i verksamheten. 

Förebygga vårdskador genom att göra 98% av de som bor på särskilt boende har fått 
riskbedömningar för fall, undernäring en riskbedömning. För hemtjänsten har 
tryckskada för patienter/bmkare på särskilt personer med Grannvård som utförare fått 
boende och delar av hemtjänsten. För de äldre riskbedömningar, men kommunens hemtjänst 
som har en risk ska även åtgärder och har inte gjort riskbedömningar. 
uppfoljning göras. 

Förebygga vårdskador genom att registrera Totalt 27 bedömningar har gjorts under året på 
symtom for demenssjuka personer i Solängen och Dalängen varav flertalet på 
kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga och Dalängen. Det är samma antal som forra året. 
psykiska symtom for demenssjuka) och på så 
sätt få vägledning till olika 
omvårdnadsåt gärder. 

Egenkontroll av basala hygienrutiner och Nästan alla enheter har utfört egenkontroll två 
ldädkontroll görs av va:tj e enhet två gånger per gånger per år. I stort god följsamhet; vissa 
år. problem med handsprit före patientnära arbete. 

Patienter/bmkare i ordinäti boende som har Riktlin j en for tandvård är reviderad och möten 
rätt till intyg om nödvändig tandvård ska få en med berörd personal har hållits för att 
kostnadsfri munhälsobedömning årligen. Se säkerställa hanteringen. Idag har 3 2 personer i 
över mtiner och kontakta berörda ordinärt boende intyg för nödvändig tandvård 
yrkesgmpper. och därmed rätt till en kostnadsfri 

munhälsobedömning. 16 personer har fått en 
bedömning vilket är en Idar förbättringjämfört 
med forra året då ingen fick en bedömning. 
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Vår beteckning 
VON nr 2015.48 

Ökad följsamhet till hälso- och sjukvårdens 
riktlinjer, bland annat genom möten med 
legitimerad personal och att riktlinjernagörs 
tillgängliga på intranätet. 

Hemsjukvården och rehab har haft 2-3 möten 
som bland annat medfort en fårbättrad 
hantering av avvikelser. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska har inte hunnit göra riktlinjerna 
tillgängliga på nätet. 

Övergripande mål och strategier för år 2015 

De personer som får insatser av hälso- och sjukvård ska inte drabbas av vårdskada eller riskera 
att göra det. 

• Arbeta får en fortsatt utveclding av avvikelsehanteringen, inom ramen får ledningssystemet 
får systematiskt kvalitetsarbete. 

• Förebygga vårdskador genom att göra riskbedömningar får fall, undernäring, tryckskada och 
ohälsa i munnen får patienter/ brukare på särskilt boende får äldre och får delar av 
hemtjänsten. Riskbedömningen görs i Senior Alert. För de äldre som har en risk ska även 
åtgärder och uppföljning göras. Antalet personer med trycksår uppkomna i verksamheten ska 
halveras. 

• Förebygga vårdskador genom att registrera symtom får demenssjuka personer i 
kvalitetsregistret får beteendemässiga och psykiska symtom får demenssjuka (BPSD) och på 
så sätt få vägledning till olika omvårdnadsåtgärder. 

• Utveclda teamarbetet kring patienten/brukaren med en tydlig fårdelning av roller och ansvar .. 

• Ökad kännedom och följsamhet till hälso- och sjukvårdens riktlinjer. Det sker bland annat 
genom att enhetschefen för sjuksköterskegruppen och enhetschefen får rehab-gruppen har 
regelbundna möten med legitimerad personal och går igenom riktlinjerna. För att öka 
tillgängligheten till riktlinjerna kommer medicinskt ansvarig sjuksköterska att lägga ut dem 
på intranätet och senare under året även på det publika nätet: 

• Dokumentation; säkra rutiner får informationsöverföring av hälso- och sjukvårdsinsatser 
inldusive återkoppling mellan legitimerad personal och omsorgspersonalen. 

• Alla patienter som flyttar in på särskilt boende eller där hälsotillståndet försämras på särskilt 
boende, ska ha en aktuell medicinsk vårdplan som är känd får legitimerad personal och 
omsorgspersonalen. 

Il. 
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Socialförvaltningen 
lrene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Datum 

2015-02-09 

Kvalitetsberättelse hälso- och sjukvård år 2014 

Förslag till beslut 

l. Att nämnden godkänner rapporten. 

Sammanfattning 
Kvalitetsarbetet har under året främst fokuserat på områdena inom den 
nationella äldresatsningen och en förbättring av avvikelsehanteringen. 
Andelen äldre på särskilt boende som fått en riskbedömning för att undvika 
fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen har ökat. statistik från 
kvalitetsregistret Senior Alert visar också att 16 personer drabbats av 
tryckskada under året. 

Beslutsunderlag 
- Kvalitetsberättelse hälso- och sjukvård år 2014, VoN nr 2015.49 
- Bilaga l, reviderade/nya, riktlinjer och rutiner hälso- och sjukvård och 

tillhörande social omsorg, VoN nr 2015.49 

Beslut expedieras till 
Bölja sicriv här ... 

~illf!: __ _ 
In~ne Eldöf 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen 
!rene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

UTREDNING 
Datum 

2015-02-09 

Kvalitetsberättelse hälso- och sjukvård år 2014 

En1igt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011 :9) om 
ledningssystern for systematiskt kvalitetsarbete så ska vårdgivaren vm.je år 
upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Där ska det framgå 

• Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveclda och säkra 
verksamhetens kvalitet har bechivits tmder foregående kalenderår. 

• Villca åtgärder som vidtagits får att sälaa verksamhetens kvalitet, och 

• Villca resultat som uppnåtts. 

En1igt foreskriften så definieras kvalite inom hälso- och sjukvården på föl
jande sätt: 

Att en verksamhet uppfYller de krav och mål som gäller för verksamheten 
enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård och beslut som 
meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

Kvalitetsberättelsen kan ses som en överglipande besklivning av fårbätt
ringar av levaliten inom hälso- och sjukvården. Patientsäkerhetsberättelsen 
och årsrapporten för avvikelser finns som enskilda dokument, men samrnan
fattas också kort här. Den nationella äldresatsningen "Bättre liv for sjuka 
äldre" som pågått från år 2011 och där kommunen har deltagit, avslutades 
2014-12-31. En sammanställning av arbetet och en plan for fortsatt arbete 
finns som eget dokument antaget av nämnden 2014-09-30. Relevanta delar 
sammanfattas kort här. Kvalitetsberättelsen är upplagd så att forst kornmer 
en kort beskrivning av verksamheten. Sedan besklivs hur kvalitetsarbetet 
har bedrivits inom olika områden samt vilka resultat som uppnåtts. 

Sammanfattning 

e Apoteket farmaci har granskat tre av kornmunens enheter och främst fort 
fram att en del rutiner bör besklivas tydligare. Riktlinjerna for läkeme
delshanteling kommer att revideras med intiktning på en ökad egenkon
troll järnfort idag. 

o Granskningen av sjuksköterskornas dokumentation i patientjournalen vi
sar på fårbättringar järnfört med år 2013. Dock salenas fortfarande 
många gånger dokurnentation om patientens tidigare hälsohistolia och 
medicinska vårdplanelingar. 

• Drygt 75 %av de som bor på särskilt boende har en bedömd risk for att 
drabbas av fallskada, undernäling och ohälsa i munnen. 39% har en be
dömd risk for tryckskada. Under året har 16 personer ch·abbats av en 
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tryckskada. Det är mycket angeläget att fortsätta arbetet med att utveclda 
en fungerande stmktur på teamarbetet får riskbedömningar, åtgärder och 
uppföljningar. 

• Arbetet med ett ledningssystem får kvalitetsarbetet på socialförvaltning
en har åtetupptagits under hösten. Det är positivt. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska ser dock med oro på planerade besparingar i verksamheten 
och befarar att kvalitetsarbetet fårsvåras och att det blir en minskad pati
entsäkerhet 

Hälsop och sjukvård inom socialförvaltningens område 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen § 18 ansvarar kommunen får hälso- och 
sjukvård till personer på särskilt boende får äldre och funl<:tionsnedsatta. I 
Uppsala län finns en överenskommelse med landstinget att kommunen även 
svarar får hälso- och sjukvårdsinsatser får personer i ordinärt boende från l 7 
års ålder och som inte själva kan ta sig till vårdcentralen samt har ett behov 
av insatser som är 14 dagar eller längre. 

Sjuksköterskegruppen 
sjuksköterskorna finns i en organisation med en enhetschef. Det finns sjuk
sköterskor i tjänst dygnet om. Vmje sjuksköterska har sitt ansvarsområde, 
men på kvällar och helger täcker de får hela kommunen. Under 2014 var 
sjuksköterskebemanningen 12,28 årsarbetare fårdelat på 14 personer, varav 
tre nattsjuksköterskor. Antalet ärenden (personer som är inskrivna i hem
sjukvården) under år 2014 har varit 472, varav 112 personer finns på särskilt 
boende får äldre inldusive åtta korttidsplatser, 20 på särskilt boende får 
funlctionsnedsatta eller i servicebostad och resterande i ordinärt boende. 

Rehabgruppen (arbetsterapeuter och sjukgymnaster) 
Rehabgmppen finns också i en egen organisation med en enhetschef. Ar
betsterapeuter och sjukgymnaster arbetar dagtid och har egna ansvarsområ
den. Under 2014 var bemanningen 6,5 årsarbetare, fårdelat på 8 personer. 
Antalet ärenden (personer inskrivna i hemsjukvården) var 1193 varav 112 
personer finns på särskilt boende får äldre och resterande i ordinärt boende. 
En större del av personerna har insatsen hjälpmedel. 

Privata utförare av hälso- och sjukvård, med uppdrag från kommunen 
Attenda driver Pornona hus 2 med 32 lägenheter. De har två sjuksköterskor i 
tjänst dagtid (1,5 årsarbetare). 

Grannvård AB, ptivat hemtjänstutfårare i kommunen, har ett tilläggsavtal 
att även bedriva hemsjukvård från 2014-08-15. Avtalet gäller får de perso
ner som valt Grannvård som hemtjänstutfårare. Bemanningen är 1,0 årsar
betare fårdelat på två-tre personer. Under hösten har de haft tio personer 
med insatser av hemsjukvård. 
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Områden inom hälso- och sjukvården 

Läkemedelshantering 

UTREDNING 
Datum 

2015-02-09 

I socialstyrelsens fåreslaifter och allmänna råd (SOSFS 2000: l) om läke
medelshantering i hälso- och sjukvården så hänvisas tillledningssystemet 
får systematiskt kvalitetsarbetet. Läkemedelshantelingen i kommunen ska 
genomgå en kvalitetsgranskning minst en gång per år (SOSFS 20 12:9) som 
ska beslaivas i ledningssystemet. Läkemedelshantelingen i kommunen 
styrs, fårutom av fåreslaiften, också av liktlinje får läkemedelshantering 
inom vård och omsorg i Håbo kommun. Därutöver finns lokala rutiner för 
l O olika enheter. Kommunen har sedan flera år tillbaka avtal med Apoteket 
farmaci om att de ska genomfåra granskningar av kommunens läkemedels
hantering. Eftersom kravet på extem gransirning är borttaget i föreskliflen 
har kommunen sagt upp avtalet med Apoteket farmaci :fi·ån och med år 
2015. Riktlinjen får läkemedelshantelinge kommer att revideras och egen
kontroller får läkemedelshanering kommer att utföras. Under 2014 har 
gransirning från Apoteket farmaci skett på följande enheter: 

• Kommunens hemtjänst 

• Enheten får personlig assistans 

• solängens demensboende 

Gransimingen genomfårdes i slutet av året. Från enheten får personlig assi
stans och den kommunala hemtjänsten så deltog också respektive enhetschef 
i genomgången med apoteket. F örsalgen till fårbättringar från apoteket rörde 
bland annat en tydligare besklivning och följsamhet till kontrollrälming av 
narkotikaidassade läkemedel hos personer i ordinärt boende. Apoteket förde 
också :fi·am att de bianieetter som används i olika moment i läkemedelshante
lingen, till exempel signeringslistor får givna läkemedel, bör ligga som bi
lagor i riktlinjen får läkemedeshantering. Förslagen kommer att beaktas vid 
revidelingen av riktlinjen 

Avvikelser läkemedel 
Under året har 322 avvikelser om läkemedel rapporterats jämfört med 30 l 
år 2013 . 20 % kom :fi·ån socialpsykiatrin och rörde ett fåtal patienter. F ör att 
öka säkerheten får personer med insatser från socialpsykiatrin och hemsjuk
vården samt psykiatrimottagningen så har en gemensam överenskommelse 
om läkemedelshantering tagits fram. 

Jämförelser nationellt och i länet 
I Öppnajämförelser år 2014 finns flera indikatorer som berör läkemedel får 
personer 75 år och äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilt boende. 
V ad gäller in dikatom tio eller fler läkemedelligger Håbo i den röda delen, 
alltså bland de kommuner som har högst andel personer med tio eller fler 
läkemedel. De andra kommunema i länet är också röda fårutom Heby som 
är gul (medel i riket). I den nationella äldresatsningen får de mest sjuka 
äldre ingick god läkemedelsbehandling för äldre. Målgruppen här är också 
personer 75 år och äldre och gäller alla, inte bara de som har hemtjänst eller 
bor på särskilt boende. Uppsala län lyckades minska andelen personer som 

~/ . 
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äter olämpliga läkemedel, antipsykotiska läkemedel samt antiinflammato
riska läkemedel. 

Dokumentation 

Journalgranskning 
Under året har medicinskt ansvarig sjuksköterska granskat 40 slumpvis ut
valda patientjournaler. Det är en uppfåljning på granskningen år 2013 och 
samma underlag har använts. En checldista med frågor baserade på Rutin för 
inskrivning i hemsjukvården och Rutin om förebyggande insatser för att 
undviTra fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen har utformats. 
Resultatet visar på fårbättringar, men det återstår en del arbete får att pati
entjournalen ska bli ett effektivt redskap får en god och säker vård. Dolcu
mentationen om vårdplaneringar och framfårallt medicinska vårdplaneringar 
måste fårbättras. Det gäller också beslaivningar i anamnesen om patientens 
hälsohistoria/vårderfarenhet och kontaktorsak 
Vad gäller riskbedömningar får fall, undernäling och tryckskada så har cirka 
hälften av patienterna på kommunens särskilda boenden fått en riskbedöm
ning i Senior Alert. En betydligt mindre del av dessa har en riskbedömning i 
patientjournalen. De granskade patienterna på Attendo, Pornona hus 2 har 
alla fått riskbedömningar, både i Senior Alert och i patientjournalen. Enligt 
rutinen om liskbedömningar ska bedömningarna göras gemensamt i team på 
respektive enhet. Det har valit problem på kommunens enheter under året 
med kontinuitet i teamen och att få tid att träffas, vilket kan bidra till resulta
tet. Resultatet av granskningen har återkopplats till sjuksköterske gruppen 
och enhetschefen får hälso- och sjukvården. Arbetet med att fårbättra 
dolcumentationen fortsätter och vi kommer att ha en dag med CGI får ge
nomgång av patientjournalen vad gäller inställningar med mera får att un
derlätta arbetet. 

Nationell patientöversikt (NPÖ) 
Under 2013 slöt kommunen avtal med Inera och CGI om åtkomst till nat
ionell patientöversikt Syftet är att få en mer säker informationsöverfåring 
mellan olika vårdgivare och därmed en ökad patientsäkerhet Legitimerad 
personal ska kunna ta del av patientens journal på landstinget via nationell 
patientöversikt om det behövs får att ge en god vård och att patienten har 
samtyckt. Först under augusti-september fåna året var alla tekniska problem 
lösta så att legitimerad personallrunde bölja använda NPÖ. Det är dock 
oldart i vilken omfattning NPÖ används i verksamheten. Medicinslet ansva
rig sjuksköterskas bedömning är att NPÖ används i ganska låg omfattning. 
En bidragande orsak till detta kan vara att landstinget inte lägger ut hela 
journalen. Bland annat salmas anteclmingar från arbetsterapeuter och sjuk
gymnaster samt läkemedellista. 

Kontroll av loggen NPÖ 

En loggning är gjord, 2015-02-05, enligt Rutinför loggkontroll och tilldel
ning av behörigheter i nationell patientöversikt. Den personal som slumpvis 
valdes ut hade läst på patienter de har behölighet för. 
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Hälso- och sjukvården i kommunen är organiserad i en enhet, uppdelad på 
två grupper. En får sjuksköterskor och en får arbetsterapeuter och sjukgym
naster. sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster har olika an
svarsområden, men går också in och täcker får varandra vid sjukdom och 
helger. På grund av det så är behötigheten tilldelad så de kan se alla patien
ter inskrivna i hemsjukvården i kommunen. Pornona hus 2 drivs av Attenda 
och de har sjuksköterskor på dagtid. Övrig tid behöver kommunen tillgång 
till deras patienter och kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster sva
rar också får hjälpmedel och rehabiliterande insatser. Attendo's sjuksköters
kor ser bara sina patienter och dokumenterar där. 

I fårra årets kvalitetsberättelse framgick att ledningsgruppen år 2012 beslu
tat att omsorgspersonalen på fårsök skulle få läsa patientjournalen. Loggkol
len får år 2013 visade på att ingen omsorgspersonal vatit inne i patientjour
nalen och löst. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har tagit uppfrågan med 
ledningsgruppen om behörigheten får omsorgspersonalen ska levarstå eller 
avslutas, men inte fått svar. Vid närmare undersökning infår årets loggkoll 
visar det sig att det finns 69 omsorgspersonal som har läsbehölighet till pa
tientjournalen på sin arbetsplats, Dalängen respektive Pornona hus 4. Ingen 
omsorgspersonal från Pornona hus 2 har läsbehörighet 

Syftet med loggkollen är: 

• Har någon omsorgspersonal med läsbehölighet valit inne och läst i pati-
entjournalen på sin enhet? 

5 Har Attendo's sjuksköterskor läst andrajournaler än de på sin enhet? 

e Finns annan personal som valit inne och läst i patientjournalen? 

Från Pornona hus 4 och Dalängen väljs ca 20% av journalerna ut får 
granslming. Kollen avser både omsorgspersonal och sjuksköterkor från At
tendo. Varken omsorgspersonal eller sjuksköterskor från Attenda har varit 
inne och läst i någon av journalerna. 

För patienter i ordinärt boende görs en sticldcontroll på 10 journaler av 319 
under året. Attendo's sjuksköterskor har inte läst i någon av journalerna I 
alla granskade journaler finns bara namn på legitimerad personal. 

Sammanfattning 
Loggkollen visar att ingen obehörig tagit del av patientjournal i kommunens 
hälso- och sjukvård inom socialtjänstens område. Den visar också att ingen 
av den omsorgspersonal som är behölig att läsa patientjournal på sin enhet 
har gjort det. Eftersom läsbehötigheten får omsorgspersonal inte används 
varken år 2013 eller 2014 så kommer den att tas bort. 

Förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården 

Riskbedömningar särskilt boende 
Under året har Pornona hus 4, Kortidsboendet, Dalängen, Solängen och Po
mona hus 2 arbetet med riskbedömningar får att fårebygga fallskada, tryck-

/)$. 
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skada, undernäring och ohälsa i munnen. På enheterna for särskilt boende 
har nästan alla fått en riskbedömning och registrerats i kvalitetsregistret Se
nior Alert, medan det endast är ett fåtal bedömda och registrerade på kort
tids boendet. Vid den senaste bedömningen under hösten så framkommer 
foljande for personer som bor på Pornona hus 2 och 4 samt Dalängen och 
Solängen. Korttidsboendet rälmas inte med for att de har for få registrering
ar. 

• Andel personer med risk for fallskada 85% 

e Andel personer med risk for tryckskada 39% 

• Andel personer med risk for undemäling 78 % 

• Andel personer med lisk for ohälsa i munnen 72 % 

Resultat fallskador 

Det totala antalet fallavvikelser under året är 507. A v dessa har fem stycken 
medfort en fraktur for personen. År 20 l O, året innan vi bö:tj a de med liskbe
dömningar var det tio personer som fick en fraktur i samband med fall. 

Resultat tryckskada 

Det finns sju avvikelser rapporterade om tryckskada, varav två från annan 
enhet. statistiken i Senior Alert visar dock på att det finns 16 personer under 
året som haft tryckskada. Antalet personer med känd tryckskada har alltså 
ökat i verksamheten och det är angeläget att finna åtgärder for att minska 
antalet så långt möjligt. 

Riskbedömningar ordinärt boende, Grannvårds hemtjänst 
Grannvård har under året gjort riskbedömningar och genomfort åtgärder 
samt registrerat i senior Alert. 

Munhälsa 
Flertalet av personalen inom hemtjänsten, plivata utforare och kommunal, 
enheten for personlig assistans och solängens har fått gnmdläggande mun
hälsoutbildning från friretaget Oral Care, totalt 54 personer. Ett antal perso
nal från Pornona hus 2 och Dalängen samt två sjuksköterskor har också fått 
utbildning i att göra munhälsobedömningar i Senior Alert. Därmed ökar for
utsättningarna for en god munhäls a. A v de 15 7 personer som tackat j a till 
munhälsobedömning har 11 O fått det, dälibland 19 personer i ordinärt bo
ende. Antalet personer som fått munhälsobedömning i ordinärt boende är en 
klar ölming från forra året (20 13 ), då ingen fick bedömning. 

Vårdhygien 
Samtliga enheter har hygienombud och har utfart egenkontroller vad gäller 
basala hygienrutiner och ldädregler. 
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Vår beteclming 

VON nr 2015.49 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård och omsorg för demenssjuka 

UTREDNING 
Datum 

2015-02-09 

För att minska och lindra vissa symtom på demenssjukdom används kvali
tetsregistret BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjuk
dom) får att få hjälp med utvärdering av insatta omsorgs- och omvårdnads
åtgärder. Både Dalängen och Solängen använder arbetssättet och har fått 
goda resultat i fmm av lugnare och mer harmoniska patienter samt en lägre 
användning av lugnande läkemedel. 
Under hösten startade också det nyinrättade demensteamet sitt arbete. De 
arbetar mot alla personer med demenssjukdom inklusive demenslilmande 
symtom samt deras närstående. Verksamheten riktar sig till personer ute i 
ordinärt boende och till personer på särskilda boenden och till personal. 

Samlad bedömning 

Kvalitetsarbetet under året har varit fokuserat på två områden, att få en mer 
fungerande och ändamålsenlig avvikelsehantering samt områdena i den nat
ionella äldresatsningen. Förutsättningarna får att bedriva ett gott kvalitetsar
bete har påverkats negativt av vakanser på enhetschefer på två av kommu
nens tre särskilda boenden. I den nationella äldresatsningen så kunde pre
stationsmedel får utvecldingsarbete erhållas om vissa nivåer inom områdena 
uppnåddes. Kommunen nådde upp till flera nivåer och erhöll prestationsme
deL Dock fick inte de olika verksamheterna behålla några pengar får ut
vecldingsarbeten på grund av socialfårvaltningens budgetunderskott. Det, 
tillsammans med en planerad besparing under året, är faktorer som gör det 
svårare att bedriva ett gott kvalitetsarbete. 

Socialfårvaltningens ändrade organisation, med bland annat en avdelnings
cheffår äldre och funktionsnedsatta med ett övergripande ansvar för kvali
tetsarbetet har dock haft en positiv påverkan. Det är också positivt att arbetet 
med ett ledningssystem för kvalitetsarbetet på socialfårvaltningen fick en 
nystart efter att ha legat nere drygt ett år. 

Riktlinjer och rutiner 

En del av den medicinskt ansvariga sjuksköterskans arbetsuppgifter är att 
utforma riktlinjer och rutiner får att säkerställa god vård och omsorg. Över
syn och revidering görs kontinuerligt. Nya och reviderade liktlinjer finns i 
bilaga l. Det finns även länsgemensamma riktlinjer och rutiner som styr 
verksamheten. De finns samlade i landstingets kvalitetshandbok på deras 
hemsida, www.lul.se. 

7(7) 

Vår beteclming 
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HÅBO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Socialförval t n i ng en 

UTREDNING 
Datum 

2015-02-06 

lrene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Bilaga 1, reviderade/nya riktlinjer och rutiner hälso- och sjuk
vård och tillhörande social omsorg 

Datum Namn 

2014-03-13 Rutin för teamarbete vård och omsorg på särskilt boende 
för äldre inldusive korttidsinriktning, samt inflyttning, 
reviderad. 

2014-06-10 Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgif-
ter, reviderad. 

2014-08-26 Rutin för kontroll av identitet och legitimation vid an-
ställning av legitimerad personal, reviderad. 

2014-09-05 Riktlinje för god vårdhygien inom vård och omsorg, re-
viderad. 

2014-10-06 Rutin för egenvårdsbedömning, ny. 

2014-10-23 Rutin för inhämtande av samtycke till sammanhållen 
journalföring, reviderad. 

2014-10-23 Lathund NPÖ (Nationell patientöversikt), ny. 

2014-10-23 Lathund sekretess/samtycke, ny. 

2014-11-04 Riktlin j e för tandvårdsstöd till vissa äldre och funlctions-
nedsatta, reviderad. 

2014-11-04 Rutin för intygsskrivning i hälso- och sjukvården, ny. 

2014-11-05 Lathund för att logga in i Prator med SITHS-kort, för 
användare, ny. 

2014-11-05 Lathund för att logga in i Prator med SITHS-kort, för 
administratörer, ny. 

2014-12-16 Lokal rutin för systemförvaltning av Prator, ny. 

2h. 
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Vår beteckning 

VON nr 2015.79 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON§ 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2015-02-03 

VON 2014/7 

Fråga om öppnade av ytterligare platser i korttidsboende 

Nämnden hade till dagens sammanträde att ta ställning till, att inte öppna 
ytterligare korttidsplatser får äldre under år 2015 samt att uppdra till 
förvaltningen att beakta behovet av korttidsplatser i budgetarbetet får 
år 2016. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Efter diskussion fcireslår nämnden att ärenden bordläggs och återupptas på 
nämndens kommande sammanträde den 3 mars 2015. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet bordläggs fram till 
nämndens kommande sammanträde i mars 2015. 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2015.95 



HÅBO 
KOMMUN 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-01-14 

Fråga om öppnade av ytterligare platser i korttidsboende 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte öppna ytterligare 
korttidsplatser får äldre under 2015 och uppdrar till fårvaltningen att 
beakta behovet av korttidsplatser i budgetarbetet får 2016. 

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

Ärendet behandlades av kommunstyrelsen den 24 november som 
återremitterade ärendet till socialfårvaltningen då man ville ha en tydligare 
beräkning av kostnaderna och en redovisning av konsekvenserna av att inte 
öppna ytterligare korttidsplatser 

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

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

Kostnaden får att öppna korttidsboendet igen kan beräknas till ca 4 500 tlcr 
får fårsta ettårspelioden om man börjar med att öppna sex platser och tänker 
sig att man efter 6 månader har 12 platser. Arskostnaden vid 12 platser är ca 
4 900 tkr. Med ytterligare korttidsplatser blir det också en minskning av 
hemtjänstbehovet eftersom den enskilde naturligtvis inte behöver hemtjänst 
när hen är på korttidsboendet Det är oerhört svårt att beräkna hur mycket 
hemtjänstkostnaderna kan minska eftersom vi idag inte vet vilka personer 
som kommer att vara på korttidsboendet och hur mycket hemtjänst dessa i 
så fall har. En bedömning är en kostnadsminskning mellan 500 - l l 00 tkr. 
Det betyder att nettokostnaden de fårsta 12 månaderna berälmas bli 3 400 -
4 000 tlcr. 
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Vår beteckning 

VON nr 2015.27 



HÅBO 
KOMMUN 

Förvaltningens bedömning 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-01-14 

Förvaltningens bedömning är att det finns ett behov av ytterligare 
korttidsplatser. Det är tveksamt om behovet är så stort som 12 nya platser 
men med all sannolikhet finns ett behov av ca sex platser. Kostnad får drift 
av sex platser är ca 4 000 tkr. Med en bedömd kostnadsminsirning inom 
hemtjänsten på 250 - 550 tkr betyder det att driftskostnaden kan berälmas 
till 3 450-3 700 tlcr. Ekonomiskt är det inte effektivt att bedriva 
äldreboenden med sex platser då varje plats blir relativt dyr. I "gamla" 
korttidsboendet finns visserligen möjlighet ti1112 boende men troligvis är 
behovet inte så stort och det skulle i så fall innebära boende i dubbelrum, 
vilket känns tveksamt att återgå till. 

Förvaltningen ser ingen möjlighet att fmansiera ett öppnande av 
korttidsboendet inom den ram som nämnden tilldelats. Nämnden föreslås 
därfår besluta att inte öppna ytterligare korttidsplatser under 2015 men 
uppdra till förvaltningen att beakta behovet av korttidsplatser får äldre i 
budgetarbetet får 2016. 

Beslutsunderlag 

Beslut expedieras till 
Kommunstyrelsen 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Vår beteckning 

VON nr 2015.27 



HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen HABO KOMMUNJ 
SOCIALFÖRVALTNINGEN, l 

JUSTERARE 

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

' ' i . 

Förslag på att öppna ytterligare platser i korttidsboende för VO 1\1 
äldre samt äskande om medel från socialnämnden 

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

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

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens fårvaltning konstaterar att socialnämndens begäran inte 
ryms inom de fastslagna budgetramarna får 2015. Det innebär att en 
eventuell medeltillfårsel skulle belasta kommunens resultat negativt, från 
prognostiserade 21 760 tlcr ti1117 860 tlcr. 

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

Förvaltningen konstaterar därmed att två möjliga fårslag till beslut 
fåreligger: 

Beslutsalternativ l: 

Kommunstyrelsen beslutar att fåreslå fullmäktige att avslå socialnämndens 
äskande och uppdra till socialförval tingen att hantera driften inom ram. 

Beslutsalternativ 2: 

Kornmunstyrelsen beslutar att föreslå fullmäktige att besluta bevilja 
socialnämndens äskande. · 

Förvaltningen överlämnar ärendet till arbetsutskottet utan eget fårslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnens beslut 2014-09-30, § 101 

Tjänsteslcrivelse från socialförvaltningen 2014-09-10 

T j änsteslcrivelse från kommunkansliet 2014-11-07 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-11-11, § 136. 

EXPEDIERAD 

3 
o ' SIGNATUR UTDF<f'Ci~~~TYR~N}NG Nr 2014.3523 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-24 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE 

KS § 168 KS 2014/164 

Kommunstyrelsens forslag till beslut: 

Noteras att i sambandmed arbetsutskottets behandling av ärendet 
2014-11-11, begärda fortydliganden och kompletteringar av 
beslutsunderlaget inte föreligger vid dagens sammanträde. Därfor föreslås 
att ärendet återremitteras till socialnämnde. 

Kommunstyrelsens beslut 

l. styrelen beslutar att återremittera ärendet till socialnämnden for 
redovisning till styrelsen dels av de eventuella besparingar som kan 
uppstå om nämndens forslag genomfors dels hur driftkostnaden på 3900 
tkr beräknats samt en redovisning av konsekvenser om forslaget inte 
genomfors. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 

EXPEDIERAD 

3 (. 
SIGNATUR UTD~~bQRkom m u i/1 Nr 2014.3523 

1\ommunstyrelsen;~t nfng 
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HÅBO 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 136 KS 2014/164 

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

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

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

Förvaltningens beredning 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att socialnämndens begäran inte 
ryms inom de fastslagna budgetramarna får 2015. Det innebär att en 
eventuell medeltillfårsel skulle belasta kommunens resultat negativt, från 
proguostiserade 21 760 tkr ti1117 860 tla. 

En möjlig lösning är att fullmäktige avslår socialnämndens begäran och 
uppdrar socialfårvaltningen att hantera &·iften inom budgetramen. 

Förvaltningen konstaterar därmed att tvåmöjliga forslag till beslut 
fåreligger: 

Beslutsalternativ l: 

Kommunstyrelsen beslutar att fåreslå fullmäktige att avslå socialnämndens 
äskande och uppdra till socialfårval tingen att hantera driften inom ram. 

Beslutsalternativ 2: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå ftlllmälctige att besluta bevilja 
socialnämndens äskande. 

Förvaltningen överlämnar ärendet till arbetsutskottet utan eget förslag till 
beslut. 

Beslutsunderlag 

Socialnämnens beslut 2014-09-30, § 101 

T j änsteshivelse från socialförvaltningen 2014-09-1 O 

T j änsteslaivelse från kommunkansliet 2014-11-07. 

Arbetsutskottets hante1ing av ärendet: 

Noteras att ärendet fram till konununstyrelsens samman11·äd.e 2014-11-24 
ska kompletteras med en redovisning dels av eventuella besparingar som 

EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNINO 

/ l ··1 l l ,t -L Gli 32. 
l . 

Nr 2014 .3•128 



rr±1 HÅBO 
_,KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-11-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE 

KSAU § 136 KS 2014/164 

kan uppstå om nämndens fårslag genomfårs dels hur driftkostnaden på 3900 
tlcr berälmats samt en redovisning av konselevenser om fårslaget inte 
genomförs. 

Arbetsutskottets beslut 

1. Utskottet överlämnar förslaget till komnllmstyrelsen utan 
eget fårslag till beslut. 

EXPEIJIERJ\0 SIGNATUR UTORAGSBESTYRI<NING 

rel lä! l 
Nr 2011.3428 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

SN § 101 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-09-30 

SN 2014/30 

Förslag att öppna ytterligare platser i korttidsboende för äldre 

Sammanfattning 
När Solängens äldreboende öppnade frigjordes flera platser på Pornonas 
äldreboende. Vilket innebar att åtta (8) enkelrum skapades som kortids
boende. Detta möjliggjorde att gamla korttidsboendet kunde nyttjas till en 
till1imlig arbetsmiljö får arbetsterapeuter/- sjukgymnaster, sjuksköterskor 
och en del avgränsat får föreningslivet 

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

Den grupp som inte fått del av korttidsplatser, i va:tje fall inte det senaste 
året, är personer som vårdas i hemmet av anhörig. Alternativ som funnits får 
denna grupp är hem1jänst i form av till exempel gratis avlastning och i vissa 
fall kompletterat med ytterligare hemtjänsttimmar. Gruppen anhörigvårdare 
är en mycket viktig fårutsättning får en fungerande äldreomsorg. Det är 
därfår viktigt att den anhörige får möjlighet till både avlastning och stöd 
genom att den som vårdas kan erbjudas plast på korttids boende. 

Ekonomi 
Årskostnaden får att öppna kortidsboendet på Plommonvägen 6 i j anuar år 
2015 beräknas till3 900 tia. Då är hänsyn taget till att 6 platser öppnas i 
januari med en upptrappning under året med att ha 12 platser i dubbelrum i 
september/oktober år 2015, om behov finns. 

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

En mer utförlig beshivning av ärendet framgår i tjänsteskrivelse daterad 
2014-09-10. . 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteslaivelse, daterad 2014-09-10, nr SN 2014.2271. 

Beslut 

l. Socialnämnden beslutar, förutsatt kommunfullmäktiges beslut, att öppna 
korttidsboende på Plommonvägen 6 från och medjanuari år 2015. 

2. Socialnämnden äskar hos fullmälctige om att nämnden tillfårs 3 900 tia 
får drift av korttidsboende på Plommonvägen 6. 

Beslut expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING EXPEDIERAD ? (j 
Ul. 

Nr 2014.2508 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
_ Socialförvaltningen 

Monica Lundquist, Enhetschef 
0171-526 59 
monica.lundquist@habo.se 

T JÄNSTEUTLATANDE 1 (2) 

Datum Vår beteckning 

2015-02-02 VON 2015/11 nr 2015.61 

Förslag till ny avgift för rollator och el rullstol och förslag att 
mobiltelefonbaserade hjälpmedel utgår 

Förslag till beslut 
Att inom de individuella hjälpmedelsriktlinjerna inte längre erbjuda 
mobiltelefonbaserad plattform som forslcrivningsbmi hjälpmedel. 

Att ändra avgift for rollatar (den andra som förskrivs) till 50 kronor/månad. 

Att ändra avgift for elrullstol till l 00 kronor/månad. 

SammantaUni ng 
I riktlinjer får individuella hjälpmedel finns anpassad mobiltelefonbaserad 
plattform som fårsicrivnings bar produkt får den som har kognitiv 
nedsättning. Mobila plattformar ( smmiphones) är en produkt som de flesta 
människor har. Det finns funktioner i de flesta smartphones på marimaden 
som kan ge stöd for minne, planering och struktur. En mobil plattform bör 
därmed inte ldassas som ett hjälpmedel. 

Ändring av avgifter får rollatar och elrullstol forenklar hantering och gör att 
hjälpmedellämnas tillbaka när behov upphör. 

Ärendebeskrivning 
Smmiphones har på relativt kort tid blivit en vardagsartikel som de flesta 
människor har. En smartphone har många funktioner som kan ge stöd for 
minne, struktur, planering orientering for den som har en nedsatt kognitiv 
förmåga. Inom ramen for individuella hjälpmedel har en mobil plattform 
(smartphone) varit fårskrivningsbar som hjälpmedel. Vid behov av stöd vid 
kognitiv nedsättning ska istället egen mobiltelefon anpassas med 
applikationer eller ska programvara installeras i egen mobiltelefon. Vid 
avsalmad av mobiltelefon ska plattform utan telefondel forsicrivas for att 
kompensera för den kognitiva nedsättningen. 

Idag är avgiften 500 kronor i ett engångsbelopp for den som får en andra 
rollatar förskriven. Den fårsta rollatorn är avgiftsfri. För elrullstol är 
avgiften 80 kronor/månad. 

Ny avgift får den andra rollatorn blir 50 kronor/månad. 

Ny avgift får elrullstol blir l 00 laonor/månad 

35. 



HÅBO 
TJÄNSTEUTLATANDE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2015-02-02 VON2015/11 nr 2015.61 

Förvaltningens bedömning 

Den telrniska utveckling som pågår innebär att det idag finns produkter på 
marknaden som kan kompensera får många typer av funktionsnedsättningar. 
Smartphones är en sådan produkt som bör betraktas som ett egenansvar. 

Samma typ av månadsvis debitering fårenklar hanteringen och främjar att 
hjälpmedel återlämnas när behovet upphör. 

Beslut expedieras till 
:0.:..:.~~, ·: 
':E>I:hJU C>l.urv-uaf ... 

k o vv1 M u. vt-fu (l v'l!l ;; 1 

Monica Lundquist 
Enhetschef 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Monica Lundquist, Enhetschef 
0171-526 59 
monica.lundquist@habo.se 

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2015-02-12 VON 2015/16 nr 2015.104 

Förslag till ny taxa för fotvård att börja gälla från 2015-05-18 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ny taxa för 
fotvård ska vara 400 laonor per behandling. 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att nya taxan 
ska bötja gälla från och med 2015-05-18 och tills vidare 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-02-03 § 9 att fotvårdens 
intäkter ska öka med 50 000 laonor per år. Detta för att möjliggöra 
bespatingar för att fmansiera höj d ersättning till hemtj änstutförama. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande taxa för fotvård är 360 laonor per behandling. Taxan förslås 
höjas med 40 laonor till400 laonor. Den senaste höjningen gjordes år 2013, 
från 320 laonor till 360 laonor enligt beslut i kommunfullmäktige§ 5. 

Den 2014-02-24 § 113 beslutade fullmäktige att införa ytterligare en nivå på 
avgift/taxa, benämnd enklare fotvårdsbehandling till200 laonor per 
behandling. Den avgiften/taxan kvarstår oförändrad. 

Förvaltningens bedömning 
En höjning på 40 laonor är en rimlig höjning och en nödvändig åtgärd för 
att öka fotvårdens intäkter. 

Beslutsunderlag 
- Beslut, kommunfullmäktige, 2013-03-25 § 5, KS 2013.825 
- Beslut, kommunfullmäktige, 2014-02-24 § 113, KS 2014.659 

Beslut expedieras till 
Enhetschef, Fotvård 
Förvaltningens ekonom 
Systemansvmig för Treserva 
Pornona Expedition 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Förslag till ändrade taxor dels för fotvård, dels för hemsjukvård 
. samt dels för egenavgift förfärdtjänst 

Sammanfattning 
Av soCialnämndens beslut' 2012-11-08, § 125, framgår bland mmat följ ande 
förslag: · · · 

" . Taxan for fotvård föreslås höjas ined 40 laonor per behatidling, från 320 
kronor ti11360 kronor. Beräknad infäk:tsökning: 140 tkr. . · 

l) ,- . Ta,'Can for herosjvlcvård mreslås höj as med l o'o ktonor per månad, :från 
' 2oo laonor til1300 kronor. Beräkn~ intäktsökning: 60 tkr. · 

a Lägsta egenavgiften för färdtjänst föreslås höjas med 1 O kronor per resa, 
· fiån 25 kronor till 3 5_laonor. Beräknad intäktsökning: 20 tkr. · 

. . 

Total bnälouid ölming av intä~ctcr: 220 tla· . 

Nämndens beslutsunderlag 
Internbudget år 2013, ni 2012.2700. 
Mål; strategier ochnyckelill.dikatorer år 2013, m 2012_2693. 

·Tjänsteskrivelse, daterad 2012-10-26, nr 2012.2700 

Nämndens beslut 

l. Socialnämnden för~·slår lco~unfullmäktige att be~luta om höjning av 
nedan avgifter att gälla från och med 2012-12-17 och tillsvidare. . 

Taxa för fotvård höjs med 40 leronor per behandling till 360 kronor. 
Taxa fOr hem~ukvård höjs riied 100 kronor per månad till300 laonor. 
Lägsta egenavgift höjs for fru:dtjänst med lO laonor til135 kronor. · 

BeslutsunderJag 
· Socialnärimdens beslut2012-ll-08, § 125 · 

. Tjänsteslmvelse 2012-12-08 . . 
Arbetsutskottets förslag tilt beslut 2013-01-22·, § 24. 

Styrelsen. tillstyrker nämndens förslag till beslut. 

Natetas att beslutet slai gälla från _och med 2013-04"01: 
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Kommunfullmäktige 

K~§ 5 · 

Kommunfullmäktiges beslut 

· .: Datuni 
2013-03-25 . 

. KS 2012/103 

·1. · Fullmäktige beslutar att taxan för fotvård höjs med 40 kronor per be- · 
handling till360 ki·onor. . · · · · 

2. Fullmäktige beslutar att taxa for hemsjukvård höjs med 100 kronor per 

månad till 300 kronor. 

3. Fullmäktige beslutar att lägsta egenavgift höjs för färdtjänst med 10 
leronor till 3 5 lcronor. · 

4. Fullmälctige beslutar att de forändrade taxorna gäller från och med 
'2013-04-01 och tills vidare. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 
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2014-02-24 

Kommunfullmäktige 
HABO KOMMUN 

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Ank. 2014 ~03- .OJ. 
KF§ 113 KS 2013/136 

Dnr i(OiJ-. 5 l Y' ~~}O 

Beslut om att införa ytterligare en nivå på avgift/taxa, benämnd 
enklare fotvårdsbehandling 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslutade 2013-03~25 § 5 om ny avgift/taxa får fotvård. Nya 
taxan höjdes till360 kronor per behandling. 

Ärendebeskrivning 
En hel fotvårdsbehandling a 360 kronor består av fotbad, fot status, 
rådgivning och behandling. Regelbunden fotvård är viktigt, dels for den 
som har diabetes men också får de allra flesta äldre. 

Socialförvaltningens bedömning 
Fotvårdens uppdrag är att erbjuda fotvård av god levalite som är tillgänglig 
får äldre personer och får personer med diabetes. 

Det finns personer som inte har behov av eller kan tillgodogöra sig en hel 
fotvårdsbehandling på grund av olika tillstånd. En sängliggande eller svårt 
rörelsehindrad person som aldrig belastar sina fåtter har ibland inte behov 
av en hel behandling. För den målg1uppen är en lägre taxa motiverad. 

Förvaltningen fareslår därfår att ytterligare en nivå på taxa infdrs till200 
kronor, benämnd enldare fotvårds behandling. Målgruppen som avses att få 
en enlda.re fotvårdsbehandling är de personer som är svårtrörelsehindrade 
och ä.r mllstolsbuma eller sängliggande. Det ska alltid vara fot terapeuten 
som bedömer och beslutar om vem som har rätt till en enklare fotvårds
behandling. 

Socialnämnden beslutar 2013-11-05, 92, fåreslå fullmäktige att infåra 
ytterligare en nivå på taxa får fotvård till 200 kronor per behandling, 
benämnd enklare fotvårdsbehandling. 

BeslutsunderJag 

- Socialnämndens beslut 2013-12-05, § 92 

- Kommunfullmäktiges beslut 2013-03-25 § 137 

Koinmunfullmälctiges beslut 2013-03~25, § 5 

- Tjänsteslaivelse 2014-01-14 

Arbetsutskottets fårslag till beslut 2014-01-21, § 19. 

- Kommunstyrelsens fårslag till beslut 2014-02-03, § 21. 

Styrelsen tillstyrker socialnämndens förslag. 

EXPEDIERAD Lt () • SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr2014.659 



HÅBO 
KOMMUN 

Kornmunfullmäktige 

KF§ 113 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 

2014-02-24 

KS 2013/136 

Owe Frö j d (B å p) yrkar tillägg till styrelsens förslag till beslut. Tillägget 
gäller att beslutet kompletteras enligt följande: "Beslutet gäller från och med 
2014-03-01.'' 

Fullmäktige beslutar i enlighet med Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande. 

Kommunfullmäktiges beslut 

l. Fullmäktige beslutar att införa ytterligare en nivå på taxa får fotvård till 
200 leronor per behandling, benämnd enklare fotvårds behandling. 

2. Beslutet gäller från och med 2014-03-01. 

Beslutsexpediering 
Socialnämnden 

EXPEDIERAD SIGNATUR 
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HÅBO 
KOMMUN 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-02-24 

1(3) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.162 

-----

Yttrande till kommunens revisorer rörande granskning av 
socialnämndens styrning och uppföljning av LSS-verksamheten 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att yttra sig till kommunens 
revisorer i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 
Kommunens revisorer genomförde hösten 2014, med hjälp av pwc, en 
gransirning av socialnämndens styrning av LSS-verksarnheten. 
Verksamheten till hör från den l januari 2015 vård- och omsorgsnämndens 
ansvarsområde. 

Revisorernas slutsats är att nämnden i huvudsak bedriver den granskade 
LSS-verksarnheten på ett ändamålsenligt och kvalitetsmässigt 
tillfredsställande sätt. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna ger ett antal rekommendationer kring fårbättringsområden, 
villca redovisas i kursiv stilnedan. Förvaltningens svar redovisas direkt 
under vmj e förslag. 

Det finns behov av principiella diskussioner om förhållningssätt, om 
arbetsformer och om vad som kan anses vara "rimligt och lämpligt" i 
verksamheten. 

Det finns inga specifika och dokumenterade direktiv för styrning av LSS 
verksamheterna. 

Enheterna har varit mycket självständiga och vi har, efter besöken i 
verksamheterna, märkt att det kan finnas behov av principiella diskussioner 
m.ellan cheferna om olika attityder och arbetssätt 

Socialförvaltningen i Håbo kornmun har en ny organisation från och med 
januari 2015 där alla enhetschefer får LSS-verksamheter tillhör avdelningen 
stöd får äldre och funktionsnedsatta. Gemensamma möten äger mm var 
tredje vecka och ett naturligt fomm för samverkan frnns för att diskutera 
fårhållningssätt och arbetsmetoder. Enheterna kornmer även i fortsättningen 
vara självständiga men det kollegiala stödet finns i gmppen. 

Återkommande tema på enheternas arbetsplatsträffar är frågor om lagens 
intention om integtitet, delaktighet och självbestämmande. 



HÅBO 
KOMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-02-24 

Kvalitetsledningssystemet med kvalitetsråd som ofta sammafaller med 
arbetsplatsträffarna och ledningsmöten med kvalitet på dagordningen ger en 
mer samordnad styrning av våra verksamheter. 

Det finns behov av checklistor och enhetlig utredningsstruktur för att stödja 
handläggningen och öka rättssäkerheten. 

Riktlinjer for biståndshandläggare LSS ses över, checklistor och en enhetlig 
utredningsstruktur ingår i arbetet som presenteras för vård och 
omsorgsnämnden i maj 2015. Rollen som biståndshandläggare är tydlig - att 
ta emot, utreda, bedöma och besluta kring den enskildes ansökningar om stöd 
från kommunen enligt LSS. Det innebär myndighetsutövning och individuell 
behovs bedömning. 

Det är angeläget att nämnden får ta del av framtida behov även av andra 
LSS- insatser, exempelvis daglig verksamhet och korttidsvistelse. 

Inventering av framtida behov görs kontinuerligt och delges nämnden. Det 
sker genom samverkan med föräldrar till ungdomar som söker LSS boende 
kan behovet av insatser inventeras. Samverkan mellan handläggare och 
enhetschefer pågår i syfte att se över vilka personer som kommer att behöva 
en framtida boendeplats enligt LSS. Vid nybyggnation är föräldrar inbjudna 
att lämna synpunkter och önskemål under hela byggnadsprocessen i en 
samrådsgrupp. När det gäller t ex daglig verksamhet så har det vatit en fråga 
som nämnden behandlat i samband med budgetarbetet eftersom 
verksamheten utökats och då krävt nya resurser. Vad gäller korttidsvistelse 
är det mycket svårt att bedöma de framtida behoven eftersom det i hög grad 
påverkas av föräldrarnas inställning, inflyttning i kommunen och hur många 
barn med funktionsnedsättning som kommer att födas. 

Vi uppfattar att personalen är osäkra på om vad som ska s!a·ivas i en 
genomförandeplan och vad de ska användas till. 

Ny mall får genomforandeplan är framtaget och fmns i Treserva. Utbildning 
och stöd i dokumentationen är genomförd. 

Det görs inte några regelbundna uppföljningar av brukares delaktighet i 
LSS-bostäderna. Vi rekommenderar ledningen att diskutera på vilket sätt 
brukaruppföljning kan ske, så det går att bedöma om brukare, utifrån sina 
förutsättningar, verkligen görs delaktiga i det dagliga arbetet i den egna 
bostaden och om de är nöjda med hur stödet och insatserna utförs. 

Ökad delaktighet är ett av de viktigaste målen for verksamheterna inom LSS 
och det fums dokumenterad i genomforandeplan för vmje individ. I 
verksamhetsplanen for 2015 är ett ett mål att öka delaktigheten genom 
brukardeltagande i processen for nybyggnation av en grupp bostad. 

Brukare får även handledning i användandet av datorer, läsplattor och 
smmia telefoner for att öka delaktigheten i samhällslivet. 

2(3) 
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Det finns framtagen mall for enkät angående brukarnas nöjdhet med sina liv, 
hur de upplever sin delaktighet och självständighet. Enkäten 
sammankopplas med genomforandeplanen vilket gör att mätningen kan ske 
medjämna tidsintervall. Enkäten används redan i en gtuppbostad och 
kommer att användas av samtliga g111ppbostäder under 2015. 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport "Socialnämndens styrning och uppfoljning av LSS
verksamheten" 

Beslut expedieras till 
Kommunens revisorer 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Granskning av socialnämndens styrning och uppföljning av LSS
verksamheten 

PwC har på vårt uppdrag granskat socialnämndens styrning och uppföljning av 
LSS-verksamheten, avgränsat mot insatserna körttidsvistelse och bostad med 
särskild service. Granskningen har inriktats mot att besvara revisionsfrågan om 
socialnämnden bedriver LSS-verksamheten på ett ändamålsenligt och 
kvalitetsmässigt tillfredställande sätt? 

Utifrån de iakttagelser som gjorts i granskningen samt efter analys av resultatet är 
den samlade bedömningen och svaret på revisionsfrågan att socialnämnden i 
huvudsak bedriver den granskade LSS-verksamheten på ett ändamålsenligt och 
kvalitetsmässigt tillfredsställande sätt, men att det finns ett antal 
förbättringsområden. 

Rekommendationer: 

• Det finns behov av principiella diskussioner om förhållningssätt, om 
arbetsformer och om vad som kan anses vara "rimligt och lämpligt" i 
verksamheten. 

• Det finns behov av checklistor och enhetlig utredningsstruktur för att stödja 
handläggningen och öka rättssäkerheten. 

• Det är angeläget att nämnden får ta del av framtida behov även av andra 
LSS- insatser, exempelvis daglig verksamhet och korttidsvistelse. 

• Det finns inga specifika och dokumenterade direktiv för styrning av LSS
verksamheterna. Enheterna har varit mycket självständiga och vi har, efter 
besöken. i verksamheterna, märkt att det kan finnas behov av principiella 
diskussioner mellan cheferna om olika attityder och arbetssätt. 

• Vi uppfattar att personalen är osäkra på om. vad som ska skrivas i en 
genomförandeplan och vad de ska användas till. 

• Det görs inte några regelbundna uppföljningar av brukares delaktighet i 
LSS-bostäderna. Vi rekommenderar ledningen att diskutera på vilket sätt 
brukaruppföljning kan ske, så det går att bedöma om brukare, utifrån sina 
förutsättningar, verkligen görs delaktiga i det dagliga arbetet i den egna 
bostaden och om de är nöjda med hur stödet och insatserna utförs. 

45~ 



REVISIONEN 2014-10-21 

Vi översänder rappmten för yttrande till socialnämnden. Vi önskar svar senast den 31/1 
2015. 

FÖR KOMMUNENS REVISORE_R 
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Anna Sandberg 
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Sammanfattande bedömning 
På uppdrag av de föltroendevalda revisorerna i Håbo kommun har PwC granskat 
socialnämndens styrning och uppföljning av LSS-verksamheten, avgränsat mot in
satserna korttidsvistelse och bostad med särsldld service. Granskningen har utförts 
genom intervjuer av ledning, LSS-handläggare och baspersonaL stickprovsgransk
ning har gjmts av LSS-utredningar inför beslut om insats, genomgång av ett antal 
genomförandeplaner ute i två av LSS-boendena samt genom granskning av styr
och uppföljningsdokument 

Gransimingen har inrilctats mot att besvara revisionsfrågan: 

Bedriv. er socialnämnden LSS-vel'lcsamheten på ett ändamålsenligt och 
lcvalitetsmässigt tillfredställande sätt? 

Utifrån de iakttagelser som gjorts i gransleningen samt efter analys av resultatet är 
den samlade bedömningen och svaret på revisionsfrågan att socialnämnden i hu
vudsak bedriver den granskade LSS-verksamheten på ett ändamålsenligt och kvali
tetsmässigt tillfredsstä1lande sätt, men att det finns ett antal förbättringsområden. 

Svaret på revisionsfrågan grundas på kontrollmålen i granskningen: 

Det finns mål för styrning av verksamheterna och ett antaget ledningssystem för 
systematislct kvalitetsarbete. Intervjuer med chefer, handläggare och samtal med 
baspersonal tyder på att det finns ett engagemang och intresse inom enheterna för 
verksamheten. Vi har förstått att enheterna fungerat självständigt och att nämndens 
styrning genom mål inte riktigt nått ut. Verksamhetsrapporteringen till nämnden, 
av exempelvis verksamhetsmål och brukaruppföljningar från LSS..,verksamheten, 
har varit liten. De intervjuer och samtal vi fört indikerat, enligtvår bedömning, på 
behov av principiella diskussioner om förhållningssätt, om arbetsformer och om 
vad som kan anses vara "rimligt och lämpligt" i verksamheten. 

Det salmas ändamålsenliga mål och riktlinjer för LSS-handläggningen. Efter den 
personaktsgransirning vi genomförde, är vår bedömning, att det finns behov av 
checklistor och enhetlig utredningsstruktur för att stödja handläggningen och öka 
rättssäkerheten. 

Inom socialförvaltningen har nyligen genomförts en omorganisation med ett nytt 
chefsled (tre avdelningschefer) för bl a arbete med strategiska frågor och kvalitets
arbete inom respeldive verksamhetsgren. Förhoppningsvis kommer den nya organi
sationen att bidra till attverksamhetens kvalitet systematislct och fortlöpande ut
vecldas och säkras. 

Det har saknats en organisation för regelbunden inventering av framtida behov av 
LSS-insatser, men vid granslmingstillfållet pågick ett arbete med att upprätta en 
plan med fokus på behov av framtida LSS-boenden. Vi bedömer det också angeläget 
att nämnden får ta del av framtida behov även av andra LSS- insatser, exempelvis 
daglig verksamhet och korttidsvistelse. 
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Lindegårdsvägens gruppbostad och den tillfälliga gruppbostaden på Biskops .ATnö 
(evakuerad från Sjövägen) och tagit del av tre genomförandeplaner på respektive 
enhet. 

Underlag för våra iakttagelser och bedömningar har varit: 

• intervju med avdelningschefför Stöd till funktionsnedsatta och äldre, 
• intervju med enhetschefer för LSS-insatser (två boendechefer och en chefför 

korttidsvistelse), 
• intervju med LSS-handläggare och myndighetschef, 
• genomgång av åtta utredningar om LSS-insatser utifrån kontrollmålsmetodik, 
• besök på två LSS-bostäder och samtal med personal inklusive genomgång av tre 

genomförandeplaner på respektive bostad, 
• kompletterande intervju med socialchef, 
• st:yi·dokument, måldokument, verksamhetsplaner, enhetsplaner, delegations

ordning, riktlinjer/vägledning för handläggning, uppföljningar m.m 
• protokoll avseende tiden 201301 - 201406. 
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2. Bal(.grund 

2.1. Verlcsarnhetens omfattning 
Varje år rapporterar kommtmerna till Socialstyrelsen om hur många personer som 
beviljats insatser enligt LSS för oktober månad aktuellt år. 

Hösten 2013 inrapporterades att Bo personer har LSS-insatser i Håbo kommun. 
Jämfört med riket har Håbo en avsevärt lägre andel personer med LSS-insatser, se 
nedan. 

Antal personer med insats enligt LSS den 1 oktober 2013 fördelade efter personkrets samt 
antal per 10 000 av befolkningen fördelade i respektive personkrets. 
Exklusive personer med råd och stöd som enda LSS-insats. 

Ahtal personer Anfdl per l o •OOÖ av beiolkhin!)en 

Personkrets Petsonkrets Samtliga Personkrets Personkrets Saintliga 
1+2 3 1+2 3 

·Riket 57860 7 498 65 358 60 8. 68 
..... - ---- - -~-- ---------·· ·----- - .. 

H (l bo 75 5 80 38 3 40 

Källa: Socialstyrelsen 2014, Personer med funktionsnedsättning- insatser enligt LSS år 2013 

Den låga andelen personer med LSS-insatser i Håbo kommun lede+ tilllåga kostna
der per invånare och får till konsekvens att kommunen måste betala till det nation
ella utjämningssystemetför LSS-insatser. För 2013 betalade Håbo kommun 39!2 

mnkr och för 2014 betalades 41,6 mnkrtill utjämningssystemet. 

Bland brukarna i Håbo kommun är det en förhållandevis stor grupp som tillhör den 
lägsta ålderskategorin, 0-22 år, se nedan. Det innebär att behoven av LSS-insatser 
kan förväntas öka framöver. 

Antal personer med insats enligt LSS den 1 oktober 2013 fördelade efter ålder samt antal 
per l O 000 av befolkningen fördelade i respektive ålc;lerskategori. 
Exklusiv~ personer med råd och stöd som enda LSS-insats. . 

Antal personer Antal Rer 10 000 av befolkningen 

o-,22 år 2~64 år 65- år Samtliga 0-22 år 23-64 år 65- år Samtliga 

Riket 

H åbo 

19 984 

33 

3.9 824 

43 

5550 
.. - . -----------

65 358 77 77 30 68 

4 80 54 41 12 40 

Källa: Socialstyrelsen 2014, Personer med funktionsnedsättning- insatser enligt LSS år 2013 

Inom förvaltningen är det känt att behoven av LSS-insatser sannolikt kommer att 
öka de närmaste åren och nämnden har informerats om situationen. 
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Avdelningschefenför stödet till vuxna är bland annat ansvarig för myndighetsutöv
ningen. För handläggning av LSS-insatser avsätts ca 1,5 tjänst. 

3 .2.1. Ledningen inomförvaltningsorganisationen 
Före organisationsförändringen hade socialchefen direktkontakt med samtliga en
hetschefer och verksamheter. Nu genom förändringen har skapats en övergripande 
ledningsgrupp för all verksamhet, samt att avdelningscheferna fått ansvaret att för
ankra nämndens styrning genom enhetscheferna. Avdelningscheferna ska även ar
beta med strategiska frågor och kvalitetsarbete inom respektive verksamhetsgren 
samt ge enhetscheferna stöd i arbetet. 

Inom den avdelning dit flertalet LSS-enheter hör, har de under våren kommit igång 
med en struktur för ledningsmöten. Särslåida träffar för LSS-cheferna hålls separat 
liksom ensldlda träffar mellan enhetschef och avdelningschef, då med fokus på 
verksamhetsfrågor och uppföljning. De tre enhetschefer (från två olika avdelning
ar) som vi intervjuat berättar att de hittills inte samverkat med varandra i någon 
större utsträclming eller haft egna möten för principiella diskussioner. Samtliga 
intervjuade enhetschefer uppskattade den nya organisationen och det ökade stödet 
för ledning. 

3.2.2. Verifiering av handläggning 
För att ha rätt till insatser enligt LSS ska personen höra till någon av de personkret
sar som beskrivs i LSS, ha behov av insatsen och behovet ska faktiskt inte tillgodo
ses på annat sätt. 

Vid verifieringen utgick vi dels från lagstiftningen, dels från ett antal kontrollmåL Vi 
gick igenom åtta personakter, granskade den senaste utredningen (bostad med sär
sldld service alternativt korttidsvistelse), samt de handläggningsanteclmingar som 
förts under handläggningen av respektive insats. 

ICorttrollinål Iakttag~lse ·~ bedömriing 
Allmänt om ordningen i person- Det var mycket god ordning i akterna och lätt att följa handläggnings-
akten. anteckningarna. 

struktur i utredning, enhetlighet Rubrikerna för de olika delarna i utredningarna varierade mellan ut-
redningarna, vilket ledde till att alla väsentliga delar inte kom med. 

Framgår personkretstillhörighet i Ja, i samtliga åtta utredningar 
utredningen? 

Finns intyg som styrker person- Ja, i samtliga åtta utredningar 
kretstillhörighet? 

Framgår behov av sökt insats? BehoVen beskrivs· inte alltid i förhållande till sökt insats. För insatsen 
korttidsvistelse görs behoysbedömningar men för insatsen bostad 
med särskild service kan behoven tydliggöras i utredningarna. 

Framgår barnperspektiv *)" alt. l fyra fall gällde ansökan wideråriga barn. Varken i utredning eller 
den enskildes uppfattning? handläggningsdokumentation framgick att handläggaren sett till bar-

nets bästa eller att barnet kommit till tals . 
Beskrivs funktionshinder och Det varierade mellan utredningarna i vad mån konsekvenserna av 
konsekvenser? funktionshindret beskrivits. 

3 Med barnperspektiv menas alt se till barnets bästa och barnets rätt alt komma till tals och få sin åsikt beaktad 
med hänsyn till ålder och mognad 
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Kontrollmål Ial{ttagelse - bedömn:i.o.g 
Görs en bedömning av behovet Det går inte i någon utredning att tydligt utläsa handläggarens be-
av sökt insats -för och emot? dämning av den enskildes behov i förhållande tilllagens intentioner 

om goda levnadsvillkor eller praxisutveckling. 

Mål finns för insatsen? l de uiredningar där det fanns mål för insatsen var målen mycket 
allmänt hållna. 

Kommunicering har skett? l dokumentationen framqick att utredningen kommunicerats. 

Bedömning 
Nämnden har antagit mål på en övergripande/generell nivå och förvaltningen har 
tolkat målen. Förvaltningens tolkning, har enligt vår bedömning, framför allt in
riktning mot individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg. De enheters verksam
hetsplaner vi tagit del av bed(;im.er vi innehålla mål som uppvisar en blandning mel
lan mål och aktiviteter. Vi rekommenderar ledningen att gemensamt diskutera, de
finiera och konkretisera vad som kan menas med "Ökad indiviQ.anpassning inom 
sociall;jänstens alla verksamheter" för LSS-verksam.heterna. I de uppföljningsdo
kument, exempelvis nämndens årsredovisning, vi tagit del av salmas rapportering 
av LSS-verlcsamhetens måluppfyllnad. Protokollsgenomgången visar även att få 
ärenden med im;iktning mot LSS-verksamheten behandlats på nämnden. Vi bedö
mer den skriftliga återrapporteringen av LSS- verksamheten till nämnden kan be
höva lyftas ftam i högre grad. 

Förhoppningsvis kommer den nya organisationen att bidra till förbättrad struktur 
för styrning och uppföljning så att nämndens mål får en styrande effekt även inom 
LSS-verlcsamheten och att nämnden, via återrapporteringen, kan följa utvecldingen 
och vilka mål som uppnåtts. 

Vi rekommenderar att utreda boendeformen för elevhemsboendet, som organisato
rislcthör till Avdelningen för stöd till familjer, batn och unga. På boendet finns bl a 
elever med neuropsyldatriska diagnoser, d v s som mycket väl kan höra till LSS
personkrets. I LSS- insatsen Bostad med särsldld service för unga ingår möjligheten 
till femdagarselevhem för elever som hör till personkretsen och som på grund av sin 
skolplacering eller av andra behov inte kan bo i föräldrahemmet. Vi rekommenderar 
även att analysera och åtgärda konsekvenser av att ansvaret för kommunens tre 
LSS-boenden organisatoriskthör till två olika avdelningar. 

Ledningssystemet för kvalitetsarbetet behöver revideras och omarbetas till de nya 
ansvarsnivåerna inom förvaltningen. Det är bra att en översyn av ledningssystemet 
planeras samt att det ska arbetas för att förankra och tillämpa det på avsett sätt. 
Det är mycket angeläget att uppföljningarna aggregeras till en högre nivå och analy
seras, så att underlagen kan användas i ett systematiskt förbättringsarbete. 

Vår bedömning är att det i väsentliga delar salmas mål och riktlinjer för LSS
handläggningen. Nuvarande riktlinjer för handläggning är inaktuella. Vi rekom
menderar även att hela handl.i;iggningsprocessen dokumenteras. Efter vår person
aktsgransirning är vår bedömning att det finns ett behov av checldistor och enhetlig 
utredningsstruktur för att öka rättssäkerheten samt öka enhetligheten mellan ut
redningar. 
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Samverl~an handläggarfunktion och verksamhet 
I den nya tjänstemannaorganisationen ligger ansvaret för LSS-handläggning och för 
LSS-verksamhetens enheter fördelat på alla tre avdelningar, vilket ställer krav på en 
fungerande samverkan mellan avdelningar och olika enheter. 

På övergripande nivå finns, sedan den nya organisationen sjösattes, forum för sam
verkan mellan utförare och myndighetsutövning genom förvaltningschefens led
ningsgrupp. Vid granslmingstillfållet hade den nya ledningsgruppen endast haft ett 
par möten. 

Det varierade lite mellan enheterna/ enhetscheferna på vilket sätt de samverkade 
med handläggarna. Inom korttidsboendet hålls regelbundna träffar mellan verk
samhet/ enhetschef och handläggare medan ansvariga för bostäderna inte har några 
motsvarande träffar. Anledningen sägs vara att målgruppens behov inte förändras 
så mycket/så ofta. Inför uppstart av det nya boendet (Dalvägen, servicebostäder) 
hölls dock täta kontakter. 

Efter fattat beslut om LSS-insats sker överlämning av uppdrag till utförarna via mö
ten eller telefonkontakt. Från "båda håll" uppges att kontaktvägarna är korta. 

I de fall ett beslut inte kan verkställas inom tre månader ligger ansvaret på avdel
ningschefen för myndighetsutövningen att rapportera förhållandet till IV04, nämn
deniD fl. 

3·3·1. Bedömning 
Vår bedömning är att det finns en fungerande och regelbunden samverkan mellan 
enheten för barn- och ungdomsinsatser och handläggare. Samverkan mellan övriga 
enhetschefer och handläggare bedömer vi kan utvecklas, framför allt när det gäller 
uppföljning av verkställda insatser och brukares behov. På den övergripande för
valtningsnivån är former för samverkan på väg att utvecldas. 

Organisationför inventering av .franrtida behov 

Vi har tidigare uppgett att kommunen har en låg andel funktionshindrade personer 
i förhållande till sin folkmängd, men att gruppen i ålderskategorin 0-22 år är förhål
landevis stor. Det är därför väsentligt att inventera framtida behov av insatser till 
underlag för framtida planering och beslut. Här nedan ses en sammanställning över 
hur antalet beslut om insatser fördelat sig de senaste åren. 

Antal personer med beslut om olika insatser enligt LSS den l oktober- respektive år 
År Person- Led- Kon- Avlösar- Kort- Korttid- Boende 

llg as- saga r- taklper- service tidsvisfel stillsyn barn 
sislent service son se 

2007 9 x s i8 x 18 6 x 
2010 5 5 24 x 19 4 7 
'2013 8 26 19 9 

Källa: Socialstyrelsen, Personer med funktionsnedsättning- ins;ltser enligt LSS, respektive år 

4 IVO = Inspektionen för vård och omsorg 
5 X =Antalet peslut är 3 eller färre 
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Antalet insatser till barn och unga (avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstill
syn) har legat relativt lika mellan åren, med undantag av antalet beslut om bamba
ende. Det är framför allt insatsen boende för vuxna och daglig verksamhet som 
ökat. Nämnden har under tidigare år köpt platser (LSS-bostad) då de själva inte 
kunnatverkställa besluten och de har även vid något tillfalle fått betala vite p g a att 
beslut ej verkställts inom rimlig tid; I juni 2013 fanns sex beslut om bostad med 
särskild service som var äldre än tre månader. Men för närvarande, efter öppnandet 
av det senaste boendet (Dalvägen), finns inga ej verkställda beslut om bostäder. 

Inom förvaltningen är de väl medvetna om att fler ansökningar om Bostad med sär
sldld service kan komma, eftersom ungdomar med funktionsnedsättning och deras 
föräldrar är inriletade på att ungdornarna nuförtiden (liksom andra) kommer att 
flytta hemifrån när de slutat skolan. Klarar inte ungdomarna att bo på egen hand 
eller med stöd av boendestöd (SoL-insats) söks sannolilet om LSS-boende för vuxna. 

Genom kontakter med gymnasiesärskola och korttidsboende uppskattar förvalt
ningsledningen att det kan finnas behov av nytt boende ungefår vart fjärde år. Tidi
gare har det inte upprättats någon långsiletig plan över behoven av insatser, men 
just nu pågår ett arbete med en långsiletig plan kring behovet av verksamhetsloka
ler, både för äldreomsorgen och LSS, perioden 2015~2024. I det arbetsmaterial vi 
tagit del av uppges det finnas behov av en gruppbostad (sex lägenheter) år 2015 och 
en gruppbostad (sex lägenheter) år 2018. 

Bedömning 
Vår bedömning är att det har salmats en organisation för systematisk inventering av 
framtida behov av LSS-insatser, men att det nu är på väg att upprättas en plan med 
fokus på behov av framtida LSS-boenden. Vi bedömer det också. angeläget att 
nämnden får ta del av framtida behov även av anm·a LSS- insatser, exempelvis dag
lig verksamhet och lcorttidsvistelse. 

Vi rekommenderar att utveclda en organisation för systematisk inventering av fram
tida behov av samtliga insatser där även brukares önskemål följs upp samt att tren
derna inom landet följs om hur LSS-verksamheterna utvecldas. På flera håll i landet 
är det exempelvis allt vanligare att efterfråga servicebostad i stället för grupp bostad. 

Di-rektiv fih" sty1r'ning av verksamheterna 
Utöver nämndens övergripande verksamhetsmål och kvalitetsdeldarationer finns 
inga dokumenterade direktiv för styrningen inom verksamheterna. De intervjuade 
enhetscheferna poängterar viltten av att "leva som andra" och "individens val", men 
någon gemensam diskussion om "principiell hållning" eller vad som är "rätt och 
rimligt" har de inte haft. 

Cheferna har täta träffar med sina personalgrupper, varje eller varannan vecka och 
brukar då diskutera axbetssättet inom verksamheten i syfte att öka personalens 
medvetenhet om hur insatserna utförs. 

Genomförandeplanerna lyfts av cheferna fram som exempel på dokumentation för 
hur arbetet ska utföras omkring den ensldlde. Varje brukare har en "stödperson" 
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inom personalgruppen som ansvarar för att arbetet runt den enskilde brukaren ut
förs enligt överenskommelsenjgenomförandeplanen. På boendena finns även indi
viduellt upprättade arbetsrutiner med tidsangivelser för när respektive brukare ska 
få sitt stöd utfört. 

Ansvarig avdelningschefhar besökt de LSS-enheter hon har det övergripande an
svaret för och inventerar f n nuläget genom regelbundna enskilda samtal med en
hetscheferna. 

s.s.1. Bedömning 
Det finns inga specifika och dokumenterade direktiv för styrning av verksamheter
na. Men cheferna och personalen uppger att de regelbundet, var för sig, diskuterar 
värdegrund, om förhållningssätt och om vad som kan vara "rätt" och "rimligt" till
sammans med sina personalgrupper. 

Enheterna har varit mycket självständiga och vi har, efter besöken i verksamheter
na, märkt att det kan finnas behov av principie1la diskussioner mellan cheferna om 
olika attityder och arbetssätt. Ett av nämndens övergripande mål är ju att öka indi
vidanpassningen och förtroendet för socialtjänstens verksamheter och vi efterlyser 
mer av definition av målet samt dokumentation för hur målsättningarna slm kunna 
uppnås. 

s.s.2. Insatser med hänsyn till brukarens önsleemål ochförutsätt-
mngar 

I Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter (SOSFS 2006:5) anges vad en ge
nomförandeplan ska innehålla. Syftet med att upprätta genomförandeplaner är en
ligt Socialstyrelsens handbok "Handläggning och dokumentation inom socialtjäns
ten 2010-6-13" att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och 
uppföljningen av en beslutad insats. 

Ett led i att öka individanpassningen i verksamheterna inom kommunen är att ak
tivt arbeta med genomförandeplaner för brukarna. Genomförandeplaner har fun
nits i flera år, men den nu aktuella mailen har nyligen införts. Den sldljer sig från 
tidigare mallar då den helt utgår från brukaren Gag-form). Det finns några stödfrå
gor i mallen men utöver det salenas vägledning/instruktioner för hur genomföran
deplanen ska/kan dokumenteras. 

Både enhetschefer och den personal vi träffat uppger att de fått information och 
utbildningar kring genomförandeplaner, dock inte utifrån den nya mallen. Precis 
vid granskningstillfåll et pågick en mer praktisk utbildning/handledning på respek
tive boende avseende arbetet med genomförandeplaner. 

Vi gjorde besök på två olika gruppbostäder för att dels samtala med personalen, dels 
granska genomförandeplanerna om hur brukares önskemål, förutsättningar och 
delaktighet tagits till vara. 

Det under cirka två år utflyttade boendet på Bislcops Arnö (Sjövägen) var lokali
serat till Folkhögskolans elevhems byggnader. Det var sex personer (26-36 år} som 
bodde där, varav fem som dagligen reste till den dagliga verksamheten centralt i 
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Bålsta. I de provisoriska lokalerna har brukarna inga fullvärdiga lägenheter utan 
endast rum och hygienutrymme. Frukost tillreds i boendet, men lagad mat hämtas 
från Folkhögskolans kök (enligt hemsidan flyttade Sjövägen åter till centrala Bålsta 
den 16 augusti i år.) 

Boendet på Lindegårdsvägen ligger centralt i Bålsta och har funnits i 10 år. Även 
här bor sex personer (29-37 år) och alla har fullvärdiga lägenheter. Brukarna var 
som regel på sina dagliga verksamheter dagtid. Personalen berättar att de alltmer 
arbetar individuellt med var och en och försöker att få brukarna att göra "egna val 
ochfatta egna beslut". 

Vid verifieringen av genomförandeplanerna utgick vi dels från FöresliTitten för 
handläggning och dokumentation (SOSFS 2006:5), dels från ett antal kontrollmåL 
Vi gick igenom tre genomförandeplaner från respektive boende. Det visade sig skilja 
mellan bostäderna vad som ingick i planerna och hur de används. 

Kontroll.mål Sjövägen/Biskops Arnö Lindegårdsvägen 
Finns genoinföran- Ja, för samtliga, vi gick igenom tre Ja, för samtliga, vi gick igenom tre av 
deplan? av dem. dem. 
Tydliggörs vilka in- Nej, här var mest fokus på beteen- Ja, exempelvis vilket stöd den en-
satser som ska utfö- den som personerna hade problem skilde behöver för inköp, för dusch 
ras? med. och städ. 

Framgår när och hur Nej, innehållet liknar mer en hand-
insatserna ska utfö- lingsplan för hur personalen ska Ja. 
ras? bemöta var och en för att påverka 

oönskat beteende. 

Finns mål för insat- Ja, i två av planerna fanns uppgivet l en av planerna fanns ett mål, i en 
serna -vad ska man vilket mål den enskilde skulle uppnå saknades mål och i den tredje gavs 
nå? genom personalens bemötande. en beskrivning över vilket stöd som 

behövs. 

Framgår att den Ingen av planerna var underskriven Det framgick inte i två av planerna. 
enskilde/ närstående av den enskilde, men formulering- Den tredje hade en underskrift. 
varit delaktig/utövat arna antydde att den enskilde varit 
inflytande? delaktig. 

Framgår när och hur l två planer, men inte i den tredje. l två planer, men inte i den tredje. l 
planen ska följas en av planerna anges att den ska 
upp? följas upp på arbetsplatsträffar. 

Under tiden Sjövägens verksamhet varit evakuerad till Biskops Arnö har personalen 
inte kunnat dokumentera väsentliga händelser i det gemensamma verksamhetssy
stemet Vid våra besök på bostäderna efterlyser personalen goda exempel på ge
nomförandeplaner anpassade till insatserna i en grupp bostad. "På vilken nivå ska 
en insats beskrivas, hur ska den brytas ned? Villcen detaljeringsnivå ska hållas? 
Vad är slcillnadpå mål och aktiviteter?" 

3·5·3· Bedömning 
Vår bedömning är alt det inom båda besökta enheterna planeras för hur insatserna 
ska utföras, men på lite olika sätt. Det framgår inte alltid vad som är brukaren,c:; öns
kemål och dokumenteras inte alltid i genomförandeplanen hur stödet ska utformas. 

Vi uppfattar att personalen är villrådiga i om vad som ska sicrivas i en genomförarr
deplan, d v s det behövs mer av praktisk och konkret utbildning. Under tiden för vår 
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granskning hade en sådan utbildning sta1tat och det är vår förhoppning att persona
lens arbete med genomförandeplaner därefter kommer att utvecldas så att planerna 
blir det instrument de är avsedda att vara. 

Våra iakttagelser om att personalen har olika uppfattningar om vad genomförande
planerna ska användas till, bedömer vi styrka vår tidigare rekommendation om be
hovet av mer principiella diskussion mellan enheter, d v s "lära av varandra". 

3-5·4· Uppföljningar av brukarnas delaktighet 
För att öka individanpassningen inom samtliga verksamheter har förvaltningen 
angett att de behöver arbeta fram metoder för att ut\reclda och förbättra brukares 
delaktighet i omvårdnadspro cessen. Inom socialnämndens övriga verksamheter 
genomförs regelbundet brukarundersökningar. Men inom LSS-boendena har någon 
sådan undersölming inte gjorts under de senaste åren. 

Enhetscheferna för vuxenboendena ger exempel på andra sätt som används för att 
efterfråga och synliggöra brukarnas synpunkter och önskemål, och för att skapa 
delaktighet. Några exempel är brukarmöten (bl a för planering av aktiviteter), brev
låda för synpunkter/ ldagomål, kommunens blankett för ldagomålshantering samt 
dialog med anhöriga/gode män .. Al'betet med genomförandeplaner beskrivs också 
som vilttiga verktyg. 

Att det förekommer en del uppföljningar av nöjdhet får vi veta vid intervjuerna, bl a 
att ansvarig för korttidsverksamheten årligen a.nvänder sig av enkät till föräldrar 
där de bl a tillfrågas om nöjdhet av insatsen. Ansvarig för elevhemsboendet på Bis
kops Arnö berättar även om månatlig telefonkontalet med föräldrar till dem som bor 
på elevhemmet. 

3·5·5· Bedömning 
Vår bedömning är att det inte görs några regelbundna uppföljningar av brukares 
delaktighet i LSS-bostäderna. De metoder och sätt boendecheferna beskriver menar 
vi antingen har annat fokus (planering och aktiviteter) eller kräver mer av eget ini
tiativ Odagomålsblankett) hos den enskilde än vad vi syftar på med "brukaruppfölj
ning". Med brukaruppföljning avser vi en arbetsform som används systematiskt för 
att följa upp den enskildes uppfattning om delaktighet och nöjdhet 

Vi menar att det för personer i Bostad med särskild service för vuxna är särskilt vik
tigt med brul<arens delaktighet både i hushållsarbete och i egen omvårdnad, då bo
endeformen ska ses som en egen bostad, d v s är ett alternativ till ordinär bostad. Vi 
rekommenderar att ledningen diskuterar på vilket sätt brukaruppföljning kan ske, 
så det går att bedöma om brukare verldigen görs delaletiga i det dagliga arbetet i den 
egna bostaden. 

Vi menar även att delaktighet inte kan garanteras enbart genom att en genomföran
deplan är upprättad, utan det krävs mer av uppföljning, kanske via observationer 
eller genom strukturerade intervjuer för att kunna bedöma delaktigheten. 
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Socialnämndens årsredovisning för 2014 

Förslag till beslut 

l . Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna de delar av 
årsredovisningen som tillhör nämndens ansvarsområde och överlämnar 
den till kornrnunfullrnälctige. 

2. Vård- och omsorgsnämnden hemställer om att fullrnälctige beslutar att 
från 2014 till2015 överföra 200 tkr i investeringsmedel för 
hemsjukvården och rehabs verksamheter. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden redovisar ett underskott om 4 683 tkr för 2014. Järnfört med 
delårsbokslutet per augusti är det en förbättring av resultatet med drygt 
l 900 tkr. I huvudsak beroende på ökade intäkter i form av prestationsmedel 
för uppnådda resultat när det gäller vården av de mest sjuka äldre och inom 
psykiatrin. 

• Insatser inom äldreomsorgen visar ett överskott om ca 2,9 miljoner. 

• Insatser inom LSS visar ett överskott om ca 900 tkr. 

• Verksamheten individ- och familjeomsorg visar ett underskott 8 373 
tla. 

Inom individ- och familjeomsorgen är det framför allt kostnadema för 
institutionsvård av bam och unga som orsakat det stora underskottet. 

Under året har flera nya avdelningar och enheter öppnats. Dalvägens 
serviceboende inom LSS är nystartat, Solängen har öppnat sin tredje 
avdelning och ett boende med plats för åtta ensamkommande flylctingbam 
har öppnats på Biskops-Amö. 

När det gäller verksamhetens mål som lyckades vi inte med att öka 
förtroendet får våra verksamheter i den medborgarundersölming som 
gjordes våren 2014. Från förvaltningen har vi inte kunnat se någon speciell 
orsak till det minskade fårtroendet och förändringama ligger också inom 
den statistiska felmarginalen. 

När det gäller samarbetet med skolan kring bam och unga så är det målet 
uppfyllt. Ett exempel på det är att det 2014 fattades beslut om betydligt fler 
samordnade individuella planer (SIP). 
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1 Sammanfattning 

Under året har flera nya avdelningar och enheter öppnats. Dalvägens serviceboende 
inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är nystartat, 
Solängen har öppnat sin tredje avdelning, Sjövägens gruppbostad inom LSS har flyttat 
in till nya lokaler i Bålsta och ett boende med plats för åtta ensamkommande 
flyktingbarn öppnades på Biskops-Amö. 

För att förbättra stödet till personer med demenssjukdom startades under hösten ett 
demensteam med tvärprofessionell kompetens. Ett utvecldingsarbete har påbörjats inom 
äldreomsorgen i syfte att i ännu stöne utsträclrning ge den enskilde stöd utifrån dennes 
individuella behov. 

För 2014 redovisar socialnämnden ett underskott om 4,7 mkr. I huvudsak är 
underskottet orsakat av högre kostnader än förväntat för institutionsplaceringar 

2 lUppdrag och ansvarsområde 

Socialförvaltningens verksamhet bygger på respekt för människors 
självbestämmanderätt och integritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt 
genomföras i frivilliga former. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den enskildes 
behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Socialförvaltningen bedriver sin 
verksamhet i nära samverkan med brukarna och säkerställer dialogen med brukarna 
bland annat genom att förvaltningen medverkar i det kommunala handikapprådet och 
det kommunala pensionärsrådet 

Inom socialförvaltningen finns socialchefens kansli, avdelningen för stöd till barn och 
unga, avdelningen för stöd till vuxna samt avdelningen för stöd till äldre och 
funktionsnedsatta. 

Socialnämnden, som består av nio ledamöter och fem ersättare, fullgör kommunens 
uppgifter inom socialförvaltningens verksamhetsområden, som rätt till bistånd, åtgärder 
vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, omsorger om äldre människor och stöd 
till människor med funktionsnedsättning. 

Socialchefens kansli ansvarar för ekonomi, administration, kvalitets- och 
utvecldingsarbete, handläggning av serveringstillstånd, äldre- och 
handikappombudsman, anhörigkonsulent, budget- och skuldrådgivning, 
överfårmyndarfrågor samt MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska). 

3 Arets händelser 

Det har påbörjats ett stort utvecldingsarbete hur brulcarnas individuella behov och 
önskemål kan tillgodoses. Organisationen inom socialförvaltningen har förändrats till 
tre avdelningar. Det innebär mer samverkan och samarbete mot gemensamma mål. 

En ny tjänst som närvårdskoordinator har tillsatts under året och samfmansieras med 
landstinget. Uppdraget är att tillsammans med landstinget bygga en god vård och 
omsorg i närsamhället 

Äldreomsorg: 
Håbo kommun har bra resultat i de nationella mätningarna. I Socialstyrelsens 
tmdersölrning som presenterades i oktober månad, om vad äldre tycker om sin 
äldreomsorg, har Håbo kommun bland de bästa resultaten i jämförelse med kommuner 
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i Uppsala län och Stockholms län. Det kan delvis bero på att socialförvaltningen har 
relativt små enheter, all mat lagas på plats och att förvaltningen har dulctiga medarbetare 
och chefer. Hög andel utbildad personal kan också vara bidragande orsak. 

"Omtag kvalitetsledningssystem" är ett projelct som påböljas under hösten 2014 får att 
upprätta ett sammanhållet system får hela socialförvaltningen. Syftet är att säkerställa 
rapporteringen och informationen till nämnden om eventuella brister i verksamhetema 
och förse nämnden med statistik och trender får beslutsprocessen. Vissa delprojekt är 
avslutade och utkast till den nya versionen av kvalitetsledningssystem kommer att 
sammanställas under januari 2015. 

Alla enheter inom äldreomsorgen har arbetat med de lokala värdighetsgarantiema. 
Nämndbeslut att anta den slutgiltiga versionen tas i böljan av 2015. 

Under året har två helt nya enheter öppnats: Solängens äldreboende får personer med 
demenssjuledarn har öppnat sin tredje avdelning och Dalvägens serviceboende enligt 
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funlctionsnedsatta). Sjövägens gruppbostad 
inom LSS har flyttat till nya fina lokaler i augusti och hade en invigning i böljan 
december. 

Demensteamet startas i olctober. Teamets uppdrag är att ge stöd, råd och handledning till 
personer med demenssjukdom, deras närstående och personal. Uppdraget gäller genom 
hela vårdkedjan. 

Lälcarsamarbetet på särskilt boende har fårbättrats genom en alctiv dialog mellan 
partema. 

Dalängens äldreboende har deltagit i ett arbete med åtgärder får att minska 
beteendemässiga och psykiska symptom. Kommunen har en låg fårbrulrning av 
psykofarmaka vilket detta arbete delvis kan ha bidragit till. 

Stöd till enskilda med funktionsnedsättning 
Socialförvaltningen har arbetat fram en lokal handlingsplan inom så kallad PR! O
satsning får personer med psykiska funlctionsnedsättningaJ: och förvaltningen fick medel 
från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) får genomförandet. 

Inom rehabiliteringen pågår ett utvecklingsarbete som gäller intygsskrivning. Det ger en 
mer likvärdig och patientsäker bedömning. 

Stöd till vuxna 
Under året beviljas socialförvaltningen statsbidrag och påbö:tjar projelctet språk- och 
flylctingguider. På uppdrag av kommunfullmäktige har förvaltningen arbetat fram och 
fått ett beslut om integrations- och flylctingpolitislct program. Antalet flylctingar som 
kommunen tar emot har ökat till cirka 20 personer. 

Kostnaden får placeringar av vuxna missbrukare har varit hög under året. 

Stöd till barn, unga och familjer 
Under året har socialförvaltningen stora utgifter får placeringar av bam och unga på 
behandlingshem. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att hitta andra insatser och 
också att fårbättra det förebyggande arbetet. 

Under året startas en ny verksamhet som arbetar med att fårbättra anlcnytningen mellan 
nyfödda barn och deras föräldrar. Det har också startats en grupp får föräldrar med stora 
sociala och psykiska svårigheter. Gruppens målsättning är att hjälpa fåräldrama att öka 
deras formåga att delta i samhällslivet och att konuna ut på arbetsmarlcnaden. 

De elevsociala teamen böljar ta form på två av grundskoloma, där ungdomscoachema 
alltmer utvecklar arbetet med "hemmasittare". Ungdomscoacherna har också fördjupat 
sin kompetens genom att gå en utbildning i återfallsprevention får att möta ungdomars 
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behov av behandling mot droger och alkohol 

Förvaltningen har startat ett eget HVB-hem får ensamkommande flyktingbarn. Alla 
platser har under året blivit belagda. Viss utslussverksamhet för ensamkommande har 
startats på Bålstavägen 29. 

4 Ekonomi 

4~ 1 Resultaträkning och ekonomisk analys 

t kr Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 
Budget-

awikelse 

Externa intäkter 55 037 56 275 59 854 3 579 

Interna intäkter 17 099 16 318 16 040 -278 

Summa intäkter 72136 72 593 75 894 3 301 

Verksamhetsköp, bidrag, 
-77151 -65 334 -75 698 -10 364 underhållsmaterial 

Personalkostnader -163 073 -178821 -171 547 7 274 

Övriga kostnader -34 763 -34 932 -39 927 -4 995 

Interna kostnader -34 766 -32 533 -32 432 101 

Summa kostnader -309 753 -311 620 -319 604 -7 984 

Resultat -237 617 -239 027 -243 710 -4 683 

De externa intäkterna är högre än budgeterat, bland annat på grund av statsbidrag får 
utförda prestationer inom mmådet vård och omsorg får de mest sjuka äldre och inom 
området psykiatri. Intäkter får sålda platser inom området individuellt behovsprövad 
öppenvård är både högre än budgeterat och högre än föregående år. Externa intäkter 
avseende boende får ensamkommande flyktingbarn är högre. Intäkter får utförd 
assistans är lägre j ämfårt med budget. 

De interna intäkterna och kostnaderna är lägre då den kommtmala hemtjänsten inte 
utfört hemtjänst i budgeterad utsträckning. De interna intäkterna och kostnaderna är 
högre jämfört med budget inom LSS-verksamhet då korttidsboende interndebiterat 
personlig assistans får utförda assistanstimmar. 

Kostnaderna får institutionsplacelingar får både barn och unga samt vuxna är cirka 
10,1 mkr högre jämfört med budgeterad kostnad vilket är en följd av ökat behov av 
placelingar. Kostnaden för fårsö1jningsstöd är också högre än budgeterat med cirka 
l ,2 mkr, men trenden får utbetalt bistånd har under senare delen av året varit 
nedåtgående. Kostnaderna får köp av privat hemtjänst är högre både jämfört med 
budget och utfall föregående år vilket är en följd av att fler hemtjänsttimmar utförs av 
pli va ta utfårare. En kostnadsökning j ämfå1i mot budget finns även inom köpt 
äldreboende och kmitidsboende. Kostnaden får köp av hemsjukvård är högre än 
budgeterat då ett avtal med privat utfårare har tillkommit. Kostnaden får köp av externa 
boendeplatser LSS är högre än budgeterat. Lägre kostnader återfinns får 
assistansersättning, färdtjänst, köp av familjehem och fårlängd skolbarnomsorg. 

I kostnaden får personal redovisas ett överskott mot budget vilket fi·ämst redovisas inom 
hemtjänst kommunal regi, hemsjukvård och LSS-boende Sjövägen. I hemtjänsten har 
antalet arbetade timmar varit fåne och dänned även personalkostnaden lägre, vilket är 
en följd av fåne antal utförda hemtjänsttimmar. Inom hemsjukvård har tjänster 
vakanshållits och på Sjövägen har personaltätheten minskats dagtid. Lägre kostnader får 
personal redovisas också inom rehab, socialpsykiatri, kansli, personlig assistans, 

Socialnämnden, Arsredovisning 2014 5(25) 



handläggning stöd och bistånd och handikappomsorg. Högre kostnader för personal 
återfinns inom kontaktfamiljer, familjebehandling och boende för ensamkommande 
fl ylctingbarn. 

Övriga kostnader är högre än budgeterat. Störst avvikelse finns i verksamheterna rehab 
där kostnaden för hjälpmedel är högre, handläggning stöd och bistånd och handläggning 
försäljningsstöd där socionomkonsult h)'lis in, samt kostnader för boendet för 
ensamkommande flyktingbam. Högre kostnader återfinns även för personlig assistans 
samt kansli i form av system, licenser och köpta tjänster. 

Förvaltningen har genomfö1i följande åtgärder för att minska på det redovisade 
underskottet. 

• Tjänsten som avdelningscheffår stöd till funktionsnedsatta är ej tillsatt. 
• Tjänsten som enhetschef får ett av äldreboendena hölls vakant i fyra månader. 
• Tjänster inom rehab, hemsjukvård, arbetsmarlmadsåtgärder och handläggning har 

valit valeanta under året. 
• Verksamheten för individuellt behovsprövad öppenvård har under året sålt fler 

platser än budgeterat villcet medför högre intäkter. 
• En gruppbostad för LSS har under året inte behövt bemanna i budgeterat 

utsträckning vilket medför lägre kostnader. 
• Demensteamet var planerat att starta den l april men stmiade istället den l 

augusti. Till skillnad mot budget tillsattes tjänsten som demensvårdsutvecklare 
först i oktober och tjänsten som biståndshandläggare tillsattes inte alls under 
året. 

4.2 Driftredovisning 

t kr Bokslut Budget Bokslut Budget-
2013 2014 2014 avvikelse 

Nämnd och styrelseverksamhet -877 -905 -862 43 

Konsumentrådgivning -90 -110 -105 5 

Alkoholtillstånd 13 -35 54 89 

övergripande socialljänst -6 660 -7 160 -7 253 -93 

Äldreomsorg och boendestöd -115 290 -123 758 -120 482 3 276 

Insatser enligt LSS -45 744 -45 363 -44 467 896 

F ärdtjänst!riksfärdtjänst -5 568 -5 650 -4 843 807 

Förebyggande äldreomsorg -6 482 -6 614 -6 714 -100 

Individ och familjeomsorg -43 468 -36 690 -45 063 -8 373 

Ekonomiskt bistånd -12 598 -12 333 -13 762 -1 429 

Arbetsmarknadsåtgärder -853 -409 -213 196 

Summa -237 617 -239 027 -243 710 -4 683 

Inom området äldreomsorg och boendestöd är kostnaderna högre jämfört med budget 
för köpt äldreboende och korttids boende. Inom äldreboende redovisas högre kostnader 
än budgeterat för Solängen vilket beror på att boendets tredje avdelning öppnade 
tidigare än planerat. Rehab visar lägre kostnader för personal men högre kostnader än 
budgeterat för hjälpmedel. Det egna korttidsboendet redovisar järnfort med budget 
högre kostnader för personal. Kostnaden för privat hemtjänst är högre än budgeterat, 
samtidigt som kostnaden för kommunal hemtjänst är lägre i ungefår motsvarande nivå. 
Hemsjukvård visar lägre kostnader än budgeterat då tjänster har hållits vakanta samt att 
inhyrd personal inte anlitats i planerad utsträclming. Demensteamet visar lägre 

l {.. 
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kostnader än budgeterat då verksamheten startade upp i augusti istället for i april. Inom 
mmådet redovisas också sammantaget prestationsmedel for uppnådda resultat inom 
äldreomsorg och psykiatri om 2,3 mla. 

Inom LSS-insatser var kostnaderna högre främst inom personlig assistans samt köp av 
externa boendeplatser. Högre kostnader redovisas också for daglig verksamhet och 
korttidsboende. Kostnaderna på ett av kommunens LSS-boenden blev markant lägre då 
personalförstärkningar inte behövt göras i den utsträckning som budgeterats. Överskott 
jämfort mot budget redovisas också for handläggning for handikappomsorg, 
avlösarservice i hemmet och forlängd skolbarnomsorg. 

V erlcsamheterna fårdtj änst och riksfårdtj änst redovisar sammantaget en lägre kostnad 
j ämfort med budget beroende på en återbetalning från fårdtj änstentreprenören då ett for 
högt pris debiterats for resor. 

Inom individ och familjeomsorg redovisas högre kostnader om 9,3 mkr for 
institutionsvård for både barn och unga samt vuxna. Kostnaden for 
institutionsplaceringar av barn och unga är betydligt högre jämfort med både budget 
innevarande år och kostnaden foregående år. Ä ven kostnaden for handläggning av 
institutionsvård är högre då socionomkonsulter hyrts in under perioder. Högre kostnader 
än budgeterat återfinns också foi· öppenvård och Bålstapolarna. Lägre kostnader 
återfinns for köpta familjehem, individuellt behovsprövad öppenvård och handläggning 
kontaktpersoner. 

Kostnaderna for ekonomiskt bistånd var under året högre än budgeterat men också 
högre än foregående år. Kostnaden for handläggning for forsärjningsstöd är högre än 
budgeterat då socionomlconsulter hyrts in periodvis. En kostnad redovisas också for det 
nyöppnade boendet for ensarnieammande flyktingbarn. 

4.3 Investeringar 

t kr 
Bokslut Budget Bokslut Budget-

2013 2014 2014 awikelse 

Inkomster 

Utgifter -3 418 -2 895 -1 077 1 818 

Summa -3 418 -2 895 -1 077 1 818 

Under året har möbler och inventmier köpts in till de två nya gruppbostäderna Dalvägen 
och Sjövägen. Inköp av inventmier till arbetsplatser och datorer har också gjorts till 
myndighetsenhet samt till stöd- och behandlingsenheten. Under året köptes möbler och 
inventarier in till det nystartade boendet for ensamkommande flyktingbarn. 

Under året fanns budget för hemtjänst i form av inventarier till ny hemtjänstlokal samt 
nyckelgömmor. Inget av investeringsbudgeten for hemtjänst är forbrukad. Anledningen 
till att nyckelfri hantering inte inforts under år 2014 är att verksamheten istället kommer 
att infora ett helhetskoncept for planering och ruttoptimering där nyckelfri hantering 
ingår. Hemtjänsten har inte växt i den omfattning som budgeterats vilket innebär att nya 
möbler inte har varit aktuellt då verksamheten ryms i befmtliga lokaler. 

För verksamheterna fanns investeringsbudget for hemsjukvård och rehab avseende nya 
arbetsplatser. De nya lokalerna har blivit forsenade vilket medför att arbetsplatserna inte 
har lemmat iordningställas. Detta innebär att ett belopp om totalt 200 tl<r, vardera l 00 tia
for respektive verksamhet, kommer att foras över till år 2015. 
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5 Måluppfyllelse 

5.1 Barn och unga i Håbo ska ges bästa möjliga förutsättningar för 
personlig utveckling och lärande. 

5.1.1 Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska 
stödet till barn och unga utvecklas . 

• Uppfylls 

Samarbetet mellan socialfårvaltningen och bam-och utbildningsfårvaltningen fmisätter 
som gäller skolnärvaro. För flera av de elever som fårvaltningama arbetar med märks en 
ökad, men ej mätbar, skolnärvaro. Under året har antalet samordnade individuella planer 
(SIP) ökat liksom medvetenheten om vilka elever som är i behov av SIP efter en 
genomfård invente1ing inom ramama får PR! O-satsningen (plan får riktade insatser 
inom området psykisk ohälsa). 

Nyckelindikatorer Måltal2014 Utfall 2014 

• 95 % av drogtesterna av ungdomar i öppenvård ska ha genomförts i 
95% 100% 

Bålsta. 

- Den otillåtna skolfrånvaron ska 2014 minska med 20% jämfört med 
20% 

2013 på de skolor där ungdomsteamet arbetar. 

• Minst 25 samordnade individuella planer {SIP) avseende barn och 
25 36 

unga ska upprättas under 2014. 

5.2 Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

5.2.1 Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga 
verksamheter . 

• Uppfylls inte 

Förvaltningen har inte lyckats med att ge 95 procent av brulcama en genomfårandeplan 
inom tre veckor. Det är i huvudsak inom hemtjänstens verksamhet som resultatet är får 
lågt. I organisationen pågår ett arbete med att öka antalet genomfårandeplaner. 

Andelen personer som har registrerats i de olika kvalitetsregistren har inte gått att mäta 
på ett bra sätt. Dock har förvaltningen i ett par av registren kommit upp i tilh·äcldigt 
höga siffror får att beviljas statsbidrag får prestationen. 

Nyckelindikatorer Måltal2014 

• 95% av brukarna inom äldreomsorgen ska ha en genomförandeplan 
inom tre veckor från det man blev aktuell i verksamheten. 

- Minst 95% av brukarna ska vara registrerade i de kvalitetsregister 
som socialnämnden använder. 

5.2.2 Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka . 

• Uppfylls inte 

95% 

95% 

Utfall2014 

65% 

I medborgarundersökningen får 2014 minskade förtroendet får äldreomsorgen och får 
stödet till utsatta personer j ämfårt med 2013 . Minskningenligger inom den statistiska 
felmarginalen och fårvaltningen kan inte se någon speciell anledning till att fårtroendet 
har gått ner. I brukarundersölmingen inom äldreomsorgen får fårvaltningen fmisatt 
mycket gott betyg. 
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Nyckelindikatorer Måltal2014 Utfall2014 

Förtroendet för äldreomsorgen enligt SCBs medborgarundersökning 
63 57 

ökar jämfört med tidigare år. 

• Förtroendet för de insatser som görs för utsatta personer ska öka 
53 45 

enligt SCB:s medborgarundersökning . 

• Minst en medborgardialog/hearing ska genomföras under 2014. 1 1 

5.3 Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

5.3.1 Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

e Uppfylls 

Socialtjänsten deltog med flera representanter i plan-och utvecldingavdelningens 
utbildning i planfrågor under våren 2014. Sammantaget är dock bedömningen att 
förvaltningens aktivitet i dessa frågor kan öka. 

6 Viktiga förändringar och trender 

Äldreomsorg 
Den enskildes egna önskemål och delaktighet kommer att vara ännu viktigare framöver 
i arbetet hur verksamheten inom vård- och omsorg ska organiseras och vilka 
arbetsmetoder som ska användas. Projektet ÄBIC (Äldres behov i centrum) kommer att 
påverka hela vårdkedjan inom äldreomsorgen. Till exempel ska de äldre som flyttar till 
ett särskilt boende få ett liknande biståndsbeslut som i hemtjänsten. 

Den nationella värdegrunden tydliggör vikten av människosyn, bemötande och 
fårhållningssätt i det dagliga arbetet får att verksamheten ska fungera och tilliten till 
äldreomsorgen ska öka. 

Socialförvaltningen ser ett ökat antal multisjuka äldre. Omkring 30 personer i Håbo 
kommun får en diagnos om demenssjukdom årligen. Förvaltningen ser även ett ökat 
behov av psykiatrisk kompetens inom äldreomsorgen. 

Stöd till ensldlda med funktionsnedsättning 
Ä ven verksamheterna inom funktionsnedsättning präglas av bmkarnas medvetenhet till 
att de ska få ha inflytande och vara delaktiga. Allt fler unga vuxna med 
funktionsnedsättning vill flytta hemifrån efter skolan vilket leder till ökat behov av olika 
boendefornler med stöd och service. Sicräddarsydda lösningar med möjlighet till 
sysselsättning eller daglig verksamhet blir allt vanligare när personer med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ökar. 

Ny telmik ger möjligheter både får äldre och personer med funktionsnedsättning. 
Samhällsinformation på lätt s-Yensk<! blir tillgänglig, kommunikation kan underlättas och 
vardagssysslor kan bli mer självständigt utförda med hjälp av telefon eller läsplatta. 

Stöd till vuxna 
Inom verksamheten stöd till vuxna ser förvaltningen ett ökande behov av insatser på 
grund av missbruksproblematik Ä ven bristen på bostäder gör att det är svårt att fullt ut 
tillgodose utsatta gruppers behov. 

Försörjningsstödet har det sista halvåret 2014 haft en vikande trend. Förvaltningen 
fårstärker nu arbetsgruppen med en årsarbetare får att arbeta än mer mot arbetsmarknad 
och egen försäljning. 
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Stöd till barn, unga och familjer 
Kommunen öppnade ett HVB-hem får ensamkommande flyktingbarn i slutet av 
sommaren, som snabbt fylldes med platser. Under 2015 fårväntas ett ökat mottagande 
av ensamkommande flyktingbarn, vilket ställer stora laav på kommunen får att dessa 
personer ska integeraras i Håbo. Det behövs lägenheter, utbildningsplatser och ett öppet 
samhälle där de kan delta i till exempel idrottsföreningar. 

Bland ungdomar i Håbo kommun ser förvaltningen idag, precis som i öv1iga Sverige 
och världen, en liberalare inställning till och därmed ett ökat användande av droger. De 
sista månaderna av 2014 uppmärksammas framfårallt missbruket av Spice. För att om 
möjligt få stopp på detta missbruk laävs ett samarbete över myndighets gränserna. 

Förvaltningen ser ett ökat behov av stöd bland personer och familjer med kognitiva 
svårigheter. Samhället blir mer och mer komplicerat och ställer också högre laav på sina 
medborgare, Förvaltningen måste tillsammans med andra aktörer i samhället hitta 
metoder får att möta detta. 

7 Plan för valfrihet och konkurrens 

Socialnämnden antog i december 2012 en plan får valfrihet och konlcmTens inom 
nämndens verksamhetsområdefår pe1ioden 2013-2014. Idag finns valfrihet och 
konlcunens inom kommunens äldreboende och, genom LOV (Lag om valfrihetssystem), 
i hemtjänsten. I planen redovisar förvaltningen att även fotvård och daglig verksamhet, 
LSS, är möjligt att konlcunensutsätta. Något ärende om detta har dock inte tagits fram 
under året. 

Under 2014 utfårdes 40 procent av hemtjänsten av privata utfårare (Gramwård Sverige 
AB och RindLags Hemtjänst & Service AB). 

Plivat utfårare (Attendo) svarade får driften av 44 procent av platserna på särskilt 
boende får äldre. 

8 Intern kontroll 

Socialnämnden antog i november 2013 en reviderad plan får intern kontroll. Under 
2014 har intern kontroll genomförts inom bland annat följande områden 

e Uppföljning av barnavårdsutredningar stickprovsvis. 
e Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation. 
e Avvikelser inom hälso- och sjukvården. 
e Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd tid på hemtj änstfakturor. 
e A vstärnning av att dokumentation inom HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) 

stämmer mot fårordningar och riktlinjer. 
• MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) har genomfort ett fle1ial 

internkontroller avseende avvikelser inom hälso- och sjukvården. 

Vissa brister har uppmärksammats i hälso- och sjukvårdsdolcumentation vad gäller 
bland annat hälsohistoria och dokumentation laing medicinsk vårdplaneling. Här pågår 
nu ett förbättringsarbete. 

Vid några tillfållen har det varit mindl·e avvikelser vid faktmering av hemtjänst. Till en 
del orsakat av ett bristfälligt tidsregistrelingssystem varfår detta kommer att bytas ut 
under våren. Enstaka gånger har utfåraren av olika skäl inte kunnat lämna brukaren och 
får mycket tid har registrerats. 
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9 Volymer och nyckelta~ 

9.1 Hemtjänst 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal kunder (kommunal hemljänst) 265 265 260 285 

Andel årsarbetare med utbildning, % 75 80 80 75 

Antal utförda timmar (kommunal hemtjänst) utförda besök 37 813 39 200 
omvårdnad och service inklusive HSL, exkl avböjda 
insatser 

9.2 Hemsjukvård 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal ärenden 441 445 472 440 

Kostnad per kund, kr 18 392 20 910 20 580 24 375 

9.3 Korttidsboende, äldre 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal platser 12 11 8 8 

Kostnad per plats, kr 406 665 331 700 499 400 466 250 

9.4 Särskilt boende Pornona hus 4 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal boenden 32 25 24 24 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 448 700 531 100 501 200 523 000 

9.5 Särskilt boende Solängen 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal boenden o 20 27 23 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) o 814 300 600 200 693 700 

Antal boenden 

Under periodenjanuari till och med april finns 20 platser. Från och med maj fi1ms totalt 
30 platser. Berälmat på helår ger det totalt 27 boendeplatser. 
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Kostnad per boende, kr (inld natt) 

Kostnaden per boende är lägre än budgeterat beroende på att Solängens tredje avdelning 
öppnar tidigare än planerat. 

9.6 Särskilt boende Dalängen 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal boenden 18 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 570 000 584 100 593 100 596 800 

9. 7 Socialpsykiatri 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal kunder, dagtid 38 33 41 38 

Antal årsarbetare inkl natt 14,38 14,38 14,68 14,68 

Antal beslut, boendestödstimmar 11 960 10 400 12 762 12 500 

Antal besök, Källans verksamhet 2 117 2 087 2 320 2 200 

Andel årsarbetare med utbildning, % 100 100 100 100 

9.8 Personlig assistans 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Beviljade limmar LASS 91 998 98 958 95 471 105 762 

Beviljade limmar LSS 3 288 3 452 4 602 5 990 

Beviljade timmar LASS 

Färre timmar på grund av indragna beslut om assistansersättning från Försälaingskassan 
eller att brukare med beslut flyttat från kommunen. 

9.9 Sjövägen gruppboende 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal boenden 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 11,4 11,4 11,2 12,64 

Andel årsarbetare med utbildning, % 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 
1 427 1 434 1 341 1 606 

000 000 000 000 
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Kostnad per boende, kr 

Kostnaden per boende är lägre jämfört med budget då personaltätheten har minskats 
dagtid samtidigt som extrapersonal inte behöver används i budgeterad utsträclrning. 

9.1 O Lindegårdsvägen gruppboende 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal boenden 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 7,27 7,27 7 7,27 

Personaltäthet (exkl natt) 1,21 1,21 1,08 1,21 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 786 000 725 700 732 000 760 200 

9.11 Dalvägen gruppboende 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal boenden 6,7 6,7 

Antal årsarbetare 7 7 

Personaltäthet (exkl natt) 0,87 0,87 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 

Kostnad per boende, kr 651 300 663 300 

Antal boenden 

Boendet öppnade i febmari med åtta boendeplatser. Beräknat på helår ger det totalt 6, 7 
boendeplatser. 

9.12 Ekans korttidsboende 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal brukare 17 17 12 20 

Antal årsarbetare 8,45 10,46 10,46 10,46 

Antal boendedygn 1 236 1 209 1 115 1 500 

Kostnad per brukare, kr 289 900 321 100 459 400 271 200 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 

Antal boendedygn 

Antalet boendedygn är betydligt lägre än budgeterat då några av de äldre ungdomarna 
har slutat och inga nya uppdrag har inkommit. 
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Kostnad per brukare, kr 

Kostnaden per brukare är högre till följd av att antalet brukare har minskat samtidigt 
som kostnadsläget är relativt oforändrat. 

9.13 Daglig verksamhet LSS 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal deltagare 32 48 49 35 

- varav företagsplatser 8 7 11 8 

Antal deltagare 

I december månad har 49 personer beviljade beslut om uppdrag om daglig verksamhet. 
A v besluten är 40 beviljade enligt LSS och nio beviljade enligt SoL. Det är en 
minsirning med sex personer järnfort med i augusti. 

9.141nstitutionsvård vuxna 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal placerade personer 23 26 24 17 

Antal placeringar 28 32 30 17 

Antal vårddygn 2 265 2 465 2 934 1 500 

Antal vårddygn 

Verksamheten redovisar ett underskott och har forbrukat nästan det dubbla antalet 
vårddygnjämfo1i med planen. Antalet vårddygn som har köpts uppgår till2 934 dygn 
varav 594 med stöd av L VM (lag om vård av missbrukare i vissa fall). Under året har 
fyra ornedelbara LVM-omhände1iaganden gjorts samt 14 inledda L VM-utredningar. 
Förvaltningen har personer aktuella med ett mycket långva1igt och allvarligt missbruk 
och där missbruket omgående utgör en fara for livet så rekvisiten i tvångslagstiftningen 
L VM är uppfyllda. Under året har organisationsforändringar gjmis vilket innebär ett 
tätare samarbete mellan öppen missbruksvård (Nakterhuset) och socialsekreterarna for 
missbruk. 

9.15 Institutionsvård barn och unga 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal placerade personer 11 18 17 10 

Antal placeringar 14 19 19 11 

Antal vårddygn 1 528 2 187 3 624 1 200 
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Antal vårddygn 

Verksamheten har under året forbrukat cirka tre gånger så många dygn som budgeterat. 
De placeringar som genomförts under året har varit långa. Sju stycken placeringar 
sträcker sig vardera över hela året. En utav helårsplaceringama har en hög dygnskostnad 
vilket gör placeringen dyr. Under året har också familjer placerats på utredningshem. 

9.16 Barnavårdsutredningar 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Aktualiseringar 512 523 518 450 

Inledda utredningar 144 128 120 110 

Avslutade utredningar 95 116 101 11 o 

9.17 Familjeteamet 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Behandlingsinsatser 282 292 318 340 

- varav individuella behandlingsinsatser för familj 162 138 194 170 

- varav behandlingsinsatser i grupp 120 154 131 170 

Avslutade ärenden 56 65 101 90 

9.18 Försörjningsstöd 

Utfall Utfall Utfall Budget 
Volym/nyckeltal Helår Helår Helår Helår 

2012 2013 2014 2014 

Antal hushåll 307 271 286 280 

- varav antal arbetslösa 186 147 58 140 

Antal bidragsmånader 1 790 1 542 1 652 1 350 

Antal bidragsmånader 

Antalet bidragsmånader under året är högre järnfort med foregeående år vilket bidrar till 
underskottetjärnfort med budgeterad kostnad for försöljningsstöd. Försäljningsstödet 
har dock under året visat en minskande trend och stabiliserat sig på en lägre nivå. 
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1 O Drift g och investeringsredovisning 

10.1 Driftredovisning 

Bokslut Budget Bokslut Budget- Not 2013 2014 2014 awikelse 

Socialnämnd -262 -314 -234 80 1 

Biståndsutskott -180 -148 -158 -10 

Biståndsutskott jourverksamhet -105 -87 -111 -24 

Nämndsadministration -330 -356 -359 -3 

Summa Nämnd o styrelseverksamhet -877 -905 -862 43 

Konsumentrådgivning -90 -110 -105 5 

Alkohol- och tobakstillstånd 13 -35 54 89 2 

Socialchefens kansli -6 660 -7 160 -7 253 -93 3 

Summa övergripande socialtjänst -6 737 -7 305 -7 304 1 

Anhörigstöd -609 -661 -675 -14 

Äldreomsorg övergripande 1 291 o 1 768 1 768 4 

Westerlunds rehab -1 283 -1 290 -1 331 -41 

Demensteam o -980 -246 734 5 

Hemtjänst kommunal regi, Kärnhuset -5 292 -4 873 -4 540 333 6 

Hemsjukvård -9 340 -10 725 -9 715 1 010 7 

Köp av hemtjänst och hemtjänstavgifter -22 288 -23 540 -23 813 -273 8 

Hemtjänst natt -2 693 -2 872 -2 843 29 

Trygghetslarm 7 -65 -23 42 

Dagverksamhet äldre -2 188 -2 152 -1 988 164 9 

Korttidsboende äldre -3 713 -3 730 -3 995 -265 10 

Re h ab -6 394 -7 804 -8 072 -268 11 

Utskrivningsklara -20 -25 -19 6 

Handläggning äldreomsorg -1 383 -2 361 -2 305 56 

Köp av särskilt boende Attenda -14 291 -13 888 -14 429 -541 12 

Äldreboende - Pornona hus 4 -9 910 -9 834 -9 303 531 13 

Äldreboende - Pornona hus 4, nattpersonal -3 377 -2 718 -2 725 -7 

lntraprenad Äldreboende - Dalängen (ink! natt) -1 o 514 -10742 -10 679 63 

Äldreboende - Dalängen (avgifter och hyror) -577 -519 -582 -63 

Äldreboende - solängen -12 025 -13 182 -13 287 -105 14 

Äldreboende - Solängen, nattpersonal -1 818 -2 774 -2 919 -145 14 

Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 1 O -499 -400 -448 -48 

Köpt särskilt boende äldre, externt o o -548 -548 15 

Köpt korttidsvård äldre -225 o -91 -91 16 

Övergripande psykiatri o o 544 544 17 

Socialpsykiatri, dag -5 622 -6 121 -5 690 431 18 

Socialpsykiatri, natt -2 527 -2 502 -2 528 -26 

"\G 
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Bol<slut Budget Bokslut Budget-
Not 2013 2014 2014 awikelse 

Summa äldreomsorg och boendestöd -115 290 -123 758 -120 482 3276 

Personlig assistans LSS -2 432 -2 584 -2 463 121 19 

Personlig assistans med assistansersättning -7 236 -6 747 -7 961 -1 214 20 

Sjövägen - boende LSS -8 708 -9 638 -8 045 1 593 21 

Lindegårdsvägen - boende LSS -4 367 -4 561 -4 392 169 22 

Dalvägen - boende LSS -92 -4 444 -4 364 80 

Handläggning handikappomsorg -1 214 -1 366 -900 466 23 

LSS-boende, externt -6 586 -1 320 -2 251 -931 24 

Korttidsboende Ekan LSS -5 476 -5 423 -5 513 -90 25 

Korttidsboende tjänsteköp LSS -60 -120 o 120 

Daglig verksamhet LSS -7 217 -6 530 -6 642 -112 26 

Daglig verksamhet LSS, Cafe Håbo o o 35 35 

Avlösarservice i hemmet LSS -468 -680 -222 458 27 

Förlängd skolbarnomsorg LSS -326 -450 -244 206 28 

Kontaktpersoner LSS -1 562 -1 500 -1 505 -5 

Summa Insatser enligt LSS -45 744 -45 363 -44 467 896 

Färdtjänst -5 468 -5 400 -4 740 660 29 

Riksfärdtjänst -100 -250 -103 147 30 

Summa FärdtjänsUriksfärdtjänst -5 568 -5 650 -4 843 807 

l ,.f (,f ~ ~(l l 
- ,bt ! . " ,lA<' \ lj l\-<-

' l f . <-,\o l, ,.(' 

Fotvård 
, L t7 , \)l , , 
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(wer<: 1 43 \\J ( i\'. c-'J 50 ~{ f('''' -44 

Reception/vaktmästeri äldreomsorg -6 525 -6 708 -6 764 -56 

Summa Förebyggande äldreomsorg -6 482 -6 614 -6 714 -100 

Myndighetsenhetens kansli -2 950 -2 816 -2 579 237 31 

Kansli stöd och behandling -834 -809 -973 -164 32 

Handläggning stöd och bistånd vuxen -2 617 -1 894 -2 313 -419 33 

Institutionsvård vuxna -5 902 -3 640 -6189 -2 549 34 

Öppen missbruksvård -1 117 -1 113 -1 116 -3 

Kontaktpersoner vuxna Sol -932 -1 011 -1 126 -115 

Handläggning stöd och bistånd BoU -4 964 -4 523 -4 911 -388 35 

Institutionsvård BoU -7 074 -3 700 -10451 -6 751 36 

Handläggning familjehem 0-20 år -1 183 -1 199 -1 065 134 

Familjehem 0-20 år -2 119 -2 441 -2 320 121 

Kontrakterat jourhem -61 o -12 -12 

Familjehem 0-20 år, extern regi -3 196 -3 180 -1 147 2 033 37 

Behandlingsaktiviteter öppenvård unga -687 -200 -757 -557 38 

Kontaktpersoner BoU Sol -1 434 -1 307 -1 183 124 

Kontaktfamilj BoU Sol -786 -920 -1 460 -540 39 
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Bokslut 
2013 

Handläggning kontaktpersoner Sol -240 

Individuellt behovsprövad öppenvård (Biskops-
-1 599 

Arnö) 

Familjebehandling -3 172 

Ungdomscoaching -1 301 

Förebyggande arbete barn och unga -
90 Bålstapolarna 

Familjerätt -1 114 

Familjerådgivning -276 

Summa Individ och familjeomsorg -43 468 

Handläggning försörjningsstöd -1 917 

Försörjn ingsstöd -10 520 

Sociala jourboenden -161 

Boende ensamkommande o 
Summa Ekonomiskt bistånd -12 598 

Arbetsmarknadsåtgärder -853 

Summa Arbetsmarknadsåtgärder -853 

Totalt -237 617 

10.2 Kommentarer till driftredovisning 

l. Socialnämnd +80 tkr 

Budget 
2014 

-288 

-1 602 

-3 235 

-1 226 

o 

-1 258 

-328 

-36 690 

-2 583 

-9 750 

o 
o 

-12 333 

-409 

-409 

-239 027 

Bokslut Budget- Not 
2014 avvikelse 

o 288 40 

-846 756 41 

-3 665 -430 42 

-1 215 11 

-240 -240 43 

-1 198 60 

-297 31 

-45 063 -8 373 

-2 835 -252 44 

-10775 -1 025 45 

93 93 

-245 -245 46 

-13 762 -1 429 

-213 196 47 

-213 196 

-243 710 -4 683 

Nämnden har haft lägre kostnader för både arvoden och övriga kostnader i form 
av kurser och utbildningar. 

2. Alkohol och tobakstillstånd +89 tkr 
Verksamheten redovisar högre intäkter än budgeterat. 

3. Socialchefens kansli -93 tkr 
I verksamheten finns budget för avdelningschefför funktionsnedsatta. Tjänsten 
är inte tillsatt under året vilket motsvarar en bespating om 400 tla. 
Verksamheten har haft högre kostnader för system, licenser och köpta tjänster än 
vad som budgeterats 2014. 

4. Äldreomsorg övergripande +l 768 tkr 
Här redovisas prestationsmedel för uppnådda resultat inom vård och omsorg för 
de mest sjuka äldre. Intäkten avser att kompensera kostnader som 
verksamhetema haft i samband med arbetet att nå uppsatta prestationsmåL 

5.Demensteam +734 tkr 
Verksamheten var planerad att statia den l aptil men stmiade istället den l 
augusti. Till skillnad mot budget tillsattes tjänsten som dernensvårdsutvecldare i 
oktober. Tjänsten som arbetsterapeut, om 50 procent, tillsattes i augusti. En 
tjänst som biståndshandläggare, 50 procent, tillsattes inte alls under året. 
Sammantaget medför detta lägre kostnader om 734 tkr järnfört med budgeterat. 
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6. Hemtjänst kommunal regi, Kärnhuset +333 tkr 
Verksamheten har under året utfört färre antal hemtjänsttimmar järnfort med 
budget vilket medfor lägre intäkter for utförd hemtjänst med cirka l 260 tkr. 
Antalet utförda timmar har under året vmit lägre beroende på en ökad tillgång 
till äldreboendeplatser samt utökning av korttidsplatser på Solängen och 
Dalängen. Kostnaden för personal har anpassats till de färre antalet utförda 
timmar genom forändrade scheman for att kunna anpassa personaltimmarna mot 
de beviljade hemtjänsttimmama. Personalkostnadema for året är ca 1675 tkr 
lägre än budgeterat. 

?.Hemsjukvård +l 010 tkr 
Verksamheten kommunal hemsjukvård redovisar ett överskott mot budget om 
l 245 tkr. Överskottet beror på vakanshållande av halvtidstjänst september
december for sjuksköterska till Solängen avdelning fyra samt forstärlmingstjänst 
for motsvarande period. Ordinarie personals frånvaro vid till exempel 
föräldraledighet har inte heller kunnat tillsättas. Under sommaren sjönk 
patientantalet tillfälligt vilket medförde lägre kostnader for sjuksköterskor från 
bemanningsföretag och timanställda sjuksköterskor. F örbmlmingsmaterial har 
inte forbmkats i budgeterad utsträckning. Tilläggsavtalet for privat hemsjukvård 
utförd av Grannvård AB gällande från och med l augusti innebar en ökad 
kostnad om 250 tkr. 

8. Köp av hemtjänst och hemtjänstavgifter -273 tkr 
Kostnaden for köp av kommunal hemtjänst blev l 285 tkr lägre än budgeterat. 
Kostnaden for köp av privat hemtjänst blev l 550 tia högre järnfort med 
budgeterat. Intäktema från hemtjänsttagarna blev cirka 70 tia lägre än 
budgeterat. Kostnaden for verksamheten blev sammantaget 273 tkr högre än 
budgeterat. 

9.Dagverksamhet äldre +164 tkr 
De båda dagverksamhetema redovisar lägre kostnader for forbmlmingsmaterial. 
Dagverksamheten på Pornona redovisar något lägre personalkostnader än 
budgeterat. Dagverksamheten på Dalängen redovisar lägre transportkostnader. 
Sammantaget redovisar dagverksamhet for äldre ett överskott om 164 tkr. 

l O. Korttidsboende äldre -265 tkr 
Personalkostnadema är högre än budgeterat på grund av pensionsavgång och 
utbetald semester samt att forstärlaring gjorts under året på grund av hög 
vårdtyngd. I verksamheten redovisas också högre kostnader for lokaler om cirka 
140 tla (motsvarande belopp redovisas som lägre kostnader i Pornona Hus 4) . 
Kostnadema for övriga verksamhetskostnader såsom forbmlmingsmaterial är 
något lägre än budgeterat. 

11. Rehab -268 tkr 
Personalkostnadema redovisar ett överskott om 380 tla jämfö1i med budget 
vilket beror på en planerad uppskjuten tillsättning av tjänst som arbetsterapeut 
samt även av ordinarie personals sjukfrånvaro. Kostnaden for hjälpmedel har 
under året vmit hög både beroende på en ökad volym av forsklivna hjälpmedel 
och på nya avtal med högre priser. Intäktema for sålda hjälpmedel är cirka 
260 tkr högre än budgeterat. Sammantaget redovisar verksamheten ett 
underskott om 268 tla. 
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12. Köp av särskilt boende Attendo -541 tkr 
Kostnaden for köpta platser blev högre järnfort med budget. Kostnaderna är 
bland annat högre då man missbedömt kostnadsökningen vid budgetering samt 
kompletterat avtalet med en högre kostnad får kmttidsplatser. Beläggningen av 
korttidsplatser har varit högre än beräknat eftersom trycket är hårt på våra 
äldreboendeplatser. Korttidsplatser påverkar även intäkterna negativt. 

13. Äldreboende-Pornona hus 4 +531 tkr 
Tjänsten som enhetschefvar vakant under perioden l maj - l september vilket 
innebär en besparing om cirka 200 tkr. Kostnaden for personal har under året 
varit lägre då man inte tillsatt pensionsavgångar och gjort schemaforändringar. 
Övriga verksamhetskostnader blev cirka 185 tkr lägre än budgeterat. I 
verksamheten redovisas också lägre kostnader for lokaler om cirka 140 tlcr 
(motsvarande belopp redovisas som högre kostnader for korttidsboende äldre). 

14. Äldreboende- Solängen (dag och natt) -250 tkr 
Solängens tredje avdelning öppnande i slutet av maj vilket är fyra månader 
tidigare än budgeterat. Det tidigare öppnandet av tredje avdelningen im1ebär att 
kostnaden for verksamheten (exklusive nattpersonal) ökade med l 05 tia. 
Tjänsten som husmor på plan 2 har ännu inte tillsatts vilket var planen då den 
tredje avdelningen skulle öppna. För natten tillkom ökade kostnader om 145 tkr i 
och med det tidigare öppnandet. Sammantaget tillkom 250 tkr for hela 
verksamheten (Solängen dag och natt). 

15. Köpt särskilt boende äldre, externt -548 tkr 
Det har under året funnits behov av köpt särslcilt boende trots att verksamheterna 
ofta lyckas pussla och lösa boende inom kommunen. Trycket från sjukhus på 
kommuner att ta emot äldre är stmt vilket innebär att kommunen måste 
tillgodose äldreboendeplatser. Vid vissa situationer med omfattande behov av 
vård och omsorg har externa platser köpts . Under året har delvis en extern plats 
köpts. Verksarnheten redovisar en kostnad om 548 tlcr. 

16. Köpt korttidsvård äldre -91 tkr 
Trycket från sjukhus på kommuner att ta emot äldre är stort vilket innebär att 
kommunen måste tillgodose äldreboendeplatser. Vid situationer med omfattande 
behov av vård och omsorg har externa platser köpts. Kostnaden for köpt 
korttidsboende var 91 tlcr. 

17. Psykiatri övergripande +544 tkr 
Verksamheten rymmer intäkter i form av prestationsmedel som avser utförda 
prestationer inom området psykiatri (PRIO-satsning). Intäkten avser att 
kompensera kostnader som verksamheterna haft i samband med arbetet att nå 
uppsatta prestationsmåL 

18. Socialpsykiatri dag +431 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott om 431 tlcr då bemanningen under året har 
varit lägre på den öppna verksamheten Källan. Detta beror på en vakant 0,5 
tjänst samt att vikarier vid ordinarie personals frånvaro har tillsatts sparsamt. 
Semestervikarier har inte heller behövt tillsättas i planerad utsträckning. 

19. Personlig assistans LSS + 121 tkr 
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Verksamheten redovisar lägre kostnader for personal men högre 
verksamhetskostnader. Sammantaget redovisar verksamheten ett överskott om 
121 tia. 

20. Personlig assistans med assistansersättning -l 214 tkr 
Verksamheten har ökade kostnader for ärende med utökat beslut, högre 
kostnader for några befintliga men o forändrade ärenden, samt kostnader för 
ärenden som övergått i privat regi och där kommunen har betalningsansvar for 
de 20 forsta timmarna vmje vecka. Sammantaget redovisar verksamheten ett 
underskott om l 214 tia. 

21. Sjövägen- boende LSS +l 593 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott om l 593 tia. Det beror på att 
personaltätheten har minskats dagtid på vardagar, tirnarrställd personal riktad 
mot enskild bmkare sju dagar i veckan är borttagen och timvikalietjänster är 
omvandlade till tillsvidareanställning. Det medfor en högre kvalitet i 
verksamheten samtidigt som extrapersonal inte behöver kallas in i samma 
utsträckning som tidigare. I verksamhetens budget for 2014 rymdes också två 
enhetschefer om vardera 50 procent då utgången av 2013 såg ut så och 
berälrnades så for 2014. För 2014 har enbart en enhetschefstjänst om 50 procent 
belastat verksamheten. 

22. Lindegårdsvägen-boende LSS +169 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader for personal då en tjänst efter 
pensionsavgång inte direkt tillsattes. Under perioden som motsvarade cirka fem 
månader användes istället tirnarrställda som ersättare vilket medfor en lägre 
kostnad. Verksamheten har också haft längre sjuksirrivningar vilket också ersatts 
med timvikalier. Kostnaden for transporter har under året valit lägre då nytt 
leasingavtal teclrnats. 

23. Handläggning handikappomsorg +466 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader än budgeterat då tj ärrsten som 
resurshandläggare/kontaktsekreterare inte tillsatts. 

24. LSS-boende externt -931 tkr 
Verksamheten redovisar ett underskott om 931 tia. Vid budgetögonblick for 
2014 gjordes bedömningen att alla köpta platser skulle avslutas under början av 
året. Hemflyttningen till kommunens nyöppnade gmppboende Dalvägen tog 
längre tid än beräknat och forde med sig högre kostnader. I utgången av året 
köps fortfarande en plats. 

25. Korttidsboende Ekan LSS -90 tkr 
Verksamhetenprognostiserarett underskott som beror på ökade 
personalkostnader till foljd av att extra insatser peliodvis behöver sättas in for 
vissa barn som vistas i verksamheten. De ökade personalkostnaderna beror 
också på många sjukslaivningar samt övertidsersättning. Den högre kostnaden 
beror också till del på att ordirralie personal får täcka vid forstärlrning, 
relayteling av vikarier pågår. I verksamheten finns också högre kostnader för 
livsmedel och apoteksvaror. 

26. Daglig verksamhet LSS -112 tkr 
Verksamheten har under året haft höga kostnader för bland annat reparation av 
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fonster efter skadegörelse, inköp av tvätt- och dislanaskin samt inköp och 
installation av dörröppnare. Kostnaderna har under året varit högre än budgeterat 
då extra personalinsatser behövt göras kring brukare samt for personal som har 
fackligt uppdrag. Kostnader for personalärenden finns också. 
Socialförvaltningen har från och med l september övertagit cafeet i 
kommunhuset För detta har en utölming med en tjänst om 50 procent gjorts. 
Verksamhetema redovisar sammantaget ett underskott. 

27. Avlösarservice i hemmet +458 tkr 
Behovet av avlösarservice har inte varit lika stort som budgeterat vilket medfor 
att verksamheten redovisar ett överskott. 

28. Förlängd skolbarnomsorg +206 tkr 
Antalet platser for skolbarnomsorg som köps intemt av skolförvaltningen är 
lägre än budgeterat. Verksamheten redovisar ett överskott om 206 tla. 

29. Färdtjänst +660 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott om 660 tkr. Överskottet beror till stor del 
på en återbetalning fi:ån färdtjänstentreprenören då ett for högt pris debiterats for 
resor. En trend med något minskande resande syns. 

30. Riksfärdtjänst + 147 tkr 
Kostnaden för riksfärdtjänst minskar. Anledningen till detta är att kommunen 
har ett generöst reglemente for färdtjänst vilket medfor färre resor som 
tiksfärdtjänst och dänned också en lägre kostnad. 

31 . Myndighetsenhetens kansli +237 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott om 23 7 tia vilket beror på att övriga 
verksamhetskostnader ej forbrukats i budgeterad utsträckning. Då 
organisationsforändring genomfordes under 2014 avser det redovisade 
överskottet här att täcka ökade kostnader for kansliet for stöd och behandling. 

32. Kansli stöd och behandling -164 tkr 
Verksamheten redovisar ett underskott om 164 tla. Kostnaderna är högre for 
övriga verksamhetskostnader men även for löner. Då organisationsforändting 
genomfordes under 2014 avser det redovisade överskottet här att täcka ökade 
kostnader for kansliet for stöd och behandling. 

33. Handläggning stöd och bistånd vuxen -419 tkr 
Verksamheten har haft högre kostnader for personal då socionomkonsulter hyrts 
in under längre perioder. Kostnaden får anställd personal är också högre än 
budgeterat. Sammantaget redovisar verksamheten ett underskott om 419 tkr. 

34. Institutionsvård vuxna -2 549 tkr 
Verksamheten redovisar ett underskott om 2 549 tkr. Antalet vårddygn som har 
köpts uppgår till 2882 dygn varav 425 med stöd av L VM. Under året har fyra 
omedelbara LVM-omhändetiaganden gjorts samt 14 inledda L VM-utredningar. 
Under året har arbete gjorts med några personer med ett mycket långvarigt och 
allvarligt missbruk och där missbruket omgående utgör en fara for livet. Under 
året har organisationsforändtingar gj mis vilket itmebär ett tätare samarbete 
mellan öppen missbruksvård (Nakterhuset) och socialselaeterarna for missbruk. 
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35. Handläggning stöd och bistånd BoU -388 tkr 
Verksamheten har haft högre kostnader för personal då socionomkonsulter h)'lis 
in under längre perioder. Kostnaderna för anställd personal är lägre än 
budgeterat till följd av att man istället anlitat konsult. Sammantaget redovisar 
verksamheten ett underskott om 388 tia-. 

36. Institutionsvård BoU -6 751 tkr 
Kostnaderna för institutionsplaceringar av barn och unga har under året varit 
mycket högre jämfört med budgeterat och med utfall föregående år. Under året 
har dyra place1ingar genomförts, bland annat en place1ing av minderårigt barn. 
Under året har också utredningsplatser för flerbarnsfamiljer köpts. 

37. Familjehem 0-20 år, extern regi +2 033 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott då familjehem inte använts i budgeterad 
utsträclrning. Istället för familjehem har institutionsplaceringar genomförts. 

38. Behandlingsaktiviteter öppenvård unga -557 tlrr 
Kostnaden för öppenvård är högre än budgeterat då fler öppenvårdsplaceringar 
genomförts. 

39. Kontaktfamilj BoU SoL -540 tkr 
Kostnaderna för kontaktfamiljer har överstigit budget. Behovet av 
kontaktfamiljer har ökat då kommunen satsar på hemmaplanslösningar för att 
förbättra uppväxtmilj ön för barnen. 

40. Handläggning kontaktperson SoL +288 tkr 
Verksamheten redovisar lägre kostnader än budgeterat då tjänsten som 
resurshandläggare/kontaktselaeterare inte tillsatts. 

41. Individuellt behovsprövad öppenvård (Biskops-Arnö) +756 tkr 
Verksamheten har sålt platser till andra kommlmer i högre utsträclrning än 
budgeterat vilket medfört högre intäkter om cirka 640 tla. I samband med fler 
antal elever än budgeterat redovisar också verksamheten högre kostnader för 
övrigt såsom livsmedel och förbmlrningsmaterial. 

42. Familjebehandling -430 tkr 
Verksamheten redovisar högre kostnader för personal då 50 procent av 
enhetschefstjänsten inte var budgeterad. Kostnaden för familjelägret blev också 
dyrare än beräknat. 

43. Förebyggande arbete barn och unga- Bålstapolarna -240tlrr 
Verksamheten redovisar högre kostnader för personal i form av ungdomar som 
är anställda som polare. Kostnader för bil, utbildningsdagar samt 
förbrulrningsinventarier såsom kläder var också högre än budgeterat. 

44. Handläggning försörjningsstöd -252 tln· 
Verksamheten redovisar ett underskott på gmnd av personalrela"yteringar samt 
att socionomkonsulter hyrts in periodvis. 

45. Försörjningsstöd -1 025 tkr 
Verksamheten redovisar ett underskott om l 025 tia-. Antalet hushåll med 
försäljningsstöd var under året 286 stycken (457 personer). År 2013 var 
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motsvarande siffror 270 hushåll (443 personer). En god arbetsmarimad finns i 
och kring kommunen vilket medfår en låg arbetslöshet. Kostnaderna får 
försäljningsstöd låg över en miljon i snitt årets fyra fårsta månader. Under andra 
halvan av året sjönie försäljningsstödet till cirka 900 tkr per månad. Arbetet har 
under året organiserats om så att man får ett bättre fokus på handläggningen av 
fårsöljningsstöd. Verksamheten har också arbetat med att utveckla sitt eget 
arbete i att arbeta med personer som är sjukskrivna lång tid vilka lever lång tid 
på fårsöljningsstöd. 

46. Boende ensamkommande -245 tkr 
Ett underskott redovisas då verksamheten vid ingången av året inte var 
budgeterad. Kostnaderna som redovisas avser driftskostnader får delar av 
boendet som inte täcks av statsbidrag. 

47. Arbetsmarknadsåtgärder +196 tkr 
Verksamheten redovisar ett överskott då en besparing motsvarande 0,5 
årsarbetare har genomfå1is. 

10.31nvesteringsredovisning 

T kr Bokslut Budget 
2013 2014 

Socialchefens kansli -5 -200 

Myndighetsenheten -240 -300 

Hemljänst -8 -610 

Korttidsboende äldre -138 -300 

Äldreboende - Pornona Hus 4 o -40 

Hemsjukvård -31 -130 

Re h ab -1 091 -130 

Fotvård o -30 

Äldreboende - solängen -1 559 o 
Personlig assistans o -20 

Socialpsykiatri -48 o 

Korttidsboende Ekan, LSS -14 -80 

Dalvägen - boende LSS o -430 

Sjövägen - boende LSS -44 -490 

Lindegårdsvägen - boende LSS o -60 

Daglig verksamhet, LSS -218 o 
Stöd- och behandlingsenheten o -75 

Familjerådgivning -22 o 
Boende ensamkommande flyktingbarn o o 

Summa -3 418 -2 895 

10.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

l. Socialchefens kansli 

Bokslut Budget-
2014 awikelse 

o 200 

-198 102 

o 610 

-21 279 

-12 28 

-12 118 

o 130 

-28 2 

-48 -48 

o 20 

o o 

-38 42 

-315 115 

-235 255 

-60 o 

o o 

-55 20 

o o 

-55 -55 

-1 077 1 818 

Not 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

Förvaltningen genomfårde inte investeringen då det planerade äldrecentret inte 
öppnades. 

Socialnämnden, Arsredovisning 2014 (). 24(25) 



2. Myndighetsenheten 
Inventarier till arbetsplatser på enheten, samt utbyte av enhetens datorer i 
samband med IT-uppgrade1ing. 

3.Hemtjänst 
Budget får inventarier till ny verksamhetslokal, samt nyckelgömmor. Inget av 
investeringsbudgeten får hemtjänst är förbrukad. Anledningen till att nyckelfri 
hantering inte införts under år 2014 är att verksamheten istället kommer att 
införa ett helhetskoncept där nyckelfi:i hantering sker i systemet TES där även 
planering och mttoptimering sker. Detta kommer att implementeras under 2015. 
Hemtjänsten har inte växt i den omfattning som man budgeterade vilket innebär 
att nya möbler inte har varit aktuellt då verksamheten ryms i befintliga lokaler. 

4. Korttidsboende äldre 
Inventarier till nya kolitids boendet. Då korttidsboendet inte bytte lokaler har få 
inventarier köpts in. 

5. Hemsjukvård 
Inventatier samt datorer till ny arbetsplats inom hemsjukvården. Den nya 
lokalen får hemsjukvård har under året blivit fårsenad varfår l 00 tla avseende 
möbler ska omföras till år 2015. 

6.Rehab 
Inventmier samt datorer till ny arbetsplats inom rehab. Den nya lokalen får 
rehab har under året blivit fårsenad varfår l 00 tla avseende möbler ska omföras 
till år 2015. 

?.Fotvård 
Mobil fotvårdsutrustning har under året köpts in. 

8. Äldreboende - solängen 
Inventarier till öppnandet av Solängen. 

9.Korttidsboende Ekan, LSS 
Inventarier till korttidsboendet 

10. Dalvägen-boende LSS 
Inventarier till nybyggd LSS-bostad. Kostnaderna får inventmier blev 115 tkr 
lägre än budgeterat. 

11. Sjövägen- boende LSS 
Inventarier till nybyggd LSS-bostad. Kostnaderna får inventarier blev 255 tkr 
lägre än budgeterat. 

12. Lindegårdsvägen - boende LSS 
Inventarier till verksamheten. 

13. Stöd- och behandlingsenheten 
Utbyte av enhetens datorer. 

14. Boende ensamkommande flyktingbarn 
Inventarier till nybyggt HVB-hem får ensamkommande flyktingbarn. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Vård- och omsorgsnämnden 
Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Datum 

2015-02-23 

1/ 

1 ( 1) 

Vår beteckning 

VON nr 2015.160 

0171-525 06 
socialnamnden@habo.se fl l~~fc~_l:! .~ 

Redovisning av inkomna synpunkter januari- december 2014 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar inkomna synpunkter för år 2014, 
därmed är rapporten delgiven och överlämnas till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog 2010-06-14, §54 policy för synpunktshantering. 
Syftet med synpunktshantering är att tydliggöra brister i den kommunala 
servicen samt att ta tillvara de kommuninvånare som har intresse av att vara 
delaktiga i komnmnens verksamhetsutveckling. Samt att kunna ge politiken 
en återkoppling på vad våra kommuninvånare tycker och hur de upplever 
kommunens service och åtaganden. 

Två gånger per år ska rapportering ske till nänmden, dels i samband med 
delårsbokslut och dels i samband med årsbokslut. 

Ärendebeskrivning 
Rapporten sammanställer inkomna synpunkter, såsom förslag, beröm och 
klagomål tillsammans med genomförda eller planerade åtgärder. 

Socialförvaltningen redovisar sin rapport, p elioden 2014-01-0 l - 2014-12-31 
i samband med årsbokslutet för år 2014. 

Beslutsunderlag 
- Rapport, sammanställning, 2015-02-23, nr VON 2015.160 

Beslut expedieras till 
Kommunfullmäktige 

_OLv ______ __ _ 
Lena Fe1iig 
Administrativ controller 
/nämndsekreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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HABO 
KOMMUN 

Socialförvaltningen 
Lena Fertig, Administrativ controller 
/nä m ndsekreterare 
0171-525 06 

Redovisning av synpunkter år 2014 

RAPPORT 
Datum 

2015-02-23 

1 ( 1) 

Vår beteckning 

VON 2015/23 nr 2015.160 

lena.fertig@habo.se Rapport i samband med årsbokslut 2014- sammanställning 2014-01-01-2014-12-31 

l Rid 

~ 
~ 

2014.22 

2014.1555 

2014.2320 

2014.2845 

---slut---

Händelse Datum Innehåll 

Handling, SYNPUNKT 2014-01-07 KLAGOMÅL- Det framgår inte att det utgår en kostnad om 
5 min servicetaxa/matlåda för leverans, Det inkommer många 
frågor från brukare som har leverans av matlåda runt denna 
post på fakturan 

Handling, SYNPUNKT 2014-06-02 

Handling, SYNPUNKT 2014-09-12 

Handling, SYNPUNKT 2014-11-13 

EnhetschefMati/da Norell 

KLAGOMAL - Kritik mot omorganisation gällande ändrad 
ärendefördelning inom biståndshandläggning. Avsändaren an
ser att kontinuiteten i handläggar-kontakten blir lidande, fram
förallt för de demenssjuka. 
>>Pulskydd<< 

KLAGOMÅL - Att foldern om service/aktiviteter är i A5-
format, vilket betyder att de äldre får svårt att läsa. Och dels att 
utskriften från hemsidan måste göras i bokform och inte som 
vanligt, ett A4. Ska det vara så? 
>>Pulskydd<< 

BERÖM- Anhörig till demenssjuk. Hon var så tacksam för det 
stöd som hon får från anhörigkonsulent och med dagverksam
heten på Dalängen och de personer somjobbar där. Sa att det 
som stått i tidningen med att vi är bäst i länet verkligen stäm
mer. 
>>Pulskydd<< 

Åtgärd 

Å T GÄRD - Chef påminner biståndshandläggare om 
att vara tydliga med att serviceavgift tillkommer på 
faktura av matlådor. I informationsbladet som lämnas 
vid hembesök finns serviceavgiften med. Hemsidan är 
uppdaterad. 

ÅTGÄRD - Avdelningschef ringer upp och har ett 
samtal med avsändaren. Avdelningschefkommer i 
framtiden att beakta synpunkten om kontinuitet i bi
ståndshandläggning. 

ÅTGÄRD- Två foldrar har skickats till avsändaren. 
Till nästa utgåva ska foldern också finnas i formatet 
att det går att skriva ut den i A4-format på hemsidan 

ÅTGÄRD- Då mötet var muntligt tackade socialchef 
för berömmet med information om att berömmet tas in 
i vår synpunktshantering 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-02-16 
Vår beteckning 

VON 2015/19 nr 2015.132 

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

t( 

1/rcutft 
Fastställa vård- och omsorgsnämndens arkivorganisation 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden utser förvaltningschef och avdelningschefer 
till arkivansva1iga för sina respektive områden, att gälla tills vidare. 

2. Vård- och omsorgsnämnden utser nämndsekreterare och enhetschefer 
till arkivredogörare inom sina respektive områden, att gälla tills vidare. 

Sammanfattning 
Syftet med arkivorganisationen är att bestämma ansvars-, uppgifts- och 
rollfördelningen för myndighetens arkivvård. 

Arkivorganisationen ska fungera som en instruktion för hela verksamheten, 
inte enbart för personal med arkivvårdande arbetsuppgifter. 

Ytterst är det nämnden som bär ansvaret för myndighetens verksamhet och 
de allmänna handlingar som hanteras där. 

Av praktiska skäl är ansvaret överflyttat på budgetansvariga. Dels på 
förvaltningschef för nämndens kansli och dels på valje avdelningschef inom 
sitt område, med uppdrag som arkivansvariga. Under arkivansvariga 
kommer sen nämndsekreterare och enhetschef som arkivredo görare. 

Beslutsunderlag 
- Förteckning, arkivorganisation, daterad 2015-02-16, nr 2015.131 

Beslut expedieras till 
Berörda 

l 

-------~---- - ----------
Lena Fel'tig 
Administrativ controller/ 
nämndselcreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

/ '/ 
J 



HÅBO 
ARKIVORGANISATION 1(2) 

Datum Vår beteelen in g 

KOMMUN 2015-02-16 SN2015/19 nr 2014.131 

Vård~ och omsorgsnämndens arkivorganisation 

Ytterst är det nämnden som bär ansvaret får myndighetens verksamhet och 
de allmänna handlingar som hanteras där. 

Arkivansvarig 
A v praktiska skäl är ansvaret överflyttat på budgetansvariga. Dels på förvalt
ningscheffår nämndens kansli och dels på varje avdelningschefinom sitt om
råde. 

Arkivredogörare 
Utöver arkivansvariga ska verksamheterna även ha arkivredo görare. A v 
praktiska skäl är ansvaret lagt på budgetansvariga enhetschefer inom sitt 
område och får nämndens kansli är det nämndsela-eterare. Utsedda arkivre
dogörare har mycket god kännedom om myndighetens verksamhet och ad
ministrativa rutiner. I uppdraget ingår huvudsalmgen att svara får det prak
tiska arbetet med myndighetens arkiv, till exempel tillsyn och vård av verk
samhetens allmänna handlingar. 

Vård- och omsorgsnämndens arkivansvariga är: 

e Förvaltningschef får vård- och omsorgsnämndens kansli 

e Avdelningschef får Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

e Avdelningschef får Stöd till vuxna 

Till arkivredogörare utses: 

e Nämndsela-eterare får vård- och omsorgsnämndens kansli 

e Enhetschefer inom avdelningen Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

o Enhetschefer inom avdelningen Stöd till vuxna 

Arkävansvariga 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden 

l. Ha kännedom om gällande arkivfårfattningar samt se till att arkivregle
mentet får vård- och omsorgsnämnden tillämpas inom myndigheten och 
att information i arkivfrågor sptids till berörda befattningshavare. 

2. Verka får att bygga upp och upprätthålla arkivorganisationen så att samt
liga allmänna handlingar hanteras enligt regelverket (även de digitala) 
och att handlingama registreras, ordnas och förvaras på ett enhetligt och 
strukturerat sätt och att det finns sökingångar till handlingarna. 

3. Bevaka att arkivfrågor beaktas i budgetarbete och övrigt planeringsarbete 
samt vid organisationsfårändringar så att resurser avsätts får arkiv- och 
dokumenthantering. 

4. Ha ett samordningsansvar får myndighetens interna arkiv- och dolcu
menthantetingsrutiner där samråd med arkivredogörare ingår. 

0[(, 



HÅBO 
ARKIVORGANISATION 2(2) 

Datum Vår beteclming 

KOMMUN 2015-02-16 SN2015/19 nr 2015.131 

5. Ansvara for att dokumenthanteringsplan!galhingsbeslut och arkivredo
visning (arkivbeslaivning och arkivförteclming) finns och är uppdaterad 
samt att vid tveksamheter hjälpa till att tolka dokument-hanteringsplanen 
for arkivredogörarna och myndighetens personal. 

6. Samråda med och hålla arkivredogörarna underrättat om sådana fåränd
ringar av organisation, verksamhet och informationshantering som kan på
verka arkivbildningen till exempel när nya IT -system och IT -mtiner intro
duceras eller när myndigheten deltar i gemensamma projekt med andra 
myndigheter eller foretag. 

7. Vid inspektioner redogöra for myndighetens hante1ing av allmänna hand
lingar och arkiv. 

8. Bevaka att gällande bestämmelser om shivmate1ial foljs och att nybygg
nad, ombyggnad, fårhyrning och byte av arkivlokaler sker enligt gällande 
bestämmelser om arkivlokaler och att arkivhandlingar forvaras så att de är 
skyddade mot fukt, brand och annan forstörelse samt obehörig åtkomst. 

Arkivredogörare 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden 

l. Ha särskilda kunskaper om bestämmelser som rör det egna verksamhets
områdets/den egna enhetens hantering av allmänna handlingar och arkiv 
och internt lämna råd och anvisningar i arkivfrågor (alternativt hänvisa 
frågorna vidare till arkivansvarig). 

2. Vara det egna verksamhetsområdets/den egna enhetens kontaktperson 
gentemot arkivansvarig. 

3. Ordna, inventera och forteclma arkiv och se till att den egna enhetens 
handlingar tas tillvara och arkivläggs och att pappershandlingar som ska 
bevaras läggs i arkivboxar och forses med anteclming om innehållet. 

4. Svara får det egna verksamhetsområdets/den egna enhetens leveranser till 
myndighetens arkivlokaler (närarkiv och/eller centralarkiv). 

5. Tillsammans med arkivansvarig medverka i arbetet med att ta fram 
och/eller revidera fårvaltningens gallringsbeslut/dokumenthanterings-plan. 

6. Se till att arkivbildningen inom det egna verksamhetsområdet/den egna 
enheten sker enligt beslutad dokumenthanteringsplan och (i samråd med 
arkivansvarig) fortlöpande verkställa beslutad gallring. 

7. Tillsammans med arkivansvarig medverka vid planering och projektering 
av ny- och ombyggnad av arkivlokaler. 

8. Ansvara for och sköta utlån av de handlingar som forts till myndighetens 
arkivlokal och i övligt tillhandahålla information i arkivet i enlighet med 
offentlighetsprincipen samt att se till att endast behö1ig personal har till
träde till arkivlokalen. 

9. I övrigt biträda arkivansvarig och svara for den praktiska arkivvården. 

---slut---
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HÅBO 
KOMMUN 

Förslag till beslut 
Datum 

2015-02-16 
Vår beteckning 

SN2015/19 nr 2015.130 

Socialförvaltningen 
Förvaltningens stab/kansli 
Lena Fertig, Administrativ controller 
/nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

Il 

Il M! de_ l 1;, 
----------------------------

Uppdaterad arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för 
vård~ och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppdaterad arkivbeshivning 
och dokumenthanteringsplan att gälla tills vidare. 

Sammanfattning 
Varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanter
ingsplan. En dokumenthanteringsplan beskiver de handlingar/dokument som 
inkommit, upprättats och/eller fårvaras i verksamheten och hur dessa ska 
hanteras. 

• Bevaras innebär att handlingen ska arkiveras får all framtid. Handlingar 
som ska bevaras levereras efter bestämt antal år till centrala kommun
arkivet. 

• Gallras innebär att handlingen fårstörs och därmed inte längre kan 
återsökas eller återskapas. När det exempelvis anges att en handling ska 
gallras efter sju år, så betyder det att gallring utfors på det åttonde året. 

e Vid inalctualitet innebär att handlingen gallras när den inte längre behövs 
i verksamheten. Omedelbart är handlingar såsom reklam, erbjudanden, 
spam och liknande. 

e Närarkiv kan vara ett tjänsterum, ett fårråd eller tillgång till arkiv inom 
arbetsplatsen. 

• Centralarkiv är kommunens gemensamma arkiv för alla myndigheter 
och är placerad i kommunhusets källare. 

• Anmärkning innehåller kompletterande uppgifter/information. 

Beslutsunderlag 
- Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan, daterad 2015-02-16. 

Beslut expedieras till 
Alla berörda 

-~:en~-- - --- -- - - -- ---
Administrativ controller 
/nän111dsela·eterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



HÅBO 
DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Datum Vår betecl<ning 

KOMMUN 2015-02-16 SN 2015/19 nr 2015.29 

Vård- och omsorgsnämnden 

VårdQ och omsorgsnämndens 
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan 

Kommuns arkivreglemente och dokumenthantmingsplan fastställs av nämnden. 
Dokumenthanteringsplanens syfte är att bestämma var och hur dokument/handlingar 
ska fårvaras och när de får galh·as. 

Om allmänna handlingar (bedömda offentliga eller med sekretess), den så kallade 
offentlighetsprincipen, finns reglerad i tryckfrihetsfårordningen, selaetesslagen och 
arkivlagen. Syftet med handlingsoffentlighet är främst att varje medborgare ska 
kunna på ett överskådligt och lätt sätt få infmmation om vilka handlingar som finns 
fårvarade på myndigheten. Insynsrätten stävjar också maktmissbruk. Till vissa delar 
begränsas insyn genom bestämmelser i selaetesslagen. 

Hos varje nämnd ska det finnas en aktuell arkivbeskrivning som visar hur nämndens 
arkiv är organiserat, vilka handlingar som finns och hur de kan återsökas. 
Arkivbeskrivningen är ett verktyg, avsedd får allmänhet, kommunens personal, 
myndighetens handläggare men också får faitroendevalda och nyanställda. 

Arkivbeskrivning 
Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att inom kommunen svara får: 

• Omsorg om äldre- och funlctionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL), omfattande 
särskilda boendefonner får service och omvårdnad får äldre människor. 

• Hemtjänst, stöd och service i ordinärt boende 

• Bostäder med särskild service får människor med fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar 

• Dagverksamhet/daglig verksamhet till äldre och personer med funktionsnedsättningar 
och annan äldre- och funktionshinderverksamhet som hör samman med dessa 

• Stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) under fårutsättning att de tillhör någon i 
lagen angiven personkrets (§ l LSS) 

• Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar som vårdgivare enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) 

• Betalningsansvar får medicinskt utskrivningsklara enligt lagen om betalningsansvar får 
viss hälso- och sjukvård inom äldre- och funlctionshindersomsorgen 

• Hemsjukvård i ordinä1t boende 

• Prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) 
om rilcsfårdtjänst 

• Föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens verlcsamhetsområde 

• Stöd till anhöriga 



HÅBO 
DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2015-02-16 SN 2015/19 nr 2015.29 

Vård- och omsorgsnämnden 

sökingångar 
Diariet Winess4 är kommunens och forvaltningens dimiesystem och i verksamhets
systemet Treserva fors all social dokumentation samt dokumentation inom hälso- och 
sjukvård. Dessa system utgör de främsta sökingångama. 
Det åligger all personal på fårvaltningen som handlägger och/eller jornnalfor ärenden 
att antingen registrera i Winess4 eller i Treserva, beroende på ärendets art. 
I Winess4 finns uppgifter om dimienummer, registreringsnummer, avsändare, slaivelse
datum, anskomstdatum, ärendemening, handläggare, etc. I dimiet fi·amgår också om det 
diariefårda ärendet och/eller den enskilda handlingen avgjorts genom beslut, svar eller 
endast lagts till handlingarna. 
I Treserva fim1s uppgifter om ldienter/brukare, personnummer, socialjoumalfåring, 
patientjournaler, beslut, insatser och uppdrag, handläggare, etc. 

Förvaring 
Handlingar/ärenden fårvaras i vmje verksamhets närarkiv. I kommunhuset har 
forvaltningen tre närarkiv, ettpå entreplanet och två på plan l. På entreplanet forvaras 
handlingar/ärenden rörande stödlinsatser till familjer, barn, unga samt vuxna och på 
plan l forvaras nämndadministrationen, familjerätten, överformyndamänmden i ett 
närarkiv och i det andra närarkivet fårvaras handlingar/ärenden rörande bistånd till 
äldre, bistånd till funktionsnedsatta samt färdtjänst. Äldre handlingar som ska 
bevaras finns i kommunens centralarkiv som är placerad i kommunhusets källare. 

Rensning 
Rensning ska utfåras av person med god kännedom om handlingamas betydelse for 
forståelsen av ärendet, det vill säga i forsta hand den person som handlagt ärendet i 
andra hand närmaste chef for arbetsuppgiften/handläggaren. Rensning görs samband 
med att ärendet avslutas och fore arkivläggning. 

Gallringsbeslut 
Vård- och omsorgsnämnden tillämpar Sveriges kommuner och landsting (SKL) och 
Riksarkivets allmänna råd om gallring for kommuner/socialtjänster. Gallring sker 
efter fastställd dokumenthantelingsplan. 

sekretess 
Selaetess tillämpas enligt offentlighets- och sekretesslagen for uppgifter som rör 
enskildas hälsotillstånd, enskildas personliga och/eller ekonomiska fårhållanden. 
Bilaga: Utdrag ur Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 

Utlåning 
Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk får skador eller 
fårluster inte uppkommer. Förutsättning for utlån är att utlämnande ska ske enligt 
tryckfrihetsfårordningens och offentlighets- och selaetesslagens bestämmelser. 



HÅBO 
DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Datum Vår beteckning 

KOMMUN 2015-02-16 SN 2015/19 nr 2015.29 

Vård- och omsorgsnämnden 

Utlämnande av allmän handling 
En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. När en 
handling begärsut-av 2 kap. 12 och 13 §§ tryckfrihetsfårordningen framgår bland 
annat att en framställan om att få ta del av allmän handling ska behandlas genast, 
eller, om framställningen avser att få en kopia av en allmän handling, skyndsamt. 

Någon eller några dagars fordröjning kan godtas om en sådan fordröjning är nöd
vändig får att ta ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. 
Ett visst dröjsmål är ofi:ånkomligt om framställningen avser eller fordrar genomgång 
av ett omfattande material och/eller sammanställningar av uppgifter. 

Socialförvaltningen 

746 80 Bålsta l Besök Centrumleden 1 

Telefon Växel 0171-525 00 
E-postadress: socialnamnden@habo.se 



~ 
o DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 4(11) 

HABO VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
i" 

KOMMUN Datum Vår beteckning 
2015-02-16 SN 2015/19 nr 2015.29 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
Vård- och omsorgsnämnden 2015-xx-xx § xx Socialförvaltningen Ansvarig: Vård- och omsorgsnämndens kansli 

Registreras Kommun-
Serie, handlingar /ordnas Arkivläggning FörvaringsQiats arkivet Gallring Anmärkning 

PROTOKOLL 

Vård- och omsorgsnämnden o Datum sekreterare 7 år Bevaras 

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott o Datum sekreterare 7 år Bevaras Inga protokoll skrivs (utom undantagsvis) 

Protokollsbilagor o Ihop med protokoll sekreterare 7 år Bevaras 

Övergripande samverkansgrupp Socsam o Datum Sekreterare/webben 7 år Bevaras Ex. yrkanden 

Lokala samverkansgrupper o Datum Ansvarig chef Vid inaktualitet 

Protokollsbilagor o Ihop med protokoll Ex. tillbudsanmälningar, årsplanering, 
arbetsmil j öfö rbättri ng a r 

Förhan d l i ngsprotokoll arbetsgiva re/a r betstaga re R Överlämnas till KS 

Diciplinär åtgärd R Personalakt Personalavdelningen 

Arbetsplats- och verksamhetsträffar o Datum Mötessekreterare 5 år Vid inaktualitet 

--::~Mötesanteckningar o Datum M ätessekretera re Vid inaktualitet 

~) Ledningsgruppers mötesanteckningar R Datum Mötessekreterare 5 år Bevaras 

Anslagsbevis Anslagstavla Vid nertag 

BESLUT 

Delegationsbeslut (här avses inte beslut i klient- R Datum Pärm/system 7 år Bevaras Besluten ska återrapporteras till nämnd och 

och brukar ärenden). anmälas till nämndes närmaste möte. {KL 6:35) 

KALLELSER, INBJUDNINGAR 

Vård- och omsorgsnämnden samt arbetsutskotts o Datum Sekreterare/M-Server Vid inaktualitet Det digitala kallelsen kvarstår så länge det är 

dagordning/kallelse med bilagor tekniskt möjligt 

Övriga kallelser, inbjudningar och erbjudanden Vid inaktualitet Omfattar både pappersreklam, e-post och spam 

UPPHANDLING R 

Upphandlingsavdelningens 

dokumenthanteringsplan ska följas 

AVTAL 

Avtal, av större omfattning R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras Ex. vid upphandling, samverkan, 
överenskommelser, nämndsbeslut, etc. 



c o DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 5(11) 

HABO VARD-OCHOMSORGSNÄMNDEN 
T 

KOMMUN Datum Vär beteckning 
2015-02-16 SN 2015/19 nr 2015.29 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
Vård- och omsorgsnämnden 2015-xx-xx § xx Socialförvaltningen Ansvarig: Vård- och omsorgsnämndens kansli 

Registreras Kommun-
Serie, handlingar /ordnas Arkivläggning Förvarings12lats arkivet Gallring Anmärkning 

Avtal, korta/tillfälliga uppdrag och tjänster i den R Reg.nr/Diarienummer N ä ra r kiv /kansli/Pär m 2 år efter Ex. handledning, kurser, hyreskontrakt, leasing, 

löpande verksamheten inaktualitet etc. 

Hyreskontrakt, socialförvaltnigen är hyesvärd R Reg.nr/Diarienummer Närarkiv /kansli/Pärm 2 år efter kontra k-

tet upphört att 

gälla 

Hyreskontrakt, socialförvaltningen är hyresgäst Reg.nr/Diarienummer Nä ra r kiv /kansli/Pär m 2 år efter kontra k-
tet upphört att 

gälla 

Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. för 2 år efter kontra k-

bostäder som tillhandahålls av socialtjänsten tet upphört att 

gälla 

~HANDLINGAR/DOKUMENT 
Diarieförda ärenden av betydelse R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras För rättskipning, framtiden, kommunen, samhället 

och/eller för forskning 

Diarieförda ärenden av rutinartad, ringa eller R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Gallras 

tillfällig betydelse (bedömning om ringa- alltid i 
samråd med ansvarig chef) 

styrdokument R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras Ex. Arbetsordning, reglemente, delegations-
förteckning, policy, regler, riktlinjer, rutin-
beskrivning, taxor och avgifter 

Ekonomihandlingar R Diarienummer Närarkiv/kansli 7 år Bevaras/gallras Vissa handlingar kan gallras om handling-arna 
ingår och är diarieförda i gemensamt dokument 
och/eller framtaget av KS 

Egna upprättade rutinbeskrivningar, lathundar R/O Reg.nr/pärm Ansv.chef Vid inaktualitet Ex. arbetsfördelning, nämndsprotokoll, avtal, 

samt kopior av handlingar som i original förvaras fakturor, etc. 

på annat håll 

Handlingar vilkas betydelse upphör i och med att R Reg.nr/ Diarienummer Ansvarig handläggare Vid inaktualitet Exp. Arbetspapper, anteckningar, meddel-anden, 

ett slutligt dokument upprättas eller ett arbete utkast, minnesanteckningar, etc. 

fullbordas. 

Inkomna, upprättade och utgående handlingar av R/O Reg.nr/ Diarienummer N ä ra r kiv /k a n si i/Pär m 3 år eller vid 

rutinartad, ringa eller tillfällig betydelse inaktualitet 

Handlingar som tillfört ett ärende sakuppgift eller R Reg.nr/ Diarienummer Närarkiv/kansli/Pärm 7 år Ska ingå i diarie- Ex. E-post, pappershadling, digital handling 

bevisinformation. fört ärendes 



C1 HÅBO 
KOMMUN 

Myndighet 
Vård- och omsorgsnämnden 

Fastställd 
2015-xx-xx § xx 

Registreras 
Serie, handliogar /ordnas Arkivläqqninq 

Elektroniskt kopplade dokument och handlingar i R 
ärendehanteringssystem. 

Korrespondens från enskilda R 

Synpunktshantering, klagomål, förslag och beröm R 

Övertaliga kopior, avskrifter och dokument
versioner 

Röstbrevlåda, telefonsvarare, SMS, MMS 

~VALITETSARBETE/EKÄTER 
~eget internt kvalitetsarbete, arbetsgrupper R/0 

Kvalitetsarbete och/eller projekt internt eller ihop R 

med annan förvaltning och/eller externa aktörer 

Egna enkäter, enkätsvar, sammanställningar och R 

ev. andra tillhörande underlag 

Enkäter som måste besvaras- Från andra R 

myndigheter enligt lagen om officiell statistik eller 

annan författning som åberopas 

Reg.nr/ Diarienummer 

Reg.nr/ Diarienummer 

Reg.nr 

Reg.nr/Dnr/Pärm 

Diarienummer 

Diarienummer 

Reg.nummer 

DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
Datum 
2015-02-16 

Verksamhet 
Socialförvaltningen 

Kommun-
Förvarinqsplats arkivet Gallring 

Närarkiv /kansli/Pärm 

Pärm 7 år 

Ansv. organisatör 

Ansvarig handläggare 7 år 

Ansvarig handläggare 7 år 

Vid inaktualitet 

Bevaras 

Omedelbart eller 
vid inakutalitet 

Vid inaktualitet 

Bevaras 

Bevaras 

6(11) 

Vår beteckning 
SN 2015/19 nr 2015.29 

Ansvarig: Vård- och omsorgsnämndens kansli 

Anmärkninq 

Kvarstår så länge det är tekniskt möjligt 

Brev som till sitt innehåll inte resulterar i någon 
åtgärd 

l 

Förteckning och statistik bevaras, skrivelsen med 
synpunkten rensas före arkivläggning till slutarkivet 

Kan gallras omedelbart under förutsättning att 
ingen information går förlorad som är av betydelse 
för myndighetens beslut, rättskip-ning eller 
handläggning av ärende. 

Finns allmänintresse ska kvalitetsarbetet 
dokumenteras och diarieföras 
Inbjudan 
Beslut om att vara med, nämnd/delegation 
Protokollsutdrag, anmälan om delegationsbeslut 
Beslut om andra nämnders delaktighet 
Beslut om representant/er 
Organisationsskiss eller liknande 
Övergripande Projektplan 
Tidplan 
Budget kopplat till projektet 
Intern projektplan 
E-post, kommunikation 
Samt övriga förekommande handlingar 
Ansökan om stimulansmedel 
Beslut om stimulansmedel 

Enkätsvaren ska gallras efter sammanställning 

Ansvarig handläggare Vid inaktualietet Både den inkomna enkäten och svaren ska 
registreras ihop 



~ 
o DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 7(11) 

HABO VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
T 

KOMMUN Datum Vår beteckning 
2015-02-16 SN 2015/19 nr 2015.29 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
Värd- och omsorgsnämnden 2015-xx-xx § xx Socialförvaltningen Ansvarig: Vård- och omsorgsnämndens kansli 

Registreras Kommun-
Serie, handlingar /ordnas Arkivläggning FörvaringsQiats arkivet Gallring Anmärkning 

Enkäter av ringa betydelse måste inte besvaras. Ansvarig handläggare Omedelbart efter 

besvarande 

Övriga enkäter från myndigheter, privata företag Ansvarig handläggare Omedelbart eller 

eller allmänheten där vi inte är skyldig att lämna efter besvarande 

svar. 

ARBETSMIUÖ 

Systematiskt arbetsmiljöarbete All dokumentation inom arbetsmiljöarbetet ska 

Personalkontorets dokumenthanteringsplan ska registreras i vissa fall diarieföras 

följas 

~PERSONAL 
Persona lkontorets dokumenthanteringsplan ska All dokumentation rörande personal ska 

~ följas registreras i vissa fall diarieföras. Undantag är när 
dokumentation redan förekommer i annat system, 
ex. lönesystemet. 

EKONOMI 

Ekonomikontorets dokumenthanteringsplan ska All dokumentation rörande ekonomi ska 

följas registreras i vissa fall diarieföras. Undantag är när 
dokumentation redan förekommer i annat system, 
ex. ekonomisystemet. 

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 

Patientjournal o Datum Digitalt och journal 2 ggr/år 10 år 

Patientsäkerhetsberättelse R Datum Digitalt och akt 7 år Bevaras Diarieförs till nämnd 

Kvalitetsberättelse hälso- och sjukvård R Datum Digitalt och akt 7 år Bevaras Diarieförs till nämnd 

Sammanställning avvikelser R/O Datum Digitalt och akt 7 år Bevaras Diarieförs till nämnd 

Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter R/O Datum Digitalt och pärm i 3 år 

Verksamhet 

Avvikelser R/O Datum Digitalt och pärm i 3 år Alla avvikelser ska registreras i Treserva 

Verksamhet 

ANMÄLAN ENLIGT LEX MARIA 

Intern utredning gjord av MAS, kopia av patients R Diarieförs Närarkiv 7 år Bevaras Inhämtade uppgifter som sammanställts kan 



c HÅBO 
KOMMUN 

Myndighet 
Värd- och omsorgsnämnden 

Serie, handlingar 

journal för aktuellt vårdtillfälle, gällande rutiner i 
tillämpliga delar, berörd personals redogörelser, 

1 patientens/närståendes redogörelse, 

...... 
~l 
~ 
~ 

bruksanvisning för medicinteknisk produkt, 
medicinteknisk utredning, anmälan/rapport 
medicinteknisk avvikelse, sammanställning av 
inhämtade uppgifter, beslut att inte anmäla till 
IVO, nämndsbeslut att anmäla till IVO, beslut från 

.IVO återrapporteras till nämnd 

ANMÄLAN ENLIGT LEX SARAH 

Intern utredning gjord av chef, beskrivning av det 

aktuella missförhållandet, gällande rutiner i 
tillämpliga delar, berörd personals redogörelser, 

patientens/närståendes redogörelse, 
anmälan/rapport på avvikelse, sammanställning 
av inhämtade uppgifter, beslut att inte anmäla till 
IVO, nämndsbeslut att anmäla till IVO, beslut från 

IVO återrapporteras till nämnd 

Gemensamma handlingsslag 

Fastställd 
2015-xx-xx § xx 

Registreras 
/ordnas Arkivläggning 

R Diarieförs 

. SoL- Socialtjänstlagen LSS- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Anmälningar som inte akutaliseras, inte tillhör R Löpnr/datumordning 

ärende och inte ger upphov till ärende 

Anmälningar, oro/missförhållanden R Personnummer 

'Anmälan och beslut om ställföreträdare R Personnummer 

Ansökningar från enskild om bistånd R Personnummer 

Arbetsanteckningar, löpande 

DOKUMENTHANTE~NGSPLAN 

VÅRD-OCHOMSORGSNÄMNDEN 
D~m 

2015-02-16 

Verksamhet 
Socialförvaltningen 

Förvaringsplats 

Närarkiv 

FL- Färdtjänstlagen 

Pärm i närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Kommun-
arkivet 

7 år 

Sår* 

Sår* 

Sår* 

Gallring 

Bevaras 

* Fem år efter 
sista anteckningen 

Gallras efter 2 år 

* 

* 
* 
Vid inaktualitet 

8(11) 

Vår beteckning 
SN 2015/19 nr 2015.29 

Ansvarig: Värd- och omsorgsnämndens kansli 

Anmärkning 

rensas när beslut av MAS eller IVO inkommit och 
före arkivläggning. 

Inhämtade uppgifter som sammanställts kan 
rensas när beslut från förvaltningschef eller IVO 
inkommit och före arkivläggning. 

* Personer födda 5, 15, 25 ska bevaras och 
arkivläggas i centralarkivet fem år efter sista 
anteckning. 

* Från enskilda, polis, skola, etc. 

* 
* 
När dokumentationen sammanfattats i social 
journal 



~ 
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HABO VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
.... 

KOMMUN Datum Vår beteckning 
2015-02-16 SN 2015/19 nr 2015.29 

Myndighet Fastställd Verksamhet 
Vård- och omsorgsnämnden 2015-xx-xx § xx Socialförvaltningen Ansvarig: Vård- och omsorgsnämndens kansli 

Registreras Kommun-
Serie, handlingar /ordnas Arkivläggning Förvarings~lats arkivet Gallring Anmärkning 

Avtal om hanhavande av annans medel R Personnummer Närarkiv Sår* * * 

Avtal som inte blivit godkända R Personnummer Närarkiv Sår* * * 

Begäran att få ta del av handlingar, sekretess R Personnummer Närarkiv Sår* * *Anteckning ska göras i social akt -vad som 
kunnat lämnas ut, i sin helhet, med 
avmaskering/avidentifiering eller avslag 

Behandlingsplaner, dokumentation av planering R Personnummer Närarkiv Sår* * 

Beslut i enskilt ärende om bistånd och/eller insats R Personnummer Närarkiv Sår* * 1mäls till nämnd genom Treservaj 

Beslut med motivering varför nämnd inte godkänt R Personnummer Närarkiv Sår* * * 

avtal 

Beslut och beslutsunderlag rörande enskilda R Personnummer Närarkiv Sår* * * (anmäls till nämnd genom Treservaj 

Beslut/domar R Personnummer Närarkiv Sår* * *(beslut och domar ska anmälas till nämnd) 

~Do ko meototloo 'v p l'"e6og 'om cöc de o e"' kl Id e R Personnummer Närarkiv Sår* * * 

t.ex överenskommelser, handlingsplaner, arbets-
· planer, vårdplanering, SIP, etc. 

Fullmakter R Personnummer Närarkiv Sår* * * 

Genomförandeplaner R Personnummer Närarkiv Sår* * * 

Handlingar rörande underställning tilllänsrätt R Personnummer Närarkiv Sår* * * 

Hyreskontrakt, besiktningsprotokoll etc. för R Löpnr/datumordning Pärm i närarkiv 2 år efter kontra k- (Andra kontrakt, se under rubriken avtal) 

bostäder som tillhandahålls av socialtjänsten tet upphört att 
gälla 

Inkomna, upprättade och utgående handlingar av R Personnummer Närarkiv Sår* * * 

betydelse i ärendet 

Inkomna, upprättade och utgående handlingar av R Pärm/system Verksamheten Vid inakutalitet 

tillfällig betydelse och/eller rutinmässig karaktär 

Kallelse, både inkommet och upprättat i alla R Personnummer Närarkiv Vid inaktualitet 

ärenden 

Kopior av räkningar där enskild blivit undersökt på R Personnummer Närarkiv Sår* * * 

uppdrag av socialtjänsten 

Meddelande från hyresvärd, elbolag, kronofogde- R Pärm/system Verksamheten Vid inaktualitet 

myndighet om skulder, uppsägning och avhysning 

Personakt förs på alla aktualiserade ärenden R Personnummer Närarkiv Sår * * 
Personbevis R Personnummer Närarkiv Sår* * * 



~ w HÅBO 
KOMMUN 

Myndighet 
Vård- och omsorgsnämnden 

Serie, handlingar 

Rapporter och meddelanden som inte tillhör 
ärende och inte ger upphov till ärende 

Register över rapporter och meddelanden som 

inte ger upphov till ärende 

Registerkontroller som endast har tillfällig 
betydelse 

Fastställd 
2015-xx-xx § xx 

Registreras 
/ordnas Arkivläqqninq 

R Löpnr/datumordning 

R Löpnr/datumordning 

R Pärm/system 

Registerkontroller som utgör underlag för beslut R Personnummer 

Personnummer Remisser till andra myndigheter, sjukvård, läkare, R 
arbetsförmedling, etc. 

Räkenskaper enskildas medel R 

~
Sammanställning över andra insatser 

skriftlig information till och från andra enheter 
nom socialtjänsten och andra myndigheter 

Social journal 

Rätters begäran om yttrande, utredning 

Utdrag ur socialregistret, polisregistret, belast
ningsregistret, etc. 

Utredningar i enskilt ärende 

Återkravshandlingar 

Ärendeblad, journalblad 

Överenskommelser med enskilda 

överklaganden, med/utan bilagor 

LSS 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 
R 

Personnummer 

Personnummer 

Personnummer 

Personnummer 

Personnummer 

Personnummer 

Personnummer 

Personnummer 

Personnummer 

Personnummer 

Personnummer 

-------- ·---------··------··M·------···-·----·-----------

Handlingar som inkommit eller upprättats i 
samband med en insats i form av boende i 
familjehem eller i bostad med särskild service 

R Personnummer 

DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 
VARD-OCHOMSORGSNÄMNDEN 
Datum 
2015-02-16 

Verksamhet 
Socialförvaltningen 

Förvarinosolats 
Kommun-
arkivet Gallring 

1 O( 11) 

Vår beteckning 
SN 2015/19 nr 2015.29 

Ansvarig: Vård- och omsorgsnämndens kansli 

Anmärkninq 

Pärm i närarkiv Gallras efter 2 år Ex. polisrapport, meddelande om avhysning, 
hyresskuld, elskuld etc. 

Pärm i närarkiv 

Verksamheten 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

-----·----- ---- --

Närarkiv 

Sår* 

Sår* 

Sår* 

Sår* 

Sår* 

Sår* 

Sår* 

Sår* 

Sår* 

Sår* 

Sår* 

Sår* 

Gallras efter 2 år 

Vid inaktualitet 

* 
* 

10 år 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* Fem år efter 
sista anteckningen 

Sår efter Bevaras 
avslut 

* 
* 

* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 
* 
* 
* 

* Personer födda 5, 15, 25 ska bevaras och 
arkivläggas i centralarkivet fem år efter sista 
anteckning. 

Gäller barn och unga som behöver bo utanför 
föräldrahemmet 



~ -. HÅBO 
KOMMUN 

Myndighet 
Värd- och omsorgsnämnden 

Serie, handlingar 

Ansökningar om insatser med eventuella bilagor 

Journalblad/ärendeblad 

Utredningar /utlåtande 

Sammanställning över andra insatser 

Beslut om insats eller beslut om avslag 

Överklaganden med bilagor 

i Beslut/domar 

Personakt 

Genomförandeplanering, SIP 

~
Informationsblad, (fakta, personuppgifter, 

sjukdomar) 

Social journal 

Korrespondens av vikt med anhörig/brukare/ställ
företrädare/ombud/god man, etc. 

Avtal om handhavande av annan medel 

Meddienaden om utskrivning från sjukhus eller 
liknande 

Aktivitetssch e m a n 

Observationslistor 

Löpande arbetsanteckningar 

Kopior av anteckningar från annan kommun eller 
landsting 

---slut ---

Fastställd 
2015-xx-xx § xx 

Registreras 
/ordnas Arkivläqqninq 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

R Personnummer 

DOKUMENTHANTEruNGSPLAN 
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 
Datum 
2015-02-16 

Verksamhet 
Socialförvaltningen 

Förvarings~lats 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Närarkiv 

Kommun-
arkivet Gallring 

Sår* * 

Sår* * 

Sår* * 

Sår* * 

Sår* * 

Sår* * 

Sår* * 

Sår* * 

Sår* * 

Sår* * 

Sår* * 

Vid inaktualitet 

Vid inaktualitet 

Vid inaktualitet 

Vid inaktualitet 

Vid inaktualitet 

11(11) 

Vår beteckning 
SN 2015/19 nr 2015.29 

Ansvarig: Värd- och omsorgsnämndens kansl i 

Anmärknil}g 

* 
* 
* 
* 
* 

* 
* 
* 

* 
* 

* 
När dokumentation sammanfattats i social journal 

När dokumentation sammanfattats i social journal 

När dokumentation sammanfattats i social journal 

När dokumentation sammanfattats i social journal 

När dokumentation sammanfattats i social journal 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-02-16 
Vår beteckning 

VON 2015/1 nr 2015.136 

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

Redovisning av anmälningsärenden 

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

Beslutsunderlag 
- Fötieckning över anmälningsärenden, nr 2015.136. 

Beslut 

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

l ' 

""'-l 
------------- --------------------------------------------· 
Lena g 
Administrativ controller 
/nämndsekreterare 



Redovisning av inkomna handlingar till vårda och omsorgsnämnden 

2015-03-03 

1 Notering Reg.nr/Diarieirr i 
In 
Beslut om tidplan för mål och budgetarbetet inför år 2016, 
Kommunstyrelsen 

In 
K.S § 12 + § 13, 2015-02-02, val till kommunala pensionärsrådet KPR, 
Carina Lund (M) och Agneta Hägglund (S) samt revidering av 
reglemente, Kommunstyrelsen 

In 
K.S § 14 + § 15, 2015-02-02, val till kommunala handikapprådet KHR, 
Carina Lund (M) och Agneta Hägglund (S) samt revidering av 
reglemente, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsen 

--- si ut ----

/ D~. 

2015.124 
2015118 VON 

2015.125 
2015/6 VON 

2015 .126 
2015/6 VON 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-02-16 
Vår beteclming 

VON 2015/1 nr 2015.137 

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

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

/ ( 

/)rtttc& /b ---····-- ·-- -·- --------- ---

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

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

• Delegations beslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden 
2015-01-19 - 2015-02-17, avseende fårdtjänst/riksfårdtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligtSoLsamt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

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

__ ( ',j -- ---
Len~g~ 
Administrativ controller/ 
nämndselcreterare 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-02-24 
Vår beteckning 

VON 2015/18 nr 2015.164 

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

Dag för mål diskussion 

Förslag till beslut 

(( 

f/r&dt 17. 
~---. 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar planerad dag den30mars 2015 till 
diskussion av nämndsmålen. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott framförde att politiker och 
socialförvaltningens chefer behöver avsätta en dag får måldiskussion. 

Tidsplanen är att nämnderna måste senast 27 april 2015 ha ett justerat beslut 
om nämndsmålen till ekonomikontoret, inför kommunfullmäktige beslut 
den 15 juni 2015. 

Förslag 
Arbetsutskottet föreslår att vård- och omsorgsnämnden träffas den 30 mars, 
med start Idoekan 09:00. Plats meddelas senare. Efter arbetsdagen med mål
diskussion, stattar arbetsutskottets ordinarie sammanträde. 

Är målen klara den30mars kan beslut fattas av nämnden den 7 april, om 
inte, då kallas nämnden till ett extra sammanträde någon dag i vecka l 7. 

l 

C
) 
~~ --i-en.-a -F~rtii ________________________________________ _ 

Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



c:::> 
(\ 
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Tidplan ni-ål- och budQetrJrocess 
... 

Datum Aktivitet · Vem · 

· 2 feb 
Beslut om tidplan för mål- och budgetprocessen samt arbetsgrupp för vidare 

KS 
arbete med KF-mål. 

Målkonferens- inriktningsmål för KF och nämnder 2016-2018 
4feb Presentation med omvärldsanalys, Nulägesanalys, Utmaningar. Politiker, ledningsgrupp, bolag 

Arbetsgrupp arbetar vidare med underlagen under feb. 

2 mars Arbetsgrupp presenterar förslag till KF-mål KS 

23mars Beslut om KF-mål för 2016-2018 KF 

23mars Befolkningsprognos klar Plan- och utvecklingsavdelningen 

April Regeringens vårproposition 

8 april Förvaltningarnas verksam hetsanalys klar Budgetansvarig , Förvaltningschef 

14-15 April Ledningsgruppen arbetar med förvaltningarnas verksamhetsanalyser Ledningsgrupp 

20 april Nämndernas delårsuppföljning klar 

27 april Sista beslutsdag för nämnder att föreslå nya nämndsmål Respektive nämnd 

29 april Skatteprognos från SKL 

4maj 
Budgetkonferens - Ledningsgruppens förslag till budget baserat på Politiker, ledningsgrupp, 
verksamhetsanalyser och mål. utvecklingsledare, ekonomer 

25 maj 
Förslag till budget för drift och investeringar med KF-mål och nämndsmål, KS 
skattesats och budgetstyrprinciper. (passerar ej KSAU) 

maj-juni Information till fackliga representanter Komsam 

15 jun i 
Beslut om budget för drift och investeringar med nämndsmål, skattesats och KF 
budgetstyrprinciper 

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

HÅBO 
KOMMUN 

' i _ .-:&"~":, _-,. 
·r"l ~ ·tl 

~ 
V.d:Uit.l_ l . 

~ __ ,) l! 
~~(;g·)). "t..--, 
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