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Ärenden 
Sammanträdet bö1jar med att Maria Svartbäck och Jonalan Wizenfrån lönekonfaret 
informerar nämnden om nya arvodesblanketterna 

l. Val av justerare: Helene Cranser (S) 

2. Tid for justering: Tisdag 12 maj, klockan 09:00 

3. Enhetschef Emmelie Söderberg presenterar sin verksamhet, äldreboendet Solängen 

4. Information från socialchef 

5. Riktlinjer for läkemedelshantering inom vård- och omsorg 

6. Inspektion - verksamhetstillsyn rörande hälso- och sjukvårdsdokumentation 

7. Förlänga avtal med Grannvård AB for utforande av hemsjukvård i ordinärt boende 

8. Delårsuppfoljning och prognos per mars 2015 
(Förslag till beslut lämnas i anslutning till sammanträdet) 

9. Socialnämndens mål for år 2016 
(Förslag till beslut lämnas i anslutning till sammanträdet) 

l O. Redovisning av verksamhet med personligt ombud, verksamhetsår 2014 

11. Bålsta FBC-Björnama ansöker om foreningsbidrag 

12. SUF kunskapscentrum-anhållan om fortsatt finansiering år 2016 

13. Intresseforeningen Pornona ansöker om foreningsbidrag 

14. SPF Håbo ansöker om foreningsbidrag 

15. Anhörigfåreningen i Håbo ansöker om foreningsbidrag 

16. HSO Håbo ansöker om fåreningsbidrag 

17. RSMH i Håbo ansöker om foreningsbidrag 

18. K vinnojamen Olivia ansöker om foreningsbidrag (delat med socialnämnden) 

19. Övrig fråga- Om A-huset lämpar sig till Rehab verksamhet 

20. Förslag om uppskov med uppdrag att undersöka teknisk utveclding 

21. Redovisning av anmälningsärende 

22. Redovisning av delegationsbeslut 

23 . Övriga frågor 

Lisbeth Bolin (C), ordforande 
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T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-04-08 

Presentationer på vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden har en önskan om att enhetschefema besöker 
nämnden och presenterar sin verksarnhet. Tid och innehåll har man inte sagt 
något om menjag tänker mej 30-45 minuter inldusive frågor. Som upplägg 
tänl<er jag fåljande. 

Presentation av sig själv (Vem är jag? Hur länge jobbat i kommunen och 
med uppdraget som enhetschef? Vad driver mej?) 

• Vad är jag stolt över i min verksamhet? 

• Vilka fårbättringsområden arbetar jag med? 

• Vilka är mina speciella och ständiga utmaningar i vardagen? 

• Vilka är de stora utmaningmua de kommande tre åren? 

Jag fareslår följande ordning 

5 maj solängen 

16 juni Hemtjänsten och Dalängen 

8 september Daglig verksamhet, Dalvägen och Lindegårdsvägen 

6 oktober Pornona och Sofies öv1iga verksamheter 

3 november Socialpsykiatri och Ekan 

8 december Personlig assistans 

Mötet börjar 18.00 ochjag rälmar med att detta kan vara fårsta punl<t. 

Planering får 2016 återkommer jag med när datum är fastställda 

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

Förslag till beslut 

(( 

f/;-cude 
_....-:::.---~-

l. Vård- och omsorgsnänmden beslutar att godkänna liktlinjen om 
läkemedelshanteling inom vård och omsorg. 

Sammanfattning 
Riktlinjen får läkemedelshanteling har reviderats. De blanketter som 
används i läkemedelshantelingen finns med som bilagor. Merparten av 
informationen är samlad i riktlinjen så de lokala rutinema per enhet kan bli 
mer kortfattade och enkla. I liktlinjen ingår också egenkontroll får 
läkemedelshanteling. 

Beslutsunderlag 
Rilctlinje får läkemedelshantering inom vård och omsorg VON 2015112, 
2015.69 

Beslut expedieras till 
Socialchef Thomas Brandeli 
A v delningschef Raij a Honkanen 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Enhetschefer vård- och omsorg 
V erksarnhetschef Attenda 
V erksarnhetschef Grannvård 

,JdtiJZ_ f!c~ t;! 
--h6~-;;--Eictöf -------------~rt------------------· 

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

Riktlinje för läkemedelshantering inom vård och om~ 
sorg 

Den här riktlinjen ersätter Riktlinje for läkemedelshantering inom vård och 
omsorg i Håbo kommun SN m 2011.1153. Riktlinjen gäller från2015-06-01 
och gäller till2018-06-0l. Förändringar är markerade med ett streck i väns
ter kant. 

Bakgrund 

Socialstyrelsens foreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000: l) om läkeme
delshantering i hälso- och sjukvården reglerar hur läkemedel hanteras i den 
kommunala hälso- och sjukvården. I foreskriften anges att vissa områden 
ska regleras i lokala rutiner. Vidare har läkemedelskommitten i Uppsala gett 
ut riktlinjer där det också anges områden som ska beskrivas i lokala rutiner. 
Den här riktlinjen är övergripande i kommunen. Till riktlinjen finns också 
de blanketter som används i läkemedelshanteringen. Sedan finns det också 
rutiner for varje enhet som närmare besla-iver lokala forhållanden där. 

Riktlinjen berör den läkemedelshantering som hälso- och sjukvårdens per
sonal ansvarar for. Före hälso- och sjukvården tar över ansvaret ska en be
dömning av patientens formåga att själv sköta sina läkemedel göras av an
svarig läkare. Den ska utfåras i samråd med patienten och omfattar riskbe
dömning, planering samt uppfoljning av egenvården. Om läkaren bedömt att 
patienten kan utfara läkemedelshanteringen som egenvård, så kan patienten 
söka bistånd for att få praktisk hjälp med att ta sina läkemedel. 

Vid inslcrivning i hemsjukvården ska det framgå i patientjournalen om pati
enten själv ansvarar for sina läkemedel eller om hälso- och sjukvården gör 
det. 

Med läkemedelshantering avses ordination, iordningställande, administre
ring, rekvisition och fårvaring av läkemedel. 

1. Ansvar i verksamheten 

sjuksköterska ansvarar för: 
• Att ha ett övergripande ansvar for läkemedelshantering inom sitt område. 

• Att läkares ordinationer och anvisningar blir rätt utforda. 

• Att läkemedelshanteringen är patientsälcer. 

J. 
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o Att i patientens omvårdnadsjournal dokumentera om patienten själv 
sköter sina läkemedel, samt i vilken omfattning. 

o Att dokumentera när patients ansvar får läkemedelshantering övergår till 
omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

o Att fålja upp effekt av läkemedel och observera eventuella biverkning
ar. 

0 Att uppmärksamma läkaren på när ordination av läkemedel behöver 
fåmyas. 

o Att tillsammans med läkaren fårbereda patienten får läkemedelsgenom
gång en gång per år. 

e l Att utfara egenkontroll av läkemedelshanteringen två gånger per år en-
ligt rutin. 

o Att se till att riktlinjer och lokala rutiner efterfåljs. 

o Att fålja upp avvilcelser vad gäller läkemedelshantering 

o Att ta ställning till när behovsordinerade läkemedel ska ges. 

Omsorgspersonal ansvarar för: 

o Att fullfålja delegerade arbetsuppgifter. 

o Att rapportera avvikelser till tjänstgörande sjuksköterska. 

o Att inom ramen får sin kompetens uppmärksamma fårändringar i en
skild patients hälsotillstånd och infmmera ansvarig sjuksköterska om 
dessa. 

Enhetschef ansvarar för: 

o Att bemanna inrättade tjänster med adekvat utbildad personal. 

o Att rådgöra med ansvarig sjuksköterska infår semestertider om den 
kompetens som behövs hos vikarier får att säkerställa en god och säker 
vård 

o Att fårutsättningar finns får att fålja lokala rutiner får läkemedelshante
ring 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för: 

o Att det finns en riktlinje och lokala rutiner får en säker läkemedelshan
tering. 

o Att utse sjuksköterskor ansvariga får läkemedelsvagn/fårråd samt an
svariga får kontrollräkning av narkotikaidassade läkemedel. Besluten 
gäller får ett år i taget. 

0 Följa upp läkemedelshanteringen genom stickprovskontroller och ge
nom att sammanställa egenkontrollen till patientsäkerhetsberättelsen en 
gång per år. 
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2. Läkemedelshantering 

Ordination 
Med ordination avses fårskrivning av läkemedel kontinuerligt, vid behov, 
tillfälligt eller genom generella slaiftliga direktiv. 
Huvudregel är att läkemedel ska ordineras slaiftligt. Läkare, tandläkare samt 
leg. tandhygienist, barnmorska och distriktssköterska med fårslaivningsrätt 
kan ordinera läkemedel. Ordinationen utfårdas i Pascal på dosrecept, eller 
via recept som sammanställts till en läkemedelslista i Cosmic. Endast i un
dantagsfall används en läkemedellista som fylls i får hand. På dosreceptet 
eller läkemedelslistan ska framgå vem som utfårdat respektive ordination, 
samt i förekommande fall vem som överfört en uppgift. sjuksköterskan 
skriver ut ordinationshandlingen från Pascal och använder den som underlag 
får att administrera läkemedel. Ordinationshandlingen och läkemedelslista 
är en journalhandling och ska sparas i omvårdnadsjoumalen. 
Internationella enheter ska vid läkemedelsordination, fårkortas med E. 

Telefonordination 
Muntliga ordinationer ska endast förekomma undantagsvis och då främst 
under jourtid. Ordinationer som tas emot per telefon ska dokumenteras med 
namn på ordinerande lälcare och signeras av sjuksköterska. Vid telefonordi
nationer av beredskapsjouren ska ordinationen faxas till sjuksköterskekon
toret och signeras av ansvarig lälcare får boendet. 

Generella direktiv 
För generella direktiv finns särskild lista, lista nr.3 enligt länsövergripande 
riktlinjerfår läkemedel som tillfälligt får ges av sjuksköterska .. 

Läkemedel som ordineras enligt generella direktiv får endast ges efter det att 
sjuksköterska gjort en medicinsk bedömning. Ordinationen dokumenteras i 
omvårdnadsjoumalen. Av dokumentationen ska framgå att det är enligt ge
nerell ordination. 

Iordningställande av läkemedel 
Läkemedel, som inte är dosexpedierade, ska iordningställas av sjukskö
terska och därefter märkas med uppgifter om vårdtagarens identitet, läke
medlets namn, styrka, dos och tidpunkt får administrering. Till dosetter ska 
även aktuell ordinationshandling eller läkemedelslista medfölja. Om enstaka 
läkemedel ska ges kan sjuksköterskan bedöma att det är säkert att ta lälce
medlet direkt ur originalförpackning. Det ska då anges med namn och OF 
(originalförpackning) på signetingslista. I journalhandling och/eller signe
ringslista ska framgå vem som ansvarat får iordningställandet. 

sjuksköterska kan delegera till omsorgspersonal att iordningställa läkemedel 
som inte kan doseras i förväg. Det gäller insulin, flytande läkemedel, 
brustabletter samt läkemedel som av hållbarhetsskäl inte kan delas i dosett 
eller dosdispenseras. 

~l 
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Generikapreparat 
Vid utbyte av generikapreparat ska preparatets namn slaivas in på dosre
cept, signe1ingslista och på dosett/ påse får vid behovsmedicin till exempel 
T. Sobril/T. Oxascand. 

Doseringsetiketter på originalförpackningar 
Dosapoteket sätter endast en dose1ingsetikett på ytterfårpaclaringen på de 
originalfårpaclaringar som beställs från dem. Ytterkartong med doseiingse
tikett ska sparas tillsammans med läkemedlet och vara den huvudsaldiga in
formationsbäraren i kombination med bipacksedel. Således kommer t ex 
Acetylcystein med 12 rör endast att få en dose1ingsetikett på ytterfårpack
ningen, ej på varje rör. Ansvarig sjuksköterska märker respektive rör med 
namn och personnummer på patienten. Ordinationen ska avläsas på dosre
ceptet 

Datummärkning av läkemedel med begränsad hållbarhet 

l
. När en ny fårpaclaring öppnas av ögondroppar, örondroppar, insulin, salvor 
samt flytande läkemedel ska datum anges på få1paclaringen. 

Överlämnande/administrering av iordningställt läkemedel 
sjuksköterska kan delegera åt omsorgspersonal att överlämna iordningställd 
dos. 

o Den som överlämnar läkemedel ska kontrollera patientens identitet. Hur 
patientens identitet ska säkerställas ska :fi:amgå i lokala skriftliga rutiner. 

o Den som överlämnar läkemedel ska fårvissa sig om att det är rätt dos uti
från ordinationshandling/läkemedelslista. 

o Den som överlämnar läkemedel ska fårvissa sig om att det ges vid rätt tid
punkt. 

o Den som överlämnar läkemedel ska fårvissa sig om att patienten tagit lä
kemedlet. 

o Den som överlämnar läkemedel ska, efter att detta getts, signera på signe
ringslista, som upprättats av sjulcsköterska. signeringslistan är en journal
handling. 

Vid problem i samband med överlämnande av läkemedel, meddela alltid 
tjänstgörande sjulcsköterska som tar ställning till åtgärder. 

Dokumentation vid läkemedelshantering 
signeringslista 
För varje patient upprättar sjulcsköterskan en signeringslista på vilka läke
medel som ska ges utifrån dosreceptet eller läkemedelslista. Listan omfattar 
en månad. Varje dispenseringstyp anges får sig: till exempel dosett, dospå
sar, ögondroppar, pulver Movicol med flera. Om en dispense1ingstyp sätts 
ut, markeras med % i rutan får den dagen. Om en dispense1ingstyp sätts in 

5. 
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markeras det med en pil i rutan dagen före det böljar gälla. Om sjuksköters
kan bedömt att läkemedel ska tas ut originalfårpackning sicrivs fårkortning
en OF samt namn på läkemedlet på listan. Har patienten dosdispenserade 
läkemedel ska personalen signera att de tagit emot dosrullar på signerings
listan. 

signeringslista insulin 
För patienter med insulin upprättas en signeringslista får insulin, en lista får 
vaJ.j e insulins ort. Versionsnummer på ordinationshandlingen anteclmas 
längst ut i vänsterkanten. Det ska också framgå var på kroppen insulinet ska 
ges. 

Legitimerad personal och delegerad omsorgspersonal signerar på listan efter 
givet läkemedel. Ansvarig sjuksköterska går igenom signeringslistorna en 
gång varje månad och vidtar vid behov åtgärder. 

signering av läkemedel delade i dosett 
Ansvarig sjuksköterska signerar på lista eller i patientjoumalen att doserten 
är delad och får vilken tid. 

Signering av läkemedel delade eller utlämnade att ges vid behov 
När sjuksköterskan delar läkemedel att ges vid behov i påse ska antal och 
datum får delarrdet dokumenteras på lista eller i patientjournal. Bedömer 
sjuksköterskan att det är mer ändamålsenligt och säkert kan hel fårpaclming 
lämnas ut. Antal och datum ska dokumenteras på lista eller i patientjournal. 

Läkemedel vid behov 
Läkemedel som ordinerats att ges vid behov, får endast ges då sjulcsköterska 
bedömer att behov föreligger. Bedömningen ska helst ske i direkt anslutning 
till att läkemedlet överlämnas. I vissa fall kan sjulcsköterska i fårväg be
döma om behov föreligger hos vårdtagare. Då ska skriftlig instruktion ges 
om detta och blanlcetten läkemedel vid behov användas. Den ifyllda blanket
ten är ett arbetsmaterial som regelbundet ska sammanfattas till patientjour
nalen och sedan kasseras. Läkemedel vid behov kan delas i en påse avsedd 
får ändamålet får högst en vecka. Om sjuksköterska bedömer det mer säkert 
och ändamålsenligt kan också en hel blisterkarta eller hel fårpackning läm
nas till patienten. På påse eller blisterkarta/hel fårpaclming ska patientens 
namn, personnummer, läkemedlets namn och styrka anges samt antal och 
hur ofta. På påse även datum då den fylldes på, utgångsdatum på läkemedlet 
samt namn på personen som fyllde på påsen. Sjulcsköterskan ska signera på 
lista att läkemedel är lämnat att ge vid behov. Innan läkemedel vid behov 
ges, efterkontakt med sjulcsköterska eller slcriftlig instruktion om läkemedel 
vid behov, ska också en kontroll mot ordinationshandling eller läkemedels
lista ske. 

sjuksköterska ska därefter kontinuerligt följ a upp vid behovs medicine
ring/ ordination. 
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Dosdispenserade läl<emedel 
Övergång till dosdispenserade läkemedel i Pascallaäver ställningstagande 
av läkare, sjuksköterska och patient/närstående. Ett beslut att övergå till 
dosdispenserade läkemedel bör omfatta samtliga läkemedel som går att dos
dispensera. 

Så länge dospåsen är obruten ansvarar apotekspersonal, utifrån dosrecept, 
får att innehållet är rätt. Felaktigheter i dosexpedition ska rapporteras snar
ast till dosapoteket Felaktig dospåse ska återlämnas oöppnad. 

Vid ordinationsändringar ptimiterar läkaren om en akut omdispensering ska 
ske eller om det går att vänta till ordinade leverans. Det bör strävas efter att 
ordinationsändling, liksom beställningar av hela fårpaclmingar görs i an
slutning till ordinade leverans. Ändlingar i dospåsar får inte göras. sjukskö
terskan ansvarar får att beställa hela fårpackningar och andra läkemedel som 
inte kan packas i dospåsar från Pascal. Det ska eftersträvas att leverans av 
hela fårpaclmingar sker samtidigt med ordinarie leverans av dospåsar. 

Företaget Apotekstjänst svarar får iordningsställande av dospåsar och leve
rans. De är skyldiga att skicka med dosrecept vid leverans av dospåsar. 
Dosrecepten, ett till varje rulle med dospåsar, anger vad som finns i påsarna. 
Men, enligt läkemedelskommitten i Uppsala län så är inte dosreceptet en 
handling som ska användas att dela läkemedel efter. I stället ska en ordinat
ionshandling slaivas ut från Pascal och användas vid läkemedelshantering
en. Dosrecepten går att avbeställa fi'ån Apoteksijänst. sjuksköterskan ansva
rar får att slaiva ut ordinationshandlingen vid ändrad ordination av läkeme
del. En ordinationshandling fårvaras i patientens journal och en fårvaras på 
enheten eller i hemmet där läkemedlen delas ut. Ordinationshandlingen, lilc
som läkemedelslista från Cosmic, är enjoumalhandling och ska sparas i 
joumalen. 

Rekvisition till läkemedelsförråd 
Läkemedel enligt Riktlinjer får Uppsala läns kommuner gällande alrutask, 
initial behandling efter läkarordination samt läkemedel som tillfälligt får ges 
av sjuksköterska får endast rekvireras av leg. sjuksköterska som av medi
cinskt ansvarig sjuksköterska utsetts att fårestå läkemedelsfårråd. 

l Rekvisitionen sker elektroniskt via WebbAbest, Apoteket Farmacis e
bestälhring 

Kontroll av narkotikaklassade och beroendeframkallande läkemedel 
Förbrukningsjoumal får narkotikaldassade läkemedel ska fåras. För de nar
kotikaidassade läkemedel som beställs enligt länsövergripande riktlinjer får 
läkemedel i kommunerna fårs en fårbrulmingsj oumal per läkemedel och 
styrka. För individuellt försicrivna narkotiska läkemedel fårs en journal per 
läkemedel, styrka och patient. F örbrulcningsj oumalema och narkotikaidas
sade läkemedel enligt listor samt individuellt fårskrivna narkotiska läkeme
del får patienter på särskilt boende förvaras i läkemedelsfårråd. Kontroll
räkning sker en gång per månad av sjuksköterska som inte beställer läkeme-
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del till forrådet eller till patienterna. Medicinskt ansvarig sjuksköterska utser 
de sjuksköterskorna. I lokala mtiner ska det finnas instmktioner for denna 
kontroll 

I ordinärt boende sker fårvaringen i samråd med vårdtagaren. Kontroll av 
fårbrukningen bör ske på ett ändamålsenligt sätt. Rutiner upprättas i samråd 
med medicinskt ansvarig sjuksköterska och framgår i lokalmtin. Fram
kommer en brist av narkotikaidassade läkemedel (två eller fler, eller fårre 
vid upprepade tillfällen) vid kontrollräkning ska det anmälas till MAS och 
en avvikelse slaivas. 

Läkemedelsplåster som innehåller narkotika 
Ansvarig sjuksköterska lämnar ut lämpligt antal plåster till patienten, fårva
ras i läkemedelsvagn eller hemma hos patienten på betryggande sätt. Vid 
byte av plåster fåstes det gamla plåstret på en lista, fårslagsvis ett kalender
blad får en månad. Nytt läkemedelsplåster signeras i vanlig ordning på sig
neringslista. Ansvarig sjuksköterska tar hand om förbrukade läkemedels
plåster och kontrollerar att antalet stämmer samt lämnar till apotek. 

Förvaring av läkemedel 
Läkemedel ska fårvaras i låsta skåp eller läkemedelsvagnar som anpassats 
speciellt till respektive verksamhet. Endast behörig personal ska ha tillgång 
till nyckel. sjuksköterskan som har ansvar får enheten ansvarar också får 
ordningen i läkemedelsvagnen/skåpet och kylskåp där bara läkemedel förva
ras. Läkemedel som behöver forvaras i kylskåp ska i fårsta hand forvaras i 
kylskåp där endast läkemedel fårvaras och som går att låsa. Kylskåpstempe
raturen ska kontrolleras en gång i veckan och signeras på lista. Hos patienter 
i ordinärt boende fårvaras läkemedel i samråd med patienten. En strävan är 
att de ska fårvaras så att obehöriga inte kommer åt dem. 

Läkemedelsförråd 
I kommunen finns det fyra läkemedelsfårråd. På sjuksköterskekontoret finns 
ett forråd med läkemedel beställda enligt länsövergripande listor får vård 
vid livets slut, generella ordinationer och viss antibiotilcabehandling. Vissa 
individuellt ordinerade läkemedel får patienter i ordinärt boende som inte 
kan förvaras hemma hos dem fårvaras också där. På sjuksköterskekontoret 
finns också ett forråd får individuellt fårsirrivna läkemedel, framforallt nar
kotikaidassade får patienter på Pornona hus 4 och korttidsboendet På So
längen och Dalängen finns ett forråd på vmje enhet med läkemedel beställda 
enligt länsövergripande listor for vård vid livets slut, generella ordinationer 
och viss antibiotikabehandling. Där fårvaras också individuellt forskrivna 
läkemedel, framfårallt narkotikaidassade läkemedel får patienterna på So
längen och Dalängen. Respektive patients läkemedel ska vara tydligt åt
skilda. 

I Läkemedelsfårrådet ska de länsövergripande listorna vara lätt tillgängliga. 
Det ska också frnnas en lista för städning av fårrådet och kylskåpet, inlclude
rande kontroll av utgångsdatum på läkemedel samt en lista för kontroll av 
kylskåpstemperatur. Cl ' 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-03-20 
Vår beteckning 

VON 2015/12,2015.69 

Tillläkemedelsfånåd ska endast legitimerad sjuksköterska ha tillgång till 
nyckel. Lälcemedelsfånåd förestås av leg. sjuksköterska som utsetts av me
dicinskt ansvarig sjuksköterska enligt särskilt beslut.. 

l ansvar för läkemedelsförråd ingår: 
o Rekvisition av läkemedel enligt länsöverg:tipande riktlinjer får läkemedel i 
kommunerna i Uppsala län. 

o Att fåra in narlcotikaldassade läkemedel i fårbrukningsjournal efter leve
rans av beställda läkemedel. 

o Att kontrollera ordningen, kontrollera utgångsdatum och kassera inaktuella 
läkemedel en gång per månad i fånådet och kylskåpet där läkemedel fårva
ras samt signera på lista. 

o Att kontrollera kylskåpstemperaturen en gång per vecka och signera på 
lista. 

o Att samarbeta med medicinslet ansvarig sjuksköterska i frågor som rör 

läkemedelshantering. 

o Att direktiv från apoteket åtgärdas. 

l 
o Att medverka i kvalitetsgranskning och utföra egenkontroll av läkeme
delshanteringen två gånger per år. 

o Påfyllnad och kontroll av alcutasken. 

Kasserade läkemedel 
Förvaring av kasserade läkemedel ska ske på samma betryggande sätt som 
fåreslcriven fårvming i läkemedelsfånåd. Returnering av läkemedel till apo
teket ska ske regelbundet och på ett säkert sätt. Vid kassation av narkotiska 
preparat ska två sjuksköterskor kontrollrälma och signera i fårbrulmings
journalen. Det ska också säkerställas att narkotiska preparat inte kan identi
fieras, ampuller bryts och slängs i behållare får skärande/stickande och ta
bletter tas ur fårpaclming. 

Kvalitetsgranskning/Egenkontroll 
Ansvarig sjulcsköterska ska utföra egenkontroll av läkemedelshanteringen 
två gånger per år, se bilaga. Medicinslet ansvruig sjuksköterska utfår stick
kontroller på verksamheten två gånger per år. 

Akut~ask 

I samband med injektion av läkemedel ska speciella läkemedel får behand
ling av överkänslighetsreaktion enligt lista l , Riktlinjer får Uppsala läns 
kommuner, finnas tillgänglig. Läkemedlen kan fårvaras i en akut-ask eller 
på annat lämpligt sätt i det stora läkemedelsfånådet på Pomona, Dalängen 
och Solängen. 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-03-20 
Vår beteelen in g 

VON 2015/12,2015.69 

3.fnsulinbehandlad diabetes 

Patientansvarig sjuksköterska ska ta ställning till om det föreligger något 
hinder får att delegerad personal ska kunna utfara insulingivning. Det är 
viktigt att denna bedömning både sker vid inskrivning i hemsjukvården och 
vid försämrat hälsoläge, exempel infektion, svårighet med födointag eller 
instabilt glukosvärde. 

Defmition instabilt glukosvärde: om patientens glukosvärden växlar mellan 
höga och låga värden. Vad som är högt eller lågt värde kan variera mellan 
individer beroende på andra medicinska tillstånd. Observera: det är endast 
när glukosvärdet är stabilt som delegering ska ske (stående dos). 

Vid behov av snabbverkande insulin ska denna ordination administreras av 
sjuksköterska, undantag kan göras vid akuta situationer och sjuksköterska 
inte kan infinna sig i tid. 

Särsldld signeringslista får insulin ska fåras. För patient med insulinbehand
lad diabetes ska det göras en medicinsk vårdplanering med patienten och 
ansvarig läkare så att en omvårdnadsplan kan upprättas i den kommunala 
sjuksköterskans journal. Där ska följande framgå: 

o Namn på ansvarig läkare 

o Var ( stickställe) insulinet ska ges 

o När insulinet ska ges och eventuellt specifikt tillvägagångssätt/tid 

o Ordinerat kontrollintervall av P-glukos 

o Kost och nutritionsråd 

• Eventuella restrilctioner 

• Uppföljning 

Vid delege1ing är det av största vilct att sjulcsköterskan undervisar i injelct
ionsteknik och hur ordinationshandlingen ska tydas och signeringslistan få
ras. 

Patientansvarig sjuksköterska ansvarar får att uppdatera omvårdnadsstatus 
och vid behov initiera uppföljning och/eller ny medicinsk vårdplane1ing. Yt
terligare information finns i Gemensam rilctlinje får vårdtagare med insulin
behandlad diabetes i kommunal hemsjukvård (ordinärt och särsldlt boende) i 
Uppsala län, fastställd av läkemedelskommitten 2011-05-26. 

(0 ~ 
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HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 

2015-03-20 
Vår beteclming 

VON 2015/12, 2015.69 

4. Uppgifter som ska ingå i lokala rutiner för läkemedelshantea 
ring 

För att kvalitetssälcra mtiner laing läkemedelshantering på olika enheter ska 
lokala mtiner slaivas. De lokala mtinerna ska följa Socialstyrelsens fåre
slaifter (SOSFS 2000: l). De lokala mtinerna ska Idargöra det praktiska får
farandet på olika enheter. sjuksköterskan på enheten ansvarar får att mtinen 
är känd, följs och revideras vid behov. Den lokala mtinen ska vara godkända 
av medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Ansvarig husläkare/mottagning 
Det ska framgå vilken läkare/mottagning som har övergripande ansvar får 
ordinationer, och om det på enheten frnns patientansvariga distrilctssköters
kor som har fårslaivningsrätt. 

Beställning och mottagande av läkemedel 
Det ska framgå vem som har ansvar får, och hur man gör vid mottagande 
och utlämnande av läkemedel från apoteket eller dosapoteket till det sär
slåida boendet. Det är viktigt att transporter till ordinärt boende sker på ett 
betryggande sätt. Det ska också framgå hur mtinerna ser ut får att beställa 
läkemedel (främst hela förpackningar) får patienter med dosdispenserade 
läkemedel. 

Iordningställande av läkemedel 
Det ska framgå vilka mtiner som frnns vid iordningställande av dosett och 
vid behovsdoser. I dessa mt:iner ska :fiamgå hur man ska gå till väga får att 
märka dosetten/påsen/hel fårpackning med alctuella uppgifter enligt fåre
slaifter får iordningställande. 

Det ska även framgå hur läkemedel som inte kan doseras i fårväg hanteras. 
För att annan personal än sjuksköterska ska kunna iordningställa sådan typ 
av läkemedel gäller följ ande fåmtsättningar: 

o Hållbarhetstid medger inte dosering i förväg. 

o Alternativ beredningsform är inte tillämpbar. 

Kontroll av narkotikaklassade och beroendeframkallande läkemedel 
Det ska framgå vem som utfår extern kontroll av narkotikafårbrulrning i lä
kemedelsfårråd samt vem som kontrollerar individuellt fårsicrivna läkeme
del som fårvaras i patienternas hem. Om ansvarig sjuksköterska både bestäl-

l
ler och kontrollerar narkotikaidassade läkemedel, bör en annan personal 
också kontrollräkna tillsammans med sjuksköterskan. Ibland kan individu
ella lösningar förekomma och de ska då dokumenteras i patientjournalen. 

Förvaring av läkemedel 
Det ska framgå vilka olika typer av förvaring som förekommer inom enhet
en, och vad som förvaras var, samt en beslaivning av hur de läkemedel som 
patienterna har med sig vid inflyttning hanteras. Om läkemedel förvaras i 
kylskåp ska det framgå hur ofta temperaturen kontrolleras. Det ska också 

l l J 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-03-20 
Vår beteckning 

VON 2015/12, 2015.69 

anges om det finns läkemedel som inte forvaras i låst skåp. Namn på läke
medlet ska anges. 

Nyckelrutiner 
Det ska framgå vilka nyckelrutiner som finns. Rutiner ska vara sådana att 
endast behörig personal har tillgång till nycklar. 

Identifiering av patienter 
Det ska framgå hur patienterna kan identifieras. 

Lokala rutiner finns för: 
Dalängen 

solängen 

Pornonahus 4 

Pornona hus 2 (egen rutin, drivs på entreprenad av Attenda) 

Korttidsboendet, hus 4, plan 5 

Hemtjänsten i kommunen 

Privata utfårare i hemtjänst 

Gruppbostäder LSS 

Personlig assistans 

Lokala rutiner/överenskommelser om läkemedelshanteringen där kommu
nen och enhet från landstinget delar på ansvaret 

Lokal rutin for läkemedelshantering for patienter i ordinärt och särskilt bo
ende som är anslutna till den palliativa enheten på närvårdsavdelningen i 
Enköping 

Överenskommelse om lokal rutin for läkemedelshantering för patienter med 
insatser av psykiatrimottagningen i Bålsta samt kommunens boendestös och 
hemsjukvård, lokal överenskommelse 

Bilagor 

Förbrulmingsjournal narkotikaidassade läkemedel, bilaga l 

signeringslista givna läkemedel, bilaga 2 

signeringslista for insulin, 
http :1 /www .lul.se/Extranat/F or_ vardgivare/Lalcemedelskommitten/Komn1un 
l 

signeringslista for läkemedel vid behov, bilaga 3 
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Vår beteckning 

VON 2015/12,2015.69 

Lista får städning av läkemedelsvagn/skåp/fårråd/kylskåp, bilaga 4 

Lista får kontroll av kylskåpstemperatur, bilaga 5 

Egenkontroll läkemedelshantering särskilt boende, bilaga 6 

Egenkontrollläkemedelshante1ing ordinärt boende, bilaga 7 

Egenkontroll läkemedelsfårrådet på Pomona, bilaga 8 

Referenser 
Socialstyrelsens fåreslaifter och allmänna råd (SOSFS:2000:1) om läkeme
delshantering i hälso- och sjukvården 

Socialstyrelsens fåreslaifter (2009:6) om bedömningen av om en hälso- och 
sjukvårdsuppgift kan utföras som egenvård. 

Soc,ialstyrelsens fåreslaifter och allmänna råd ( SOSFS 1997:14) om delege
ring av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Riktlinjer får Uppsala läns kommuner gällande läkemedelslistor får akutask 
(l), initial behandling efter läkarordination (2) samt läkemedel som tillfäl
ligt får ges av sjuksköterska (3). 

Gemensam liktlinje får vårdtagare med insulinbehandlad diabetes i kom
munal hemsjukvård (ordinärt boende och särskilt boende) i Uppsala län. 

Rilctlinj er i samband med egenvård i Uppsala län 

Riktlinjer får dosdispenserade läkemedel 



HÅBO 
KOMMUN 

Namn: 

Bilaga 1 

Förbrukningsjournal Narkotika 
enligt förteckning II-V 

Förtiden: 

Per;-;;;,-;;um~~----------------------------------Prepa~.;tnamn~---------------------------------

Boe~de/adres~-----------------------------Styrka: ------- ---------------- - ---- - -

Datum Tillförd 
mängd 

Uttagen 
mängd Patient 

Berednin~sform : 

--- - - ---- ------- - - -
Förpackn in~sstorlek: 

Behållning Anm.(brist, 
överskottetc.) Sign. 

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

- -------+----- - -- -----1--- --- - - - - - --- --- ----·- -- - -- - - --- - - - -- - ------- ---------

------ - -- ------ - - --- -- - - - ------- -- - - --------·---- - ---- -- -- -- - - ---- - r---- - - -

- - - ·+--- ------ - ---------- ----- - ------------------------ -------- ------ - --- - - ---

---- -- - - - ----- ------ --1----- - --------- ------ - - -------- --------- --- - - --- 1---------- - ---- -- ----

--------1--·- - - -- ---- ----+- - --------------- - - ------ ----- - - - - ---------1-- - - -

------- ·--1------- - - - --- -- - ----- ---------------------- ------+------- ----------+-- --------

--------- - - f----------- 1---------- l------ - ----------------- - - - - ------- --- ------- - - ------------ r----

- -------- f------ - ---- 1--------l---------------------- ----- - -------------- --- - - ---- -----

---------- - >------ - - - ------- ---- -------- ---- - - -------1------- --- --------- - --

- ----+---- ---- l--·- --- ---1---------------------------------------- ------------- - --------- 1------

------1----- -- -- --------1--- ------- ---- - - ------------ -------- - ·- --- - - -- ----- - - ----------

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

- - - ---- - - - -- - -- - -----------1-------- --- --------- - ---- - ---- ------ - ---------- ----- ----------- 1---------

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

-------- +------ - --------- -- -- --- - - ------ - - - - - -------- - ------ --- ------ - -------

---- --- --------- ------1---- -- ---- - ----- - --- -- - ------------- - --------- -- ------ - -- -- --- --11- - ----j 

------- -- --------- f------------ -- -------- ---------- - - ------- ------- ---- ---- -- ------ - --- - -------- ------- 1------ -

------ ----- ---------1-------------------------------- --------- -- -----------

1------------- -------- -------- ------------------------------------ - 1--- -------- -------- ----

- -- -- --- ------ --------- l------ ---------1---------- --------------------- ----- ------- ----- - ------------- ---------------

----- - -- - - ---- -------------- -----------------{~------------------- -- -- - - --- ----- ----- -----



Datum Tillförd 
mängd 

Ut.~agen Patient Behållning 
man g d 

-------------------------------------------------------r------------

Anm.(brist, 
överskott) 

_ _ _ ....t___ .l.-______ _ 

Sign. 
------

------1-------- f--------------------------------------------r--------------------------- ----

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

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

------------ -----------------f------------- -----------------------------------------1------------- ------------ ------

---------- ------ -------------- -----------·-------------------------------- ------------ t------

--- ------------------------ ---------------- ---------------- --------------f-------

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

---------- ----------- --------- ----------------- ------------------------ - - -------------------r------

1------- ---------- --------- ---------------------------------- ------- ------- ---------- 1-- -----

-------- ------------- 1---------- ------------------------------------- !----------- ------------ ------

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

f- ------ ---- ---- -------- ---------------- ------ ---------------------- ----------- ---------------------------

------- ----------1------------- ------------------------ ------------- -------------- -------------- ----------

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

-------r-------- ----------- ------------------------------------- ------ ---------- -----

----------1-------------------------------------------r----------- ----------- r--------

-------- ------- ----------- -------------------------------------1--------- ----------- ----------

----- r----------1----------------------------------------- ----------------- ______ ,__ 

------ '------ ----- -------------------------------------- -------- -------------- 1------

------- --------- - --------- --------------------------------~--------- --------f--------

1--------r-------- ------------ ---------------------------------------------- --------------

----- -------1--------------------·---------------------- ----------- 1----------- -----

------- --------- ------------------------- ------------------- r------

--------1----------- - - - - ---1-------------------------------- !----------- ------------- '----------

-------- 1--------- ----------------------·---------- -------- ------------ --------

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

r----------- -------- --------- ------------------------------- ---------------- 1-------

--------- --------- - ---------------------------------------- ------- ------------1-------

----- ----------+---------- ------------------------- ------------------- --------

1---------- -------- ------- ---- ---------------------------------1-------- ------------ -------

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

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

1------------ ------------- -------------- ---------------------------------- ------- ---------- -------------- ------------

--------------- ------------- --------------------------------- ----------1------------- -----------+--

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

1{ 



HÅBO 
Bilaga 2 

KOMMUN 
Månad .... ..... ......... . Namn: ... . ........................................ .. 

signerin gslista för utdelning av läkemedel 
År ............ . Pers.nr: . .......................................... . 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Kl L äkemedel 
8 

12 

~ -r-... 
':" 

16 

20 

Mottagit Apodos 

ÖVRIGT . . . .... . ... . . . .. . .. . . . . . . ... .. . . .. .... .. .... ... .... . .... .. . . .... . .. . .. . .. .. .. . ... .. .. . ... .. . .. ..... . .... ... .. . .. . ... . .... . . . .. .... . .... .. .... . . . . . . . . .. .. . . ... . . . . ... ..... .. ... . .. . .. . ... ...... .. ... ... . . ... . . . 

--. =Behandling startar % = Behandling avslutad 



HÅBO 
KOMMUN 

Bilaga 3 

Namn: Pers nr: 
§juksköterska ska kontal<tas: i, Ennan d~ ger? Ja Nej 

2, Ef1i:er att: du givit? Ja Nej 

Datum läkemedlets namn styrka Dos Sjtuksköterskans namn1 

Indikationer (när läkemedlet får ges) Maxdos och intervall 

Ifylls av den som 
IHiar läkemedlet önskad effekt 

överlämnar läkemedlet 
Datum Tid Dos Sign Ja Nej Kommentar Tid Sign 

11 
l --l t 

Sign ssk: ___________ _ 



HÅBO 
KOMMUN 

Bilaga 4 

städning av läkemedelsvagn, läkemedelsskåp eller 
läkemedelsförråd samt kylskåp där läkemedel 
förvaras1 gång per månad 

Datum signatur Datum Signatur 

Listan är arbetsmate1ial. Efter granskning i samband med egenkontrollen 
kan den kasseras. 

Blanketten är utformad av medicinskt ansvarig sjuksköterska Irene Eldöf 
2015-01-08 

l ~. 

1 (1) 



HÅBO 
KOMMUN 

Bilaga 5 

Kontroll av kylskåpstemperatur 1 gång per vecken 

Datum Signatur Datum Signatur Datum Signatur 

Listan är arbetsmaterial. Efter granskning i samband med egenkontrollen 
kan den kasseras. 

Blanlcetten är utformad av mediciniskt ansvarig sjuksköterska In~ne Eldöf 
2015-01-08. 

1(1) 



HÅBO 
KOMMUN 

a e me dl e svagn 

Kontrollera städning och signering på lista 

Bilaga 6 

Egenkontroll 
läkemedelshantering 
sjuksköterska på särskilt 
boende, två gånger per år, 
under april och november 

Städa själv, kolla utgångsdatum på läkemedel, ta bort inaktuella läkemedel. 

Kontrollera listor får nyckelhantering 

Kontrollera att det finns en aktuell signaturfårtydligandelista i medicinpärmen. 

Rengöring av dosetter 

Kontrollera att ordinationshandlingar eller läkemedelslistor i medicinpärmen är 
aktuella. 

K l kå y s lP 

Kontrollera signeringslistan får kontroll av kylskåpstemperatur. 

Kontrollera att det är städat och signerat på listan. 

Läkemedelsförråd 

Kontrollera att det är städat och signerat på listan. 

Städa själv kolla utgångsdatum på läkemedel, ta bort inaktuella läkemedel. 

Kontrollera att det är kontrollräknat narkotika enligt rutin. 

Kontrollera att det som ska finnas i fårrådet enligt lista får läkemedel vid vård i 
livets slut, läkemedel som får ges som generell ordination och viss antibiotika finns 
där. Annars beställ. 

Kontrollera att aktuell version av riktlinjen gällande läkemedelslistor får akutask, 
intitial behandling efter läkarordination samt läkemedel som tillfälligt får ges av 
sjuksköterska, sitter uppe väl synliga. 

d t a um 

d t a um 

datum 

L k 1 t· f.. r·k o a ru m or a e me d l h t e s an ermg d t a um 

Genomgång och eventuell revidering en gång per år, under november. 

Se till att aktuell rutin finns i medicinpärmen på läkemedelsvagnen samt i pärmen 
med utbildningsmaterial får delegering. 

2o j 



Egenkontroll på enhet: .. ... .. .......... ....... . ....... . . 

Utförd av: .. . .. . ..................... . ............ ..... ....... ..... . 

Datum: ............. ...... .. ...................... ....... . ... . ... . ... . 

Resultatet delges enhetschef på boendet och enhetschef for hälso- och sjulcvård. Originalet forvaras i 
pärm i läkemedelsforrådet Medicinskt ansvarig sjuksköterska får en kopia. De listor som 
kontrollerats kan kasseras. 

Blanketten utformad av medicinskt ansvarig sjuksköterska In~ne Eld ö f 2015-03-20 



HÅBO 
Bilaga 7 

KOMMUN Egenkontroll 
läkemedelshantering 
sjuksköterska ordinärt boende, 
två gånger per år, under mars 
och september 

Hembesök Datum 

Kontrollera att det finns en aktuell ordinationshandling eller läkemedelslista i 
pärmen 

Kontrollera utgångsdatum på läkemedel, att endast aktuella läkemedel ska 
finnas tillgängliga (i samråd med patienten) 

Kontrollera att narkotikaklassade läkemedel är kontrollräknade enligt rutin. 

Gå igenom forvaring och ordning på läkemedel i samråd med patienten i syfte 
att få en säker hanteting for både personal och patient. 

Om läkemedel måste forvaras i kylskåp hemma hos patienten, kolla 
kylskåpstemperatur. 

Rengöring av dosetter. 

L k l t" f"" l""k o a ru m or a e me d l h t e s an ermg D t a um 

Genomgång och enventuell revidering en gång per år, september 

Se till att aktuell version av rutinen finns i pärmen med utbildningsmaterial infor 
delegering i hemtjänstlokalen. · 

Eventuella åtgärder 

E genicontroll på enhet: ... . ....... . . . ... .. ... . ........... hos patient: ... ..... . . ..... .. ... .. . ........ ... .... ...... . 

Utford av: .... . .. . ........ ......... ... .. ........... ... . .. .......... . 

Datum: ......... . ........... ... . ...... . . 

Resultatet delges enhetschef i verksamheten och enhetschef for hälso- och sjukvård. Originalet 
förvaras i pärm i läkemedelsfonådet Pomona. Medicinskt ansvarig sjuksköterska får en kopia. De 
listor som kontrollerats kan kasseras. 

Blanketten är utformad av medicinskt ansvari~zköterska Irene Eklöf2015-03-20 



HÅBO Bilaga 8 

KOMMUN Egenkontroll av 
läkemedelsförrådet på Pornona 
två gånger per år, mars och 
september 

Läkemedelsförrådet Datum 

Kolla att det är städat och signerat på listan. 

Städa själv, kolla utgångsdatum på läkemedel, ta bort inaktuella läkemedel. 

Kolla att narkotika är kontrollrälmat enligt rutin. 

Kolla att det som ska fhmas i forrådet enligt länsövergripande listor finns där, 
annars beställ. 

Kolla att aktuell version av Iilctlinjen gällande läkemedelslistor for akutask, 
intitial behandling efter läkarordination samt läkemedel som tillfälligt får ges av 
sjuksköterska, sitter uppe väl synliga .. 

K l kå ~YIS lP D t a um 

Kolla signeringslistan för kontroll av kylskåpstemperatur. 

Kolla att det är städat och signerat på listan. 

Eventuella åtgärder 

Egenlcontroll på enhet: ...... ..... . ....... .... ....... ... . 

Utford av: .......... ........ . ..... .............. ................... . 

Datum: .............................................................. . 

Resultatet delges enhetschef for hälso- och sjukvård. Originalet forvaras i pärm i läkemedelsforrådet 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska får en kopia. De listor som kontrollerats kan kasseras. 

Blanlcetten utformad av medicinslet ansvarig sjuksköterska Irene Eldöf 2015-03-20 
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HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-13 
Vår beteckning 

VON 2015/25 nr 2015.312 

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

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna svaret till 
Inspektionen for vård och omsorg om hälso- och 
sjukvårdsdokumentation. 

Sammanfattning 
Inspektionen for vård och omsorg (IVO) genomförde en verksamhetstillsyn 
i kommunen 2014-10-02 med anledning av tidigare uppmärksammade 
brister i hälso- och sjulcvårdsdokumentationen. Beslut i ärendet har kommit 
som häver att nämnden säkerställer att nyanställda sjusköterskor får 
utbildning i att dokumentera i verksamhetssystemet samt att 
informationsöverforingen mellan legitimerad personal och omsorgspersonal 
säkerställs. Medicinskt ansvarig sjulcsköterska har utarbetat två rutiner som 
säkerställer detta. Implementeling kommer att påböljas i vår och slutforas i 
höst. 

Beslutsunderlag 
Beslut från IVO rörande verksamhetstillsyn angående hälso- och 
sjulcvårdsdokumentationen i Håbo kommun, VON 2015/25, 15.178 

Svar på beslut om åtgärder från Inspektionen for vård och omsorg, angående 
hälso- och sjulcvårdsdokumentation, VON 2015/25,2015.311. 
Rutin om introduktion i Treserva for nyanställd legitimerad personal, VON 
2015/12, 2015.287 

Rutin om informationsöverfoling mellan legitimerad personal och 
omsorgspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor, VON 2015/12, 2015.268 

Beslut expedieras till 
Socialchef 
Medicinskt ansvatig sjulcsköterska 
A v delningschef for stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Enhetschefer inom vård och omsorg 
Enhetschef Rindlags 
Verksamhetschef Grannvård 
Verksamhetschef Attenda 

·<J . J c-· r 1 ·~ ~-t-1.{_ u q_ t! ---- -------------------------"'1': ------------------------------· 
In~ne Eldöf Thomas Brandell 
Medicinskt ansvalig sjuksköterska Socialchef 
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HÅBO 
KOMMUN 8.5-15736/2014 

Datum 

2015-04-13 
Vår beteckning 

VON2015/25 nr 2015.311 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
!rene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
i rene. eklof@habo.se 

Inspektionen för vård- och omsorg 
Avdelning mitt 
Box 423 
701 48 Örebro 

Svar på beslut angående hälso- och sjukvårdsdokumentation 
Dnr 8.5-15736/2014 

Vård- och omsorgsnämnden har fått ett beslut där det framgår att nämnden 
ska vidta foljande åtgärder: 

• säkerställa att nyanställda sjuksköterskor får adekvat utbildning att 
kunna dokumentera i hälso- och sjukvårdsjournalen i kommunens 
datasystem. 

• Säkerställa informationsöverforingen mellan sjuksköterska och 
omvårdnadspersonal. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har haft diskussioner med berörda chefer 
och systemfårvaltaren får Treserva. För att säkerställalaaven ovan har två 
rutiner utarbetats; 

• "Rutin om introduktion i Treserva får nyanställd legitimerad personal", 
se bilaga. 

• "Rutin om informationsöverfåring mellan legitimerad personal och 
omsorgspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor", se bilaga. 

hnplementeringen av rutinerna kommer att påbörjas under våren och 
slutforas under hösten med informationsmöten får sjuksköterskegruppen 
och rehah-gmppen. Socialfårvaltningen kommer också att infåra 
planeringsverktyget TES får omsorgspersonal både i hemtjänsten och på 
särskilt boende i början av sommaren. Planeringsverktyget är kompatibelt 
med Treserva. Det underlättar informationsöverforingen bland annat genom 
att tid kan avsättas får att läsa och dokumentera. 

POSTADRESS 
746 80 BALSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommun@habo.se 



RUTIN 1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-02 
Vår beteckning 

VON 2015/12 nr 2015.287 

Socialförvaltningen 
Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
lrene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Rutin om introduktion i Treserva för nyanställd legitimerad per
sonal 

I utbildningen får sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgyrrmas
ter/fysioterapeuter ingår gnmdläggande kunskap om dokumentation i pati
entjournalen. Olika vårdgivare använder olika elektroniska system får 
dokumentation som då kräver en introduktion får att kunna dokumentera så 
en god och säker vård och omsorg uppnås. 

Introduktionen sker på tre olika nivåer 

l. Övergripande beslaivning av verksamhetssystemet Treserva, vilka olika 
delar som finns och hur hänger de ihop. Folcus på de delar som är viktig
ast får legitimerad personal, patientjournal, avvikelsehante1ing och dele
gering. Systemansvarig får Treserva håller i detta. Tre fasta tillfållen per 
te1min bokas in i fårväg och enhetscheferna får hälso- och sjukvård och 
rehab informeras om tiderna. 

• Superanvändare i sjuksköterskegruppen respektive rehab-gruppen får tid 
avsatt får genomgång praktiskt i Treserva med den nyanställde kollegan. 
Följande sim behandlas: 
-Patientjournal (vårdåtagande/vårdbegäran, anamnes, status, 
vårdplaner, hur åtgärder skickas till webben). 

- Avvikelsehantering 
-Delegering 

F ör samtliga delar ska lathundar delas ut. Efter genomgången ska en tid 
också bokas in får uppfåljning och repetition. 

2. Genomgång av de riktlinjer och rutiner som styr dolcumentation. Medi
cinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar får detta. Tider bokas in i samråd 
med enhetscheferna får hälso- och sjukvård och rehab två till tre gånger 
per termin. 

Den inbördes ordningen av delarna kan variera. Rutinen ska ingå i den ordi
narie introdulctionen. 



RUTIN 1 (2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-09 
Vår beteckning 

VON 2015/12 nr 2015.268 

Socialförvaltningen 
Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
!rene Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
i rene. eklof@habo.se 

Rutin om informationsöverföring mellan legitimerad personal 
och omsorgspersonal i hälso- och sjukvårdsfrågor 

Legitimerad personal är skyldig att fora j oumal enligt Patientdatalagen och 
riktlinjer/rutiner i kommunen. Omsorgspersonalens skyldighet att dolrumen
tera regleras i foreslaifter och allmänna råd från Socialstyrelsen (SOSFS 
2014:5). 

strukturen i Treserva för informationsöverföring 

• Legitimerad personal sicriver en vård/rehab-plan med mål, resultat och 
åtgärder/insatser i patientjournalen. Markerad åtgärd (inklusive mål och 
resultat) kan skickas elektroniskt till vald enhet. Det finns också möjlig
heter att skicka ett meddelande i Treserva till berörd omsorgspersonal 
samt begära kvittens. 

• Omsorgspersonalen kan sedan via webben gå in och läsa vårdplanen. De 
kan också dokumentera uppföljning eller eventuell avvikelse i planen 
som då kan läsas av legitimerad personal i patientjournalen. Meddelan
defunktionen går också att använda. 

o En vårdplan ska fi.·ämst vara av tillfällig karaktär. Den kan forst vara en 
insats enligt hälso- och sjukvård, exempel vila efter måltid på sidan 
valje dag for att undvika trycksår. När det visar sig att åtgärden fungerar 
kan vårdplanen avslutas. Insatsen kan då beskrivas i genomforandepla
nen. 

Ansvar i verksamheten 

Enhetschef 

• Legitimerad personal och enhetschefkommer överens om till vem eller 
vilka meddelandet ska skickas då legitimerad personal skickar åtgär
der/insatser for en patient/brukare. Exempel gruppledare for personlig 
assistans eller all personal på Pornona hus 4, plan 2. 

• Om omsorgspersonal slutar, byter plan, meddela det tilllegitimerad per
sonal. 

• Om inte all personal har möjlighet att läsa dagligen; utse en ansvmig 
dagligen som läser och infmmerar de andra. 

Legitimerad personal 

• Legitimerad personal och enhetschefkommer överens om till vem eller 
vilka meddelandet ska skickas då legitimerad personal skickar åtgär
der/insatser for en patient/brukare. Exempel gruppledare for personlig 
assistans eller all personal på Pornona hus 4, plan2. 

;21. 



UTREDNING 2(2) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-09 
Vår beteckning 

VON 2015/12 nr 2015.268 

• Slaiver vård- och rehab-planer på åtgärderlinsatser som omsorgsperso
nalen ska utfara samt skickar meddelanden i Treserva till den eller de 
personer som överenskommits, samt begär kvittens. 

• Dagligen läsa patientjournalen inldusive uppfoljning på de vård- och re
hab-planer som är aktuella. 

Omsorgspersonal 

• Gå in och läsa i vårdplaner på webben en gång per dag, i böJjan av ar
betspasset. 

• Om inte alla läser så ska utsedd personal informera sina medarbetare. 

• Dokumentera uppfoljning i vårdplanen. 

l~. 



l" inspektionen för värd och omsorg 

A v delning mitt 
Lena J ansson 
lena.jansson@ivo.se 

Ärendet 

BJESLU'f 

2015-02-24 Dnr 8.5-15736/2014 

Håbokommun 
Socialnämnden 
746 80 BÅLSTA 

Verksamhetstillsyn angående hälso- och sjukvårdsdokumentation i 
Håbo kommun. 

Beslut 
Socialnämnden i Håbo kommun ska vidta följande åtgärder. 

() säkerställa att nyanställda sjuksköterskor får adekvat utbildning får 
att lcunna dokumentera i hälso- och sjukvårdsjournalen i kommunens 
datasystem . 

., Säkerställa informationsöverföringen mellan sjuksköterska och om
vårdnadspersonal. 

1(5) 

Redovisning av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till Inspektionen får 
vård och omsorg, NO, senast den 4 maj 2015. A \f\SrtÅ,V\tt \1 e ul ~ttd h ll l0 ~'YltL) _ 

C':> 

Bakgrund 
Inspektionen får vård och omsorg, NO, genomförde en egeninitierad 
verksamhetstillsyn i Håbo kommun den 2 oktober 2014 med anledning 
av tidigare uppmärksammade brister i hälso- och sjukvårdsdokumenta
tionen i ärenden med dnr. 9.3.1 - 60280/2012, 9.3.1- 64368/2012 och 
8.5-33968/2013. 

Underlag 
e Sammanställning av intervju med sjuksköterskor i kommunen samt 

medicinskt· ansvarig sjuksköterska (MAS), enhetschef får sjukskö
terskor, avdelningschef får äldre och funktionsnedsatta samt social
chef/verksamhetschef enligt HSL. 

Underlaget har kommunicerats med de intervjuade och berörd nämnd 
som inte haft något att tillägga i ärendet. 

2CJ . 
~ ~ Inspektionen för vård och omsorg 
~<'i Box423 

Telefon 010-788 50 00 
registrator@ivo.se 
~JoNNoJ.ivo.se 

Fax +46 010-788 56 46 
Org nr 202100-6537 

~ > 701 48 ÖREBRO 



Inspektionen får vård och omsorg Dm 8.5-15736/2014 

Redovisning av tillsyn 
Redovisade uppgifter har sammanställts efter intervju med de sjukskö
terskor och verksamhetsansvariga som närvarade vid inspektionen. 

Kommunal hälso- och sjukvårdsdokumentation sker i det datasystem 
som funnits i verksamheten i cirka 4,5 år. sjuksköterskorna uppger att 
de salenar litbildning om både datasystemet och om dokumentation och 
menar att de själva fått söka sig fram i systemet och att detta har med
fört en fårbättrad dokumentation. sjuksköterskorna har fått instruktion
er får att fårbättra och fårtydliga dokumentationen av bl. a. anamnes, 
status och vårdplan. sjuksköterskorna anser att hälso- och sjukvårds
dokumentationen är patientsäker om man förstår systemet och kan leta 
på rätt sätt. Vissa upp gifter kan vara svåra att få fram t ex. anhörigupp
gifter. Sjuksköterskorna anser att de dokumenterar i tillräddig omfatt
ning. Det är mest medicinska uppgifter i j o urnalen men det finns även 
dokumentation av omvårdnad. Riskbedömningar görs och vårdplaner 
upprättas som följs upp och resultatet dokumenteras. Sjulcsköterskoma 
anser att det är lättare att följa upp åtgärder om de finns i en vårdplan. 

Ingen av de intervjuade nyanställda sjuksköterskorna har fått utbild
ning i dokumentationssystemet Det har inneburit svårighet att t ex. 
hitta omvårdnadspersonalens dokumentation och de har fått leta sig 
fram. Som nyanställd har de salenat en fåridarande mall, utbildning och 
att någon visat hur dokumentationen fungerar. Särskilt känsligt är det 
nattetid när det inte finns några kollegor i 1jänst Nyanställda sjukskö
terskor, inldusive nattsjulcsköterskor, samt vikarier ska få genomgång 
av dokumentationssystemet dagtid via ordinarie sjulcsköterskor. Under 
ett antal timmar ska man gå igenom dokumentationen och manualen. 
De senast anställda sjuksköterskorna har varit nöjda med introdulc
tionen. 

Enligt verksamhetsansvariga kommer vikarierande sjulcsköterskor från 
bemanningsfåretag. Dessa sjuksköterskor har haft synpunkter på 
dokumentationen då det till exempel kan salenas uppgifter om var en 
nyckel till en patient finns eller var läkemedlen förvaras. De tycker att 
systemet är trögt och deras synpunkter kommer att beaktas. I kommu
nens avtal med bemanningsföretag finns tydligt beskrivet att sjukskö
terskoma ska ha minst två dagars introdulction men fåretagen anser inte 
att det behövs någon introdulction. Vid introduktionen ingår en halv till 
en timmes genomgång av dokumentationssystemet Man använder be
manningsfåretag i stor utsträckning och de intervjuade sjulcsköters
korna har bl. a. sett att vid behovs läkemedel inte har dokumenterats. 
Någon avvikelserapport har inte skrivits angående detta. 
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Inspektionen för vård och omsorg Dnr 8.5-15736/2014 

På särsldlt boende sker informationsöverföring mellan sjuksköterska 
och omvårdnadspersonal muntligt samt slcriftligt i det gemensamrna 
dokumentationssystemet Detta sker inte i hemsjukvården då hern1jäns
ten har ett annat dokumentationssystem. Ett gemensamt dokumenta
tionssystern kornmer att införas och planeling pågår för att införa ett 
mobilt systern under 2015. I de privata herntj änstgruppema kan orn
vårdnadspersonal i det nuvarande systemet inte alltid se att sjuksköters
kan har sidekat en vårdplan. Sjukslcöterskan kan inte se om vårdplanen 
har öppnats vilket medför blister i informations överföringen. Detta kan 
åtgärdas om sjuksköterskan även informerar i ett meddelande att en 
vårdplan har sldckats. 

Nattsjuksköterskorna rapporterar muntligt och slaiftligt till dagsjukskö
terskoma. Sjukslcöterskoma menar att sjulcsköterskevilcalier inte har 
några problem att få tillräcklig information om patienterna om de bara 
kan systemet. De ordirralie sjuksköterskorna arbetar sällan helg men de 
anser att en bra dokumentation innebär att de kan besvara frågor och 
besöka okända patienter under jourtid. 

Enligt verksamhetsansvariga har man diskuterat rättigheter och möjlig
heter för sjuksköterskor och omvårdnadspersonal att läsa varandras 
dokumentation. Idag kan sjuksköterskoma läsa omvårdnadspersonalens 
daganteckningar och fåra över det som rör hälso- och sjukvård till 
hälso- och sjukvårdsjoumalen. Sjuksköterslcoma kan även se genomfö
randeplanen. MAS har påtalat att det behövs en översyn av den sociala 
dokumentationen då mycket dubbeldokumentation sker får att säker
ställa informationen till omvårdnadspersonalen. 

MAS har genomfört två journalgranskningar av sjuksköterskamas 
dokumentation. Den senaste genomfårdes i augusti 2014 och visade att 
dokumentationen hade fårbättrats från föregående år. Enligt MAS är 
det fortfarande brister i anamnes och det salenas genomförda vårdplane-

.ringar angående brytpunktssamtal samt medicinsk vårdplanering. MAS 
har påtalat viieten av detta får sjulcsköterskoma och visat den inslaiv
ningsrutin där det framgår vad som ska dokumenteras. En1igt MAS 
dokumenteras mycket under status i löpande text och därmed blir det 
svårt att hitta infmmation om patienten. Vid j ämfårelse med de riskbe
dömningar som registrerats i ett kvalitetssäkringssystern stämde inte 
dessa med det som dokumenterats i joumalen. Riskbedömningar har 
varit svårt att få in i det dagliga omvårdnadsarbetet då man mer fokuse
rat på en separat registreringsdel och inte på innehållet vilket är ett för
bättringsornråde. MAS kommer att följa upp journalerna under 2015. 
Gransleningama redovisas får nämnden liksom alla avvikeiserapporter 
men som är få gällande dokumentationen. 
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Inspektionen får vård och omsorg Dnr 8.5-15736/2014 

Det blir en ny organisation i kommunen 2015 med fler sjuksköterskor 
och därmed mer tid får dokumentation. 

Enligt sjuksköterskorna har dokumentationen fårbättrats vilketjoumal
granslaringen har visat. Det går lättare att hitta aktuell information idag. 
Enligt nattsjuksköterskan siaiver man mest i löpande text under status 
framfårallt när det är mycket att göra. En dokumentationsgrupp ska 
utveckla dokumentationen och mallar kring sökord har diskuterats. 
sjuksköterskorna anser att det finns kunskap om dokumentation men 
att problemet är datasystemet och tidsbrist. 

Enligt verksamhetsansvariga hade man hösten 2013 en genomgång av 
hur man siaiver vårdplaner i dokumentationssystemet Utbildning i 
dokumentation sker mest via intemutbildning men det är vilctigt med en 
samsyn på dokumentationen. På arbetsplatsträffar och vid sjukslcöters
kemöten diskuteras regelbundet dokumentation. Vid "Rilctlinjeluncher" 
får sjuksköterskorna en rilctlinje att läsa som sedan diskuteras. 

Skälen för beslutet 
Tillämpliga bestämmelser 

0 3 kap. 2, 6 §§ patientdatalagen (2008:355), PDL 

o 3 kap. 1-3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS) om informa
tionshantering ochjournalföring i hälso- och sjukvården 

o 4 kap. 6 § Socialstyrelsens fåreslaifter och allmänna råd (SOSFS 
2011 :9) om ledningssystem får systematiskt kvalitetsarbete 

Bedömning 

Vårdgivaren har ansvar får att vårdpersonal har tillräcldiga kunskaper 
får att kunna utföra sitt arbete på ett patientsäkert sätt. Vårdgivaren ska 
även säkerställa att det finns mtiner får hur patientuppgifter ska dolm
menteras i patien1journalen och att den utgör ett underlag får uppfölj 
ning av vårdens resultat och kvalitet. 

NO kan konstatera att nyanställda sjuksköterskor inte anser att de har 
tillräcldiga kunskaper om dolcumentationssystemet och om hälso- och 
sjulcvårdsdokumentation. NO anser att det är en allvarlig brist att ny
anställda sjulcsköterskor har haft svårighet att få fram uppgifter vid be
hov ur dokumentationssystemet Det är en uppenbar patientsäkerhets
risk speciellt under jourtid då endast en sjuksköterska tjänstgör. 

Vid inspektionen framkom även svårigheter med introduktion och 
dokumentationsutbildning till bemanningsfåretagens sjuksköterskor. 
NO ser allvarligt på detta då bristande introdulction angående bl.a. 
dokumentationssystem kan innebära en patientsäkerhetsrisk Nämnden 

32. 
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Inspektionen för vård och omsorg Dm 8.5-15736/2014 

ska därfår säkerställa att nyanställda sjuksköterskor och vikarier får en 
sådan introduktionsutbildning att de Idarar att utföra sitt arbete på ett 
patientsäkert sätt. 

Vidare framkom vid inspektionen att omvårdnadspersonal inte alltid 
kan se_den vårdplan som sjuksköterskan skickat i datasystemet och att 
sjuksköterskan inte kan se om vårdplanen har öppnats vilket är en brist. 
IVO anser att brister i informationsöverföring mellan sjuksköterskor 
och omvårdnadspersonal utgör en patientsäkerhetsrisk Informations
hantering inom hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den 
bl.a. tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet (l kap. 2 § PDL). En
ligt 4 kap. 6 §i ledningsföreslaiften ska vårdgivaren identifiera de pro
cesser för verksamhetens hälso- och sjukvård där samverkan behövs för 
att förebygga vårdskador. Nämnden ska därför säkerställa den interna 
informationsöverföringen. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Anna Karin Nyqvist. I 
den slutliga handläggningen har inspektörerna Tommy Johnsson och 
Kerstin Nilsson deltagit. Inspektören Lena Jansson har varit föredra
gande. 

För Inspektionen för vård och omsorg 

k L V, . ~'N j ~P. . 'l'l ·.Jl. 
•/\ Vv\ACt ~_j\LVlA/Vl \ ~ t/'1vvo \ 
Anna Karin Nyqvist 

~J%[~ 
Lena J ansson 

33. 
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Vår beteclming 

VON nr 2015.337 

)_ 
--

Avtal med Grannvård AB för utförande av hemsjukvård i 
ordinärt boende 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att teckna avtal med Grannvård AB 
om utfårande av hemsjukvård i ordinärt boende. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avtalet är giltigt fram till den 
dag som LOV infårs i hemsjukvården alternativt till och med den månad 
som nämnden fattar beslut om att inte införa LOV i hemsjukvården. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ersätta Grannvård AB får utförd 
tid i enlighet med de villkor som gäller får utfårande av hemtjänst. 

Ärendebeskrivning 
Grannvård AB har i tilläggsavtal åtagit sig att utföra hemsjukvård i form av 
sjukslcöterslceinsatser i ordinärt boende sedan den 15 augusti 2014. Avtalet 
har fårlängts vid några tillfållen och den senaste förlängningen beslutades i 
vård- och omsorgsnämnden den 2 februari 2015 då nämnden beslutade om 
förlängning till den 31 maj 2015. 

Vid vård- och omsorgsnämndensnämndens sammanträde den 7 ap1il fick 
fårvaliDingen i uppdrag att utreda huruvida LOV ska införas inom 
hemsjukvården. Detta uppdrag ska återkopplas till nämnden i september. 

Mot bakgrund av ovanstående så aktualiseras fi:ågan om att ytterligare 
fårlänga överenskommelsen med Grannvård AB laing hemsjukvård. 

Förvaltningens bedömning 
Enligt förvaltningens mening är det rimligt att fårlänga avtalet med 
Grannvård AB får att undvika att patienterna behöver byta utfårare får att 
sedan åter byta vid ett eventuellt införande av LOV i hemsjukvården. 

Förvaltningen har haft en dialog med ansvarig på Grannvård AB som är 
överens om detta. Vad gäller ersättningen till Grannvård AB får utförande 
av hemsjukvård har förvaltningen föreslagit att den nuvarande ersättningen 
med 50 tia per månad upphör den 31 maj och att Grannvård AB istället får 
debitera samma timersättning som man debiterar för utförd hemtjänst fi·ån 
den l juni. Gramwård AB har accepterat detta fårslag 
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1 Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnänmden redovisar en prognos enligt budget. 

Högre kostnader redovisas bland am1at får hemtjänst till följd av en p1isupprälrning 
ersättning med 18% från l juni. Högre kostnader återfinns också för köpt särskilt 
boende. De högre kostnadema inom ovanstående områden kompenseras genom 
beslutade besparingar samt prognostiserade kostnadsminslrningar. 

2 Måluppfyllelse 

3 Volymer och nyckeltal 

3.1 Hemtjänst 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Prognos 

helår 
Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal kunder (kommunal hemtjänst) 260 265 266 165 265 

Andel årsarbetare med utbildning, % 80 80 80 80 80 

Antal utförda timmar (kommunal hemtjänst) 37 813 39 000 g 373 8 768 40 000 
utförda besök omvårdnad och service 
inklusive HSL, exkl avböjda insatser 

Antal kunder (kommunal hemtjänst) 

Antalet kunder är debiterade kunder får mars månad. 

Andel årsarbetare med utbildning, % 

Antal utförda timmar (kommunal hemtjänst) utförda besök omvårdnad och 
service inldusive HSL, exld avböjda insatser 

3.2 Hemsjukvård 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Prognos 

helår 
Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal ärenden 472 450 364 367 475 

Kostnad per kund, kr 20 580 25 900 25 000 

Antal ärenden 

Kostnad per kund, kr 
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3.3 Korttidsboende, äldre 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 

2014 2015 2014 2015 

Antal platser 8 8 8 8 

Kostnad per plats, kr 499 400 532 625 

Antal platser 

Kostnad per plats, kr 

3.4 Särskilt boende Pornona hus 4 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 

2014 2015 2014 2015 

Antal boenden 24 24 24 20 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 501 200 509 580 

Antal tillagade portioner totaltlår i 79 80 20 
äldreomsorgskök (tusen portioner) 

Antal boenden 

Kostnad per boende, kr (inld natt) 

Antal tillagade portioner totalt/år i äldreomsorgskök (tusen portioner) 

Det estimerade volymtalet i1mefattar boende på äldreboendet Pomona, ätande i 
restaurangen samt matlådor till hemtjänsten. 

3.5 Särskilt boende Solängen 

Prognos 
helår 
Mars 
2015 

8 

523 375 

Prognos 
helår 
Mars 
2015 

24 

80 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Prognos 

helår 
Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal boenden 27 39 20 38 39 

Kostnad per boende, kr (inl<l natt) 600 200 495 565 603 600 

Antal boenden 

Under januari fnms 30 platser. Från och med februari finns totalt 40 platser. Beräknat på 
helår ger det totalt 39 boendeplatser. 

Kostnad per boende, Ju· (inld natt) 
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3.6 Särskilt boende Dalängen 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Prognos 

helår 
Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 

Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal boenden 18 18 18 18 18 

Kostnad per boende, kr (inkl natt) 593 100 595 100 607 800 

Antal boenden 

Kostnad per boende, kr (inld natt) 

3.7 Socialpsykiatri 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Prognos 

helår 
Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal kunder, dagtid 41 38 38 38 41 

Antal årsarbetare inkl natt 14,68 10,75 14,68 10,45 10,45 

Antal beslut, boendestödstimmar 12 762 12 500 3 060 2 349 12 000 

Antal besök, Källans verksamhet 2 320 2 200 561 574 2 300 

Andel årsarbetare med utbildning, % 100 100 100 100 100 

Antallmnder, dagtid 

Antal årsarbetare inld natt 

Verksamheten har fått ett extra sparbeting på ca 0,3åa, vilket motsvarar ca 150tlcr. 

Detta är fråndarget i utfallet får mars och angiven prognos. 

Antal beslut, boendestödstimmar 

Antalet avbokade timmar är nu väldigt stort. Tanken är att den siffran ska sjunka 
drastiskt nu när vi delat verksamheten i två spår och att kontinuiteten får brukaren ökar. 

Antal besÖl{, Källans verksamhet 

Källan slog rekord i antalet besök under mars månad. Förhoppningen är att antalet 
besök ska hållas på en hög nivå. Dock kommer vi att stänga verksamheten 2 veckor 
under sommaren, vilket givetvis kommer att synas i delårsbokslutet.. 

Andel årsarbetare med utbildning, % 
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3.8 Personlig assistans 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Prognos 

helår 
Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 

Mars 
2014 2015 2014 2015 

2015 

Beviljade timmar LASS 95 471 78 588 25 200 21 264 85 056 

Beviljade timmar LSS 4 602 7 794 462 2 835 11 340 

Beviljade timmar LASS 

Nytt LASS beslut från 15 febmari 2015 

Beviljade timmar LSS 

8856 LSS timmar, varav ett obudgeterat LSS ärende om 452 timmar/ månaden. 621 
timmar beviljade avlösm·servise och ledsagarservice varav ett obudgeterat ärende om 98 
timmar/ månaden. 

3.9 Sjövägen gruppboende 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Prognos 

helår 
Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars Mars 

2014 2015 2014 2015 2015 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 11 ,2 11,2 10,7 11,2 11,2 

Personaltäthet (exkl natt) 1,8 1,5 1,8 1,5 1,5 

Andel årsarbetare med utbildning, % 85 85 85 85 85 

Kostnad per boende, kr 
1 341 1 376 1 376 

000 700 700 

Antal boenden 

Antal årsarbetare 

Personaltäthet ( exld natt) 

Andel årsarbetare med utbildning, % 

3.1 O Lindegårdsvägen gruppboende 

Utfall Budget Utfall Utfall Prognos 
helår 

Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars Mars 
2014 2015 2014 2015 2015 

Antal boenden 6 6 6 6 6 

Antal årsarbetare 7 6,75 7,27 6,83 6,83 

Personaltäthet (exkl natt) ~~ 1,08 0,84 1,21 0,84 1,02 

o l . 
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Utfall Budget Utfall Utfall 
Prognos 

helår 
Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 

Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Kostnad per boende, kr 732 000 760 700 768 700 

Antal årsarbetare 

Personaltäthet ( exld natt) 

Kostnad per boende, kr 

3.11 Dalvägen gruppboende 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Prognos 

helår 
Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 

Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal boenden 8 8 7 8 8 

Antal årsarbetare 7 6,75 7 6,8 6,8 

Personaltäthet (exkl natt) 0,87 0,84 1 0,84 0,84 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

3.12 Ekans korttidsboende 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Prognos 

helår 
Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 

Mars 2014 2015 2014 2015 2015 

Antal brukare 12 16 17 10 14 

Antal årsarbetare 10,46 10,17 10,46 10 10,17 

Antal boendedygn 1 115 1 200 299 251 1 200 

Kostnad per brukare, kr 459 400 333 200 380 786 

Andel årsarbetare med utbildning % 100 100 100 100 100 

Antal brukare 

Tyvärr har antalet sjunkit ytterligare. I maj forväntas antalet öka igen. 

Antal årsarbetare 

Verksamhetenprognostiserarett helårsresultat i patitet med budget även om vägen dit 
kan gå lite upp och ner. Nya bmkare fr o m maj behöver extra nattstöd vilket kmmner 
att dra mycket personal. 

Antal boendedygn 

Hittills under året är beläggningen 251 dygn. Verksamheten kommer fr o m maj att ta 
emot 2 brukare till, detta betyder att 1200 dygn kan vara högst relevant siffra. 

4ol 
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Kostnad per brukare, kr 

Andel årsarbetare med utbildning % 

Alla har adekvat utb. Vissa med spetskompetenser .. 

3.13 Daglig verksamhet LSS 

Utfall Budget Utfall Utfall 
Prognos 

helår Volym/nyckeltal Helår Helår Mars Mars 
Mars 

2014 2015 2014 2015 2015 

Antal deltagare 49 60 50 68 60 

- varav företagsplatser 11 15 g 

Antal deltagare 

- varav företagsplatser 

4 Drift- och investeringsredovisning 

4.1 Driftredovisning 

Bokslut Budget Utfall Prognos Budget-

2014 2015 mars 2015 awikel Not 
2015 se 

Vård- och omsorgsnämnd -234 -317 -95 -317 o 
Nämndsadministration -180 -183 -43 -183 o 
Summa Nämnd o 

-414 -500 -138 -500 o styrelseverksamhet 

Kansli vård- och omsorgsnämnd -4 642 -4 978 -1 346 -4 978 o 
Summa övergripande socialtjänst -4 642 -4 978 -1 346 -4 978 o 

Anhörigstöd -506 -509 -122 -509 o 
Äldreomsorg övergripande 1 768 o o o o 
Westerlunds rehab -1 331 -1 360 o -1 360 o 
Demensteam -246 -1 221 -191 -938 283 1 

Hemtjänst Kärnhuset -4 540 -3 815 -1 231 -2 465 1 350 2 

Hemsjukvård -9 715 -11 658 -2 673 -11 858 -200 3 

Köp av hemtjänst -23 813 -24 365 -5 995 -28 110 -3 745 4 

Hemtjänst natt (from 2015 ingår 
-5 371 -5 694 -1 210 -5 694 o tidigare socpsyk natt) 

Trygghetslarm -23 -965 -155 -685 280 5 

Dagverksamhet äldre -1 988 -2 198 -481 -2 198 o 
Korttidsboende äldre -3 995 -4 261 -870 -4 187 74 

~l 
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Bokslut Budget 
Utfall 

Prognos 
Budget-

2014 2015 mars 2015 awil<el Not 
2015 se 

Rehab -8 072 -8 137 -2 003 -8 293 -156 6 

Utskrivningsklara -19 -25 o -25 o 
Handläggning äldreomsorg -2 305 -2 365 -631 -2 365 o 
Köp av särskilt boende Attenda -14 429 -14 163 -2 467 -14 460 -297 7 

Äldreboende - Hus 4 -9 303 -9 625 -2 407 -9 469 156 8 

Äldreboende - Hus 4, nattpersonal -2 725 -2 605 -984 -2 964 -359 9 

Iniraprenad Äldreboende - Dalängen 
-10 679 -1 o 711 -2 562 -10 420 291 10 

(inkl natt) 

Äldreboende - Dalängen (avgifter -582 -519 -491 -519 o och hyror) 

Äldreboende - solängen -13 287 -18 831 -4 603 -18 796 35 

Äldreboende - Solängen, 
-2 919 -4 496 -1 003 -4 746 -250 11 

nattpersonal 

Lägenhetshyror Plommonvägen 8 
-448 o -91 -150 -150 12 och 10 

Köp särskilt boende äldre -548 -250 -152 -500 -250 13 

Köpt korttidsvård äldre -91 -50 o o 50 

Socialpsykiatri, dag -5 690 -6 229 -1 251 -6 029 200 14 

Psykiatri övergripande 544 o o 500 500 15 

Socialpsykiatri , natt 544 o -60 o o 
Summa äldreomsorg och -120 313 -134 052 -31 633 -136 240 -2 188 
boendestöd 

Personlig assistans LSS -2 463 -4 602 -986 -4 399 203 16 

Personlig assistans med 
-7 961 -7 507 -2 379 -6 836 671 17 assistansersättning 

Sjövägen - boende LSS -8 045 -8 260 -1 905 -8 260 o 
Lindegårdsvägen - boende LSS -4 392 -4 612 -1143 -4 612 o 
Dalvägen - boende LSS -4 364 -4 532 -970 -4 532 o 
Handläggning handikappomsorg -900 -1 325 -217 -1 325 o 
Korttidsboende Ekan LSS -5 513 -5 331 -1 283 -5 331 o 
Korttidsboende tjänsteköp LSS o -120 o o 120 18 

Daglig verksamhet LSS (inkl daglig -6 642 -7 496 -1 942 -7 157 339 19 verksamhet Cafe Håbo) 

Avlösarservice i hemmet LSS -222 -470 -98 -440 30 

Förlängd skolbarnomsorg LSS -244 -450 -111 -250 200 20 

Summa Insatser enligt LSS -40 746 -44 705 -11 034 -43 142 1 563 

Färdtjänst -4 740 -5 200 -344 -4 600 600 21 

Riksfärdtjänst -103 -200 -28 -200 o 
Summa Färdtjänst/riksfärdtjänst -4 843 -5 400 -372 -4 800 600 

Fotvård 50 62 -36 87 25 

ur; 
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Bokslut Budget 
2014 2015 

Restaurang Pornona -900 -900 

Reception/vaktmästeri äldreomsorg -6 764 -6 620 

Summa Förebyggande äldreomsorg -7 614 -7 458 

Arbetsmarknadsåtgärder -213 -305 

Summa Arbetsmarknadsåtgärder -213 -305 

Totalt -178 785 -197 398 

4.2 Kommentarer till driftredovisning 

l Demensteam +283 tkr 

Utfall Prognos Budget-
mars 

2015 
awikel Not 

2015 se 

-329 -900 o 
-1 679 -6 620 o 
-2 044 -7 433 25 

o -305 o 
o -305 o 

-46 567 -197 398 o 

Verksamheten redovisar ett överskott då en budgeterat tjänst som biståndsbedömare om 
50 % inte tillsatts. 

2. Hemtjänst Kärnhuset +1350 tkr 

Verksamheten redovisar ett överskott då hemtj ärrstersättningen kommer att räknas upp 
med 18% från och med juni månad. Verksamheten prognostiserar att den budgeterade 
volymen får utfcird hemtjänst stämmer. Det är således budgeterad volym/intäkt som 
ligger till gi"Lmd får uppräkningen. Uppräkningen medfår en högre intäkt om l 600 tkr. I 
verksamheten ryms också en besparing om 50 tkr får personal. Med anledning av hög 
sjukfrånvaro under perioden januari- mars har kostnaderna får personal varit högre än 
budgeterat under perioden. De ökade kostnaderna får övertid och vikruier påverkar 
prognosen får personalkostnader och berälmas att överskrida budget. Fortsatt arbete 
med att spara på vikarietimmar under året får att stabilisera läget av kostnaderna. 

3. Hemsjukvård -200 tl{r 

Kostnaderna får köp av privat hemsjukvård berälmas bli 250 tkr då avtalet förlängts till 
och med maj. F ör den kommunala hemsjukvården redovisas en besparing av personal 
om 50 tl<r. 

4. Köp av hemtjänst -3 745 tkr 

Verksamheten redovisar ett underskott då hemtj ärrstersättningen kommer att räknas upp 
med 18% från och medjuni månad. Kostnadsölmingen får den kommunala hemtjänsten 
är baserad på budgeterad volym och innebär en kostnadsölming om l ,6 mkr (redovisas 
som ett överskott under not 2 hemtjänst Kärnhuset). Köp av ptivat hemtjänst beräknas 
att öka i volymjärnfort med budget med ca 400 tkr. Med hänsyn till den 
prognostiserade ökade volymen ger upprälmingen av hemtjänstersättningen en 
kostnadsölming om ca 1,6 ml<r får köp av ptivat hemtjänst. I verksamheten ryms också 
kostnader om ca 500 tkr får infcirandet av TES. Sammantaget redovisar verksamheten 
en kostnadsavvikelse med nära 3,7 mlrr. 

5. Trygghetslarm +280 tl{r 

Verksamheten redovisar ett överskott då leasingkostnaden vid teclmande av avtal blev 
lägre än budgeterat. Lönekostnaderna för Övervalming av funktionen prognostiseras bli 
lägre än budgeterat. Det tidigare avtalet med Tunstall är uppsagt per den 31 mars vilket 
innebär en kostnad på helår om 7 5 tkr. Verksamheten redovisar ett överskott om 
280 tkr. 

6. Rehab -156 tkr 
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Övriga kostnader ökar får fler hjälpmedel fårskrivs. En besparing på ej tillsatt vikmie 
under 4 månader påverkar verksamheten att inte minska överslaidandet av budget. 

7. Köp av särsldlt boende Attendo -297 tkr 

Verksamheten redovisar högra kostnader för köpta platser till följd av en obudgeterad 
indexupprälming. 

8. Äldreboende - Hus 4 + 156 tkr 

Verksamheten redovisar lägre kostnader får personal i form av beslutad besparing om 
0,25 årsarbetm·e vilket motsvarar ca 125 tla, samt ytterligare lägre kostnader om 50 tkr. 

9. Äldreboende-Hus 4 nattpersonal-359 tkr 

Verksamheten redovisar högre kostnader får personal då kostnader får avgångsvederlag 
fnms. 

10. lotraprenad Äldreboende-Dalängen (inld nattpersonal) +291 tkr 

V ericsambeten redovisar lägre kostnader får personal i form av beslutad bespming om 
0,25 årsarbetare vilket motsvarar ca 125 tla, Ytterligare bespating på 
personalkostnaderna med anledning av ny bemanning och ny schemaläggning som 
verkställs i mars, 

11. Äldreboende- solängen -250 tkr 

Verksamheten redovisar lägre kostnader får personal i form av beslutad besparing om 
0,5 årsarbetare vilket motsvarar ca 250 tla, 

12. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10-150 tkr 

Hyreshöjning upp till faktisk kostnadsnivå ska göras från och med den l juni. Detta 
innebär ett underskott om cirka 150 tkr. 

13. Köp särskilt boende äldre -250 tkr 

Sett till utfallet hittills i år görs bedömningen att kostnaden får köpta boendeplatser 
kommer att bli 250 tla högre än budgeterat. 

14. Socialpsyld.atri, dag +200 tkr 

Verksamheten redovisar lägre kostnader får personal i form av beslutad besparing om 
0,3 årsarbetare vilket motsvarat· ca 150 tla, samt ytterligare lägre kostnader om 50 tia. 

15. Psyld.atri övergripande +500 tkr 

Intäkt i fmm av prestationsmedel får PRIO. 

16. Personlig assistans LSS +203 tkr 

LSS visat· ett överskott med anledning av ett nytt o budgeterat ärende. 

17. Personlig assistans med assistansersättning +671 tkr 

LASS visare ett överskott med anledning av ett nytt obudgeterat ärende. 

18. Korttidsboende tjänsteköp LSS +120 tkr 

Inget utfall för köpt LSS korttidsboende under år 2014, inte heller under bö1jan av år 
2015. Bedömningen görs att budget inte kommer att forbrukas vilket medför att 
verksamheten redovisar ett överskott om 120 tkr. 

19. Daglig verksamhet LSS (inld daglig verksamhet Cafe Håbo) +339 tkr 

Verksamheten redovisar ett överskott om ca 350 tkr till fåljd av lägre personalkostnader 
än budgeterat får perioden juli -december. L 1 
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20. Förlängd skolbarnomsorg LSS +200 tkr 

Prognosen får fårlängd skolbarnomsorg är baserat på föregående års kostnad lägre än 
budget med 200 tJa-. 

21. Färdtjänst +600 tkr 

Verksamheten redovisar lägre kostnader får färdtjänst enligt beslutad besparing till följd 
av fårändrade fåtutsättningar får färdtjänst. Med anledning av den nya upphandlingen 
av färdtjänst är det beräknat ett överskott. När avtalat har påbörjats kommer enheten att 
fårlja upp att avtalet följs och efterlevs. 

4.3 Investeringsredovisning 

Bokslut Budget Utfall Prognos 
Budget-

T kr 2014 2015 mars 2015 awikel 
2015 se 

Korttidsboende äldre -21 o o o o 
Äldreboende - Pornona Hus 4 -12 o o o o 
Hemsjukvård -12 o -64 o o 
Re h ab -130 o -70 o o 
Fotvård -28 o o o o 
Äldreboende - solängen -48 o o o o 
Korttidsboende Ekan, LSS -38 o o o o 
Dalvägen - boende LSS -315 o o o o 
Sjövägen - boende LSS -235 o o o o 
Lindegårdsvägen - boende LSS -60 o o o o 
Handdatorer hemljänst o -125 o o 125 

Handdatorer Hemsjukvård o -125 o o 125 

Summa -899 -250 -134 o 250 

4.4 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Investeringar från 2014 som inte fullt utnyttjade sin budget är föreslagna till 
kommunfullmäktige att föras över till 2015. 

Not 

Investeringar får 2015 är avseende investeringar som man avsåg att göra 2015. Dessa 
investeringar kommer fchmodligen ersättas av andra lösningar. Nämnden prognostiserar 
därfår en prognos på dessa till O. 
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HÅBO 
KOMMUN 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2015-04-02 VON 2015/18 nr 2015.288 

Vård- och omsorgsnämndens mål, arbetsmaterial 

Fullmäktigemål: Kvalitativa och effektiva Håbo 

Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att 
tillvarata ny teknik och kompetensutveckla medarbetarna. 

N yckelindikatorer: 
100% av våra verksamhetsställen har trådlös uppkoppling 2016. 
Prova och utvärdera ny teknisk lösning för tillsyn. 

Fullmäktigemål: Håbo en kommun med sund ekonomi 

Öka det förebyggande och rehabiliterande arbetssättet inom all vård 
och omsorg. 

N yckelindikatorer: 
Minst tre åtgärder vidtas under 2016. 

Fullmäktigemål: Attraktiva H åbo 

Öka det individuella förhållningssättet inom all vård och omsorg 

N yckelindikator: 
Minst 90 % av brukmna har en individuell plan inom en månad från beslut 
om insats. 

Två fortbildningstillfållen på temat individuellt förhållningssätt genomförs 
under 2016. 

Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet diskuterade om ytterligare nyckelindikatorer rörande 
individuella förhållningssätt. Förslag och diskussion tas upp på nämnds
sammanträdet den 5 maj 2015. 

___ _____ ________ __ _ vt 
Thomas Brandeli I.:ena Fe1iig 
Socialchef Nämndsekreterare 
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KOMMUN 

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

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-04-09 

Redovisning av verksamhet med personligt ombud för 
verksamhetsår 2014 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten och lägger 
den till handlingama 

Ärendebeskrivning 
Kommunerna (Enköping och Håbo) har erhållit statsbidrag till verksamhete 
med personligt om bud för år 2014. Innan beslut om fördelning av 
statsbidrag för år 2015 har Länsstyrelsen begärt en redovisning om hur 
verksamheten bedrivits urider 2014. En sådan redovisning har skickats in 
enligt anvisning. När ansvmiga nämnder i respektive kommuner tagit del av 
redovisningen önskar Länsstyrelsen få del av sammanträdesprotokollet, 
vilket är en förutsättning för att utbetala statsbidrag för 2015. 

Beslutsunderlag 
- Redovisning tilllänsstyrelsen för 2014 

Beslut expedieras till 
Länsstyrelsen i Uppsala län, samhällsutvecldingsenheten, 751 86 UPPSALA 
Stefan Llmdin, Enköpings kommun 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

0·l 
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Ifylld och underskriven blankett skickas till 
följande adress: 

Länsstyrelsen i Uppsala län 
Samhällsutvecldingsenheten 
751 86 UPPSALA 

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 
2014 

Behörig nämnd som har ansvar for socialtjänstverksamheten ska besluta om godkännande 
av redovisningen. Bifoga kopia av nämndprotokolL 

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

Redovisande kommun 

Kommunens namn: 
Enköpings kommun 

Förvaltning: 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Förvaltningschef eller motsvarande: 
Marie Palmgren 

Befattning: 
Förvaltningschef 

Postadress: 
Rådhusgatan 8, 745 31Enköping 

Telefon: E-post: 
0171-62 51 36 marie.Qalmgren@enlcoQing.se 

Redovisningen avser även verksamhet i följande kommun/kommuner 

Håbokommun 

Kontaktperson/verksamhetschef 
Stefan Lundin 

Befattning: 
Utveckla re SoL/LSS samt chef personligt ombud 

Namn: 
Stefan Lundin 

Postadress: 
Rådhusgatan 8, 745 31 Enköping 

Tfn: E-post: 
0171-62 59 91 stefan.lundin@enlcoQing.se 

Postadress: Telefon Webbadress: 
751 86 UPPSALA 01 O 22 33 000 (växel) www.lansslyrelsen.se/uppsala 

E-post: 
uppsala@lansslyrelsen.se 

Sida 
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Antalet tjänster 

Antal årsanställningar (heltid) under 2014: 
2,0 

Redovisa eventuella vakanser, tjänstledigheter samt långtidssjukskrivningar 
Ingen vakans, långtidssjukskrivning eller tjänstledighet tmder 2014. 

Beskrivning av utbildning och handledning 

Vilken utbildning och handledning har de personliga ombuden fått? (SFS 2013:522 10 §punkt 1). 
Ett ombud har gått socialstyrelsens/länsstyrelsens grundutbildning, deltagande i YPOS-konferens, NSPH:s 
framtidskonferens, föreläsningar anordnade av CFF, nätverksmöten i ABC-län, utbildning "bostad sökes" 
samt utbildning i sparsam körning. Under året har externa handledning genomförts tillsammans med 
Östhammar kommun. 

Redovisning av klienter 

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

Pågår inte ärendet aktivt med återkommande kontakter så ska det avslutas (ingen kontald 
har skett senaste halvåret). Dock kan den enskilde vara aldiv om man avvaldar ett beslut 
eller motsvarande inför fortsatt arbete. 
En person som är avslutad men som återkommer med lilmade kontaldorsak inom ett 
levartal rälmas ej mer än en gång. 

Situation årsskiftet 2014/2015 

Kvinnor Män 
Antal klienter 31 dec 2013 17 5 

An talldienter 31 dec 2014 19 12 

Nya ldienter 2014 12 10 

Avslutade ldienter 2014 10 3 

Uppgifter om nya klienter under året 

Åldersgrupper Kvinnor Män 
18 - 29 år (1996- 1985) 3 5 

30 - 39 år (1984-1975) 3 2 

40 - 49 år (1974-1965) 2 l 

50 - 59 år (1964-1955) l 

60 - 64 år (1 954-1950) l l r;. l 

vr \ l 
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l 65 -år (1949-) 

u "ft 1ppgt er om kr t I t t wn er som a vs u a s un 
Åldersgrupper 
18 - 29 år (1996- 1985) 

30 - 39 år (1984-1975) 

40 - 49 år (1974-1965) 

50 - 59 år (1964-1955) 

60 - 64 år (1954-1950) 

65 -år (1949-) 

Antalldienter med minderåriga barn som PO 
har vetskap om? 
Varav antalldienter med hemmaboende barn? 
(innefattar även växelvis boende) 

Vanligaste kontaktorsakerna 

l Anhörigsituation 

2 Arbets-/ sysselsättnings-/ studiefrågor 

3 Bostadssituation 

4 Ekonomiska frågor 

5 Etablera kontakt med hjälpinsats 

6 Förbättra kontakt med myndighet/nätverk 

7 Psykologiska/emotionella/vardagsstöd 

8 Juridiska frågor 

9 F örsälaingskassan 

10 Övrigt 

d er are t 
Kvinnor 
4 

2 

l 

l 

2 

2 

2 

Kvinnor 
3 

5 

lO 

8 

3 

16 

6 

3 

7 

12 

Bedömningsriktlinjer och prioriteringsordning 

Män 

3 

l 

l 

Män 
3 

4 

3 

8 

2 

6 

2 

o 
3 

5 

Beskriv kommunens bedömningsriktlinjer och prioriteringsordning fåt den enslcildes tillgång 
till personligt ombud. (SFS 2013:522 1_0 §punkt 3). 
För personligt ombud finns en upprättad överenskommelse som underteclmats av representanter får de 
aktörer som finns med i ledningsgruppen. Målgmppen bygger på beskrivningen i SFS 2013:522. 
Personer med begåvningsmässigt funktionshinder, demenssjukdomar eller huvudsakligen social- eller 
missbmksproblematilc ligger utanfår målgruppen. Förändringar av målgmppen ska ha sin grund i ny 
fårfattning och/eller vara fårankrat och beslutat i lednings gruppen. Personligt ombud strävar efter att 
undvika kö. Alla erbjuds en fårsta kontald vilken bedömningen om fortsättning utgår från. 

Sida 
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Organisation, ledning och samverkan 

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

Vilken nämnd är ansvarig får verksamheten? Hur är verksamheten organiserad? Hur leds 
verksamheten? 
Vård- och omsorgsnämnden i Enköpings kommun är huvudman fcir verksamheten. Personligt ombud är 
organiserat som en egen enhet i fcirvaltningen. Chef får verksamheten finns i fcirvaltningens beställardel. 

Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen? 
2 Kommun/kommuner (Enköping och Håbo) 
- Arbetsförmedlingen 

- Försäkringskassan 

- Primärvård 

2 Psykiatrin (Enköping och Håbo) 

2 Representant för personligt ombud (båda ombuden ingår) 

2 Brukarorganisationer (RSMH i Enköping och Håbo) 

- Patientorganisationer 

- Anhörigorganisationer 

Annan myndighet eller organisation, ange vilken: 

-

Om sammansättningen i er ledningsgrupp inte uppfyller laaven i fårordningen, beslaiv i så fall 
hur ni har arbetat och planerar att arbeta får att lösa detta. 
Den lokala ledningsgruppen är väl fårankrad och har kopplingar ut i direkt verksamhet. Varje 
ledningsgrupp har ett specifikt tema där viktiga myndigheter och aktörer bjuds in. Som ett komplement 
har en ledningsgrupp får länet arbetats fram under året vilken uppfyller leraven i fcirordningen. 

Uppmärksammade brister 

Beskrivning av vilka brister i fråga om den enskildes möjligheter att få tillgång till samhällets 
utbud av vård, stöcl och service som kommunen uppmärksammat. (SFS 2013:522 10 §punkt 5). 
För 2013 redovisades följande systemfel vilka fortfarande kvarstår även om vi aktivt arbetat med några 
av frågorna. 

• Inkomstrelaterad sjukersättning och kännedom om dessa regler 
• Kognitiva hjälpmedel (olika hantering i länet) 

• De kommunala bostadsbolagens snäva kriterier for att få teclma hyreskontrakt 

• Brister på tillgång av handledd sysselsättning/studiepraktik utanfor ordinarier verksamheter 

• Högsta godtagbara hyra vid försörjningsstöd är snävt satt i fårhållande till befintliga hyresnivåer 
Ett systernfel som uppmärksammats under året är hur myndigheter organiseras, personallcontinuitet samt 
personalens kunskaper och kännedom om målgruppen påverkar bemötande samt hur stöd utformas. Ett 
annat är att fler unga personer vänder sig till PO. Kommunen har inte ett fungerande system får att fånga 
upp dessa personer. 

J \. 
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Övrigt 

Ser ni några tendenser/fårändringar av orsaken till att klienter tar kontalet med Personligt 
ombud? 
En tendens/forändring under 2014 är en yngre målgrupp, företrädesvis unga män, som sökt sig till 
verksamheten på uppmaning av andra (professionella, anhöriga, vänner). De är "vilsna" i samhället där 
de inte vet sina rättigheter men heller inte skyldigheter. De har kontalet med myndigheter men stödet 
räcker inte till. Personerna är "svåra att jobba med" då de ofta saknar motivation, har svårigheter att 
passa överenskomna tider och allmänt är rätt passiva. 

Har någon verksamhetsfårändring skett under 2014 i fårhållande till ansökan? 
Ingen forändring i forhållande till ansökan. 

Ort och datum 
Enköping 2015-01-15 

Namnunderslaift av förvaltningschef eller Namnförtydligande 
motsvarande 

Agnetha Resin Fredriksson 
Tf förvaltningschef 

51. 
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Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för 2015 

statsbidrag utgår med 302 400 la per år får en heltids~änst. 

Antal årsanställningar (heltid) som ansökan avs~r: 
2,0 

Planeras någon verksamhetsforändring infor 2015? 
Ingen verksamhetsförändring är planerad. 

Ort och datum 
Enköping 2015-01-15 

Namnunderskrift av forvaltningschef eller N amnfortydligande 
motsvarande 

Agnetha Resin Premiksson 

När ansvmig nämnd har fått del av redogörelsen och tagit ställning till ansökan önskar 
Länsstyrelsen få del av nämndens protokoll. 

Sida 
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Datum 

2015-04-17 

f( 

Fortsatt finansiering av SUF-Kunskapscentrum 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som medfinansieiing bevilja 
SUP-Kunskapscentrum 36 000 kronor får år 2016. 

Sammanfattning 
SUP-Kunskapscentrum erbjuder yrkesverksamma i länet ett 
kunskapsunderlag i arbetet med barn och fåräldrar i familjer där någon av 
fåräldrarna har kognitiva svåligheter eller utvecklingsstörning. Man ansöker 
nu om 36 tla får 2016 från Håbo kommun får medfmansiering av 
verksamheten. 

Ärendebeskrivning 
SUF (Samverkan, Utveckling, Föräldraskap) Kunskapscentmm arbetar med 
stöd till barn och fåräldrar i familjer där någon av fåräldrarna har 
utvecklingsstötning eller andra kognitiva svåiigheter. I Uppsala län fanns 
2008 ca l 00 barn som tillhörde denna målgmpp. Uppsala län är ledande i 
landet vad gäller specialistkompetens inom området och är också välkänt i 
andra länder i vår omvärld. 

De fårsta åren finansierades verksamheten av Allmäna Arvsfonden med 
delfinansiering av landstinget och länets kommuner. År 2015 har 
finansieringen i huvudsak skett av kommunerna och landstinget. 

Verksamheten syfte är att erbjuda yrkesverksamma ett bättre 
kunskapsunderlag i arbetet med barn och familjer där någon av fåräldrarna 
har utvecldingsstöming eller kognitiva svårigheter och på så sätt fårebygga 
en negativ utveclding. 

Regionfårbundets styrelse beslutade den 19 mars att anhålla hos 
regionfårbundets medlemmar om fortsatt finansiering av SUF
Kunskapscentmm år 2016. Frågan har också behandlats i TKL 
(Tjänstemannagmppen-Kommun-Landsting) som också gemensamt sagt att 
man är positiv till en fortsättning av SUF. 

Kostnaderna får kommunerna fårdelas utifrån invånarantal och skulle får 
Håbos del bli 36 000 kronor får 2016. 

Förvaltningens bedömning 
SUP-Kunskapscentrum är enligt fårvaltningens mening en mycket viktig 
verksamhet som stark bidrar till kompetensutvecklingen får personal i 
landstinget och kommunerna när det gäller de specifika svårigheter det 
innebär att växa upp i en familj där en eller båda föräldrarna har kognitiva 
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HÅBO 
KOMMUN 

T JÄNSTESKRIVELSE 
Datum 

2015-04-17 

svå1igheter. SUF-Kunskapscentrum ger också kommunerna verktyg får att 
arbeta på ett fårebyggande sätt med dessa bamo Vård- och omsorgsnämnden 
fareslås därfår besluta om fortsatt delfinansiering av SUF-Kunskapscentrum 
får 2016 med 36 tlcr 

Beslutsunderlag 
- Verksamhetsbeshivning från SUP-kunskapscentrum 
- Beslut i regionfårbundets styrelse den 19 mars 

Beslut expedieras till 
Bölja sluiv här o o o 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

j/ 

~~o 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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SUF-Kunskapscentrum l 

Samverkan - Utveckling- Föräldraskap 

Sven-Erik Pistol 2015-02-25 

SUF- Kunskapscentrum, beskrivning och förslag till budget 

~~~?~~:~skapscentrum (KC) arbetar med stöd till barn och föräldrar i familjer där någon av 
föräldrarna har utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter. Både brun och föräldrar 
lever ofta under dåliga ekonomiska förhållanden, är socialt isolerade, har liten eller ingen 
tillgång till ett stödjande nätverk och har ofta dålig psykisk och fysisk hälsa. Resultatet av den 
kartläggning av målgruppen som gjordes i Uppsala län 2008 visade att det fanns minst l 092 
barn som tillhörde målgruppen. I dag, när vi har mer kunskap om målgruppen, vet vi att det är 
lågt räknat. I en kommun i länet visade en kartläggning att 48% av alla barnavårdsutred
ningar som gjordes 2008 tillhörde målgruppen. 

Uppsala län är ledande i landet vad gäller specialistkompetens inom området och många 
ledande forskare i världen hru· besölet centret och medverkat vid konferenser som SUF-KC 
anangerar årligen. 

Projelctet SUF-KC strutade år 2009. För projektet finns en styrgrupp med representanter från 
landstinget, kommunerna och FUB2

. Det finns även en referensgrupp bestående av fyra 
föräldrar med olika kognitiva svårigheter. De första åren finansierades projelctet av 
Arvsfonden med delfinansiering av Uppsala läns landsting och kommuner samt 
egenfmansiering via fmtbildningsinsatser i andra län. År 2015 finansieras SUF-KC i 
huvudsak av landstinget och kommunerna i länet samt via medverkan i PYC-projelctet 
(Pru·enting Y o ung Children)3

, föreläsningar, utbildningar samt forskningsmedeL 

Inför och under 2016 behöver landstinget och kommunerna ta ställning till kunskapscentrets 
fmtsättning och fran1tida finansiering. 

Syfte 
Syftet med SUF-KC är att erbjuda yrkesverksamma, främst i Uppsala län, ett bättre 
kunskapsunderlag i arbetet med barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har 
utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter och därigenom förebygga en negativ 
utveckling. Den kunskap som förmedlas utgår från helhetssyn och samverkan över 
verksamhets- och huvudrummagränser. 

1 SUF ST ÅR FÖR SAMVERKAN UTVECKLTNG FÖRÄLDRASKAP 
2 

FUB = FöRBUNDET FÖR BARN, UNGA OCH VUXNA MED UTVECKLfNGSSTÖRNING 
3 

PYC ÄR ETT FÖRÄLDRASTÖDSPROGRAM FÖR FÖRÄLDRAR MED INTELLEKTUELLA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR. 

FY C-PROJEKTET DRIVS TILLSAMMANs MED TRE ANDRA FOU-ENHETER, GöTEBORGs UNIVERSITET OCH FORSKARE 

r AusTRALIEN 



I förlängningen syftar verksamheten till att stärka både brunens och de funktionshindrade 
föräldramas ställning i samhället, genom att utveckla samhällets insatser och därigenom 
förhindra att bamen far illa samt att bidra till att dessa grupper integreras i samhället. 

Målgrupp 
Kunskapscentrets målgrupp är i första hand professionella inom socialtjänst, habilitering, 
förskola/skola/särskola, mödra-/barnhälsovård och psykiatri. Därutöver fungerar centret som 
kunskapsfölmedlare även för brukare (bam, föräldrar och andra m1höriga), beslutsfattare, 
forskare, studenter, j urister och i viss mån allmänheten. 

Verksamhet 
Övergripande uppdrag är: 

• Inhämta och utveckla kunskap 
• Sprida kunskap 
• Metodutveckling 
• Handledning/Konsultation 
• Främja sanwerkan 
• Erbjuda en mötesplats 

(Se bilaga l för ytterligare beskrivning av verksamheten) 

SUF-KCs verksamhet är i första hand inriktat på Uppsala län, men tjänster säljs även till 
kommuner och landsting i andra delar av landet. För att kunrta fmisätta med det krävs en 
stabil grundbemanning med hög specialistkunskap. 

Förslag till framtida finansiering 
SUF-KCs kunskap och kompetens efterfrågas i mycket stor omfattning i landet. Iden har 
väckts och drivs av landstinget att skapa ett utvidgat centrum där fler län i mellersta Sverige 
ingår. Kommuner och landsting erbjuds möjlighet att få tillgång till SUF-KCs tjänster genom 
att bidra med basfinansiering av verksamheten. En sådan lösning skulle möjliggöra en 
långsiktig finansiering av kunskapscentret och samtidigt innebära att fler familjer som tillhör 
målgruppen får ett adekvat stöd. Stora ansträngningar har gjorts för att SUF-KC skulle bli ett 
nationellt centrum, men trots stmi intresse från den nationella nivån har det inte gått att 
genomföra. 

Oberoende av om eventuell samfinansiering går att uppnå behöver frågan om fmisatt 
finansiering av kunskapscentret lösas for Uppsala län. Länets kommtmer och landstinget 
föreslås fatta beslut om finansiering för 2016. Nedan redovisas budgetförslag för 2016, utan 
extra tillskott från ytterligare län. En kraftig nedskärning har gjmis jämfört med 2015 års 
budget då det inte längre finns några extema projektmedel2016. 

61. 
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Förslag till budget för SUF-KC 2016, endast Uppsala län samt befintlig budget för 2015 

Intäkter 2016 2015 
Ingående balans 754 000 l 999 0004 

Uppsala läns landsting 600 000 500 000 
Länets kommuner 600 000 500 000 
Intäkter från föreläsningar, 200 000) 345 000 
konsultationer, metodstöd etc. 
Totala intäkter 2154 000 3 344 000 

Kostnader 
Löner, inkl LKP l 898 000 2 237 000 

(2,8 tjänster) (3, 4 tjänste1) 
Resor 10 000 15 000 
Omvärldsbevakning 15 000 25 000 
Övriga personalkostnader 10 000 12 000 
Totala personalkostnader l 933 000 2 289 000 

H yra, inkl städ 101 000 108 000 
IT 80 000 105 000 
Nätverksträffar, pedagogiskt 
material, kompetensutveckling 40 000 88 000 
Totalt övrigt 221 000 293 000 
Totala ut~ifter 2154 000 2 590 000 
UTGÅENDESALDO 754 000 

Finalliseringen från länets kommuner och landsting blir högre jämfört med tidigare år, vilket 
motvieras av att det är angeläget att behålla den forskartjänst som är knuten till centret och 
som har en avgörande roll för att upprätthålla den vetenskapliga kvaliteten och förankringen. 

Förslag till fördelning av kostnad kommunema emellan för 2016 framgår av bilaga 2. 

4 
DEN HÖGAINGÅENDE BALANSEN BEROR PÅ ATT VERKSAl\1HETEN HAR PLANERATS UTIFRÅN ETT FLERÅRIGT 

PERSPEKTIV SAMT ATT SUF-KC UNDER 2014 HAFT EXTRA PROJEKTMEDEL FÖR PYC. 
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BILAGA l 

2015-02-24 

Idag erbjuder SUF-Kunslmpscentrum följande: 

Föreläsningar 
Syftet är att förmedla kunskaper och erfarenheter som finns om föräldrar med kognitiva 
svårigheter och deras barn med fokus på: 

- Bamen 
- Målgruppen 
- F öräldraförmåga 
- Stöd och bemötande 
- Attityder 
- Anpassad pedagogik 
- Samverkan mellan olika verksamheter 
- Stöd i hemmet 
- Gruppverksamheter 
- Kartläggning av målgruppen 
- Kognitivt stöd/pedagogiskt material 
- Aktuell forskning 

Utbildningsdag i kognitiv funktion med fokus på tidsuppfattning och tidshantering i 
vardagen. 
Hur kan detta påverka föräldraskapet för personer som har egna kognitiva svårigheter. 

Hur används babysimulatorn "Reality Care Baby"? 
Handledning och infmmation om "Reality Care Baby" Hur fungerar den och hur kan man 
använda den i arbetet med stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. I kursen får man lära 
sig hur man introducerar simulatom, programmerar den, läser av resultat och har uppföljande 
samtal. 
Utlåning av babysimulatorer. 

Temadag SUF 
Föräldrar från SUF:s referensgrupp berättar om hur det är att vara förälder och ha kognitiva 
svårigheter tillsammans med medarbetare på Centret. 

Att arbeta med pedagogiskt förändringsarbete i hemmet. 
PYC, Parenting Young Children, är ett utbildningsprogram som är framtaget i Australien 
och anpassat för målgruppen och som SUF tillsammans med fyra F oU-enheter i Sverige 
utbildar i. 

Gruppledarutbildning "Mamma Trots Allt" 
För mammor som fått sina barn placerade i familjehem eller HVB hem. 

Exempel på Uppdragsutbildning 
SYFTE: Fördjupa personalens kunskaper om föräldrar med kognitiva svårigheter och deras 
barn. 

Huvuddelar: 
Kognitiva svårigheter 
Utredning av föräldraförmåga i samband med kognitiva svårigheter 

4 



Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter 
Kompetens inhämtning- nätverksbygge 

U tbildningsdelar: 
Identifiering av kognitiva svårigheter 
Differentiering mellan olika kognitiva funktioner 
Psykologutredningar - vilka delar ingår, vad kan man efterfråga, vilka slutsatser 
kan man dra? 
Barn till föräldrar med kognitiva svårigheter 
Tidiga tecken på funktionsnedsättning hos barnen (biologiska vs miljömässiga) 
Prata med barnen om förälderns kognitiva svårigheter 
Bilder och minnestöd 
Bedömningsmaterial - befintliga som skall anpassas 
Intervention - föräldrautbildning som en del av en utredning, stöd och insatser 
Kartläggning av möjliga samarbetspminer och uppbyggnaden av kontaktnätverk 
Kognitivt stöd 

Uppföljning handledning: 
Som en del av utbildningen och ett led i att få kunskapen befåst hos personalen, bokas 
handledningstillfållen a 2 timmar per gång. Utbildarna träffar den personal som har möjlighet 
att vara med och vi utgår ifrån ett fall som personalen har förebrett sig på. Dessa 
handledningstillfållen kan bokas efter utbildningens slut 

Konsultation 
Yrkesverksamma som i sitt arbete möter föräldrar med kognitiva svårigheter som 
utvecklingsstötning eller NPF svårigheter eller deras barn får möjlighet till konsultation i ett 
specifikt ärende. 

Konferens 
V mj e år alTangerar SUF KC en nationell heldagkonferens med halvdagsseminarier dagen 
mnan. 

Forskar-/praktikernätverk 
Forskning och utvecklingsarbete presenteras inom området barn och föräldrar med kognitiva 
svårigheter 

Utbildningsfilm "Föräldrastöd en mänsklig rättighet" 

Stöd tilllokala samverkansgrupper, SUF -grupper, där mödra-/barnhälsovård, 
förskola/skola/särskola, socialtjänst, habilitering och psykiatri ingår 

Hemsida 
SUF Kunskapscentrum har en hemsida www.lul.se/suf som dateras upp kontinuerligt. Under 
fliken SUF i Sverige kan "medlemmar" lägga ut lokala aktiviteter liksom kallelser till 
samverkansmöten och minnesanteckningar mm. 

Metodstöd 

Informationsmaterial och nyhetsbrev 
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BILAGA2 

Förslag 

Fördelning av kostnaderna mellan kommunerna 2016 (utifrån antal invånare 
2014) 

Enköping 
H e by 
Hå bo 
Knivsta 
Tierp 
Uppsala 
Älvkarleby 
Östhammar 
Totalt 

kr 
72 000 
24 000 
36 000 
24 000 
36 000 

354 000 
18 000 
36 000 

600 000 

invånare % 
41 032 12 
16 000 4 
20 102 6 
15 999 4 
20 183 6 

207 317 59 
9 167 3 

21 412 6 
348 679 100 
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REGIONFÖRBUNDET 
Uppsala län 

Gudrun Tevell 
018- 182162 

2015-04-10 Dnr: RFUL 20081119 

Kommunstyrelsema i länets kommuner 
Landstingets Hälso-och sjukvårdsstyrelse 

SUF KUNSKAPSCENTRUM - FORTSATT FINANSIERING 

Regionfårbundets styrelse beslutade den 19 mars 2015 att anhålla hos regionforbundets 
medlemmar om fortsatt finansiering av SUF-Kunskapscentrum år 2016 i enlighet med 

bifogad plan. 

Därutöver beslutades att uppdra åt regiondirektören att, tillsammans med landstinget, 

inom ramen får processen får regionkornrnunbildningen, undersöka fortsatt långsiktig 
finansiering av SUF-Kunskapscentrum. 

Tacksam for svar med beslut om finansiering 2016 senast den 30 juni 2015. 

Med vänlig hälsning 
REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN 

Gudrun Tevell 
Chef, Enheten får välfårdoch FoU-stöd 

Bilagor: 
Beslut Förbundsstyrelsen 2015-03-19 
PM SUF Kunskapscentrum ink! plan får finansiering 

Besöksadress Kungsgatan 41 

Postadress Box 1843, 751 48 Uppsala 

b2. 
Telefon 018-18 21 00 

Fax 018-18 2115 

E-post info@regionuppsala.se 

Hemsida www.regionuppsala.se 

Org. nr 222 000-1511 

Postgiro 35 35 16-8 
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REGIONFÖRBUNDET 
Uppsa la län 

Förbundsstyrelsen 2015-03- I 9 

§52 SUF-Kunskapscentrum. Finansiering 2016 

Förbundsstyrelsen beslutar 

att anhålla hos regionfårbundets medlemmar om fattsatt finansiering av SUP

Kunskapscentrum år 2016 i enlighet med upprättad plan, samt 

att uppdra åt regiondirektören att tillsammans med landstinget, inom ramen får processen för 

regionkommunbildningen, undersöka fortsatt långsiktig finansiering av SUP

Kunskapscentrum 

Ärende 
SUF-Kw1skapscentrum har under ca 10 år arbetat med stöd till barn och föräldrar i familjer 

där någon av föräldrarna har Utvecklingsstäming eller andra kognitiva svårigheter. 

Kartläggning som gjordes 2008 visade att det fanns minst I 092 barn som tillhörde 

målgruppen i Uppsala län, och att familjerna ofta var föremål får barnavårdsutredningar. 

Målgruppen får SUP-Kunskapscentrum är i fårsta hand professionella inom kommuner och 

landstinget, främst i Uppsala län, som möter de aktuella familjerna i sitt arbete. Därutöver 

fungerar centret som kunskapsfårmedlare även får brukare (barn, föräldrar och andra 

anhöriga), beslutsfattare och forskare. 

Kunskapscentel arbetar dels med kunskapsutveckling, kunskapsspridning, metodutveckling 

och handledning/konsultation till de professioner som möter familjerna, dels med visst stöd 

direkt till familjema/brukama. 

Finansieringen har hittills dels bestått av projektmedel från Arvsfonden, dels medel från 

länets kommuner och landsting. Därutöver säljer kunskapscentret utbildningar, metodstöd 

m .m. till övriga Sverige. En långsiktig finansiering söks nu genom att landstingets Hälsa och 

habilitering tillsammans med regionfårbundet erbjuder närliggande län att få tillgång till 

SUP-Kunskapscentrums tjänster genom att bidra till basfinansiering av verksamheten . 

Diskussioner och fårhandlingar beräknas pågå under 2015 och 2016, vilket innebär att 

kunskapscentrets finansiering måste säkerställas av Uppsala län t.o.m. 2016-12-31 . 
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FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-21 
Vår beteckning 

VON 2015/35 nr 2015.323 

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

· Ansökan om föreningsbidrag för år 2015 till Bålsta FBC, innebandy
laget Björnarna 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnärrmden beslutar att betala ut 20 000 lcronor i 
fåreningsbidrag, till Innebandylaget Björnarna får år 2015. 

Sammanfattning 
Innebandylaget Björnama stmiade år 2012 får personer med utvecldingsstörning. 

Antalet spelare har nu ökat till23 aktiva spelare i åldern 13-37 år och två spelare 
som provtränar. Närvaron på träningarna är mycket god. Tillsammans med det 
nyligen inrättade spelanådet (som består av åtta frivilliga spelm·e) har !dubben satt 
ett maxantal på 25 spelare. Det innebär att just nu tas inte fler spelare in, utan det 
går endast att anmäla sitt intresse. 

Laget är i behov av bidragsgivare för att ha möjlighet att spela innebandy, 
eftersom spelama själva inte har egna ekonomiska möjligeter till att betala sina 
utgifter får träning och matchspel samt därtill hörande övriga kostnader. En stor 
del av bidraget används till transportkostnader. Förra säsongen gjordes de flesta 
resoma med tränamas privata bilar, men på grund av fårre tränare har det vatit 
tvunget att hyra minibussl-ar får att få plats. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen vet att bandylaget har en mycket positiv inverkan på de personer 
som har valt att spela och träna innebandy. Laget Bjömarna har blivit mycket 
välgörande och mycket uppskattat. Förvaltningen föreslår därfår till vård- och 
omsorgsnärrmden att bevilja fåreningen 20 000 lcronor att användas uteslutande 
till spelama i innebandylaget Björnarnas. 

Beslutsunderlag 
Ansökanmed bilagor, daterad 2015-03-09. 

Beslut expedieras till 
Bålsta FBC, Innebandylaget Björnarna 
Ekonomiadministratör 

Qkrtig------------------------------------· 
Administrativ controller 
/närrmdselcreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 

--
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I<OMMU 

ANSÖKAN OM FÖRENINGSBlDRAG 
Senast11mars ska ansökan lämnas till 
Håbo kommun 

Socialnämnden 
• · ' &V ·:r; . Socialförvaltningens kansli 

c.. ·~r. ;-- ) · 6"f-· 746 80 Bålsta 
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anisation 

Beloppet avser år 

20 ~ 

p_ Med ansökan bifogas följande bilagor: 
~D Verksamhetsberättelse D Resultaträkning 

För startbidrag bifogas följande bilagor: 
D Aktuella stadgar D Verksamhetsberättelse 

D Revisionsberättelse D Fastställd balansräkning D Namn på styrelsens ledamöter D Budget 

Projektbeskriv n i ng 
Sammanfatta föreningens mål och syfte, dess betydelse samt hur bidragspengarna kommer att användas. Använd bilaga eller balesida om utrymmet inte räc/cer till 
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Uppgiftslämnandet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL) . 
Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar fik lagras och bearbetas i 
register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Underskrift 
Härmed intygas att sökande förening/organisation har tagit del av och godkänner socialnämndens regelverk för föreningsbidrag. 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
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TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
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E·POST 
socialnamnden@habo.se 

Blanketten skapad 2012-01-17/ LF2506 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-21 
Vår beteclming 

VON 2015/35 nr 2015.324 

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

~--- -----~--

Ansökan om föreningsbidrag år 2015 till Pornona Intresseförening 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 20 000 kronor i 
fåreningsbidrag till Pornonas Intresseforening får år 2015. 

Sammanfattning 
Intressefåreningen Pornona bedriver underhållning i Pornonas matsal, dels 
får det boende på Pornonas äldreboende och dels for boende i närområdet. 
Föreningen ordnar även kortare resor samt julmarlmad, midsommar- och 
luciafirande. Aktiviteterna genomfårs i samarbete med äldreboendets 
personal, Sveriges Pensionärsförbund SPF, Pensionärernas Riksorganisation 
PRO samt Bålsta Finska Föreningen BFF. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på att de boende på Pornonas äldreboende får en 
meningsfull tillvaro och samvaro, dels genom underhållning och dels genom 
olilca festligheter och resor. Förvaltningen har fått bekräftat att aktiviteterna 
som Intresse-fåreningen bedriver, harvmit och är, mycket uppskattat och 
välbesökt. 

Dock anser förvaltningen att får år 2015 kan fåreningen ldara sin verksamhet 
med ett fåreningsbidrag på l O 000 kronor, då deras resultat- och balans
rälmingvisar att fåreningen har 45 000 kronor i eget kapital vid årets slut. 
Förvaltningen föreslår därfår till vård- och omsorgsnämnden att bevilja 
l O 000 laonor i foreningsbidrag får år 2015. 

Beredning arbetsutskottet 
Arbetsutskottet anser att bidraget är for kraftigt neddraget och föreslår därför 
till vård- och omsorgsnämnden att Intresseföreningen ska få 20 000 luonor i 
fåreningsbidrag får år 2015. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor, daterad 2015-03-07. 

Beslut expedieras till 
Pornonas Intressefårening 
Ekonomiadministratör 

Lena rt1g 
Administrativ controller 
/nämndselcreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 
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Förening/organisation 

Intresseförening Pornona 
Riksmganisation 

n isatio n 

Med ansökan bifogas följande bilagor: 
Qg Verksamhffisbaä!telse jgJ Resulla!Jälmfng 

~ Revisionsberättelse l8J Fasls!älld balansräkning 

Projektbeskrivning 

' Senast :l!Jl. mairS ska ansöka111 Jämnas tm 
Håbo kommun 
Socialförvaltningens kansli 
746 80 Bålsta 

Nys !artad förening/organisalian 

OJa QgNej 
Beloppet avser 

2015 

, E-posmdress 

För startbidrag bifogas följande bilagor: 
O AlduaUa stadgar O Ve!ksamhelsbaätielse 

D Namn på styrelsens ledamöter D Budget 

Sammanfalla föreningens mål och syfte, dess betydelsesamt hur bidragspengama kommer att användas_ AnVänd bifaga eller baksida om uflymmet inte rtickertill 

Intresserorening Pornona bedriver underhållning med kaffeservering varannan vecka i Pornonas matsal 
dels för de boende på P om ona och dels ror boende i närområdet. Föreningen ordnar även kortare resor 
samt julmarknad, midsommar och luciafirande. Föreningen samarbetar med PRO, SPF och BFF i Bålsta. 
Våra sammankomster med olika underhållare, har varit mycket uppskattade och välbesökta. Lunchresan 
med buss och fårdijänst för rullstolar, gick rorra året till Lastberget, vilket var mycket uppskattat då det 
vackra vädret även inbjöd till utevistelse. Bifogar vårens inbokade program. 

UppgiftsJämnandet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (Pul). 
Personuppgifter s om sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i 
register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efterskriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta :vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

IUI!lu.llerslltirilFll: 
Hänned intygas att sökande rorening/organisation har tagit del av och godkänner socialnämndens regelverk rorffireningsbidrag. 

BESÖ!<SI\DRESS 

CentnJmleden l 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELFFAX 
0171-563 33 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E·POST 
sodalnamnden@habo.se 

Blanketten skapad 2012-01-17 /lF2506 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 

HÅBO 
I<OMMUN 

Datum 

2015-04-21 
Vår betecl<ning 

VON 2015/35 nr 2015.325 

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

Ansökan om föreningsbidrag för år 2015 till trygghetsringning, 
SPF Håbo 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 4 000 leronor i 
fåreningsbidrag till SPF, Sveriges Pensionärsförbund i Håbo får år 
2015, att användas till trygghetslingning. 

Sammanfattning 
Trygghetslingning är en möjlighet får äldre personer att känna trygghet, dels 
får de som lever ensamma och dels får de som ensam tar hand om sin 
närstående som har någon form av funktionsnedsättning. 

Trygghetslingningen är öppen får alla äldre, oavsett om man är medlem i 
någon pensionärsorganisation eller inte. Den som vill utnyttja servicen ska 
ringa vmje dag till ett journummer före ett visst Idoekslag och uppge sitt 
namn och telefonnummer. För närvarande är 25 brukare anmälda till 
tjänsten och det är lO jourhavande som lyssnar av telefonsvararen. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att trygghetslingningen fungerar väldigt bra 
samt ser positivt på att tjänsten möjliggör trygghet får våra äldre som väljer 
denna tjänst. Förvaltningen föreslår därfår till vård- och omsorgsnämnden 
att bevilja det önskade bidraget på 4 000 lcronor. 

Beslutsunderlag 
Ansökan med bilagor, ankomstdaterad 2015-03-15. 

Beslut expedieras till 
SPF Håbo 
Ekonomiadministratör 

~ -, \ -~- -----------------------L~ig 
Administrativ controller 
/närnndselcreterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



c . ' HÅBO 
I<OMI\!1UN 

,---~~~c:}~~~~~~~~~~\~d~ -~N~I ÖKAN OM FÖRENINGSBIDR.AG 
MYNDIGn i:ISEi'-IHETEN 

Se~ast 11 mars sica ansökan lämnas till 
Ank. 2U't~ =03~ 0 3 Hå bp kommun 

l Socjalför~altningens kansli 

d !i ~O io/?/1.~- --' ?~·='~=·' q'==7=4~6]80 Balsta Socialnämnden 

sökande förenin n isatio n 
Förening/organisation Organisationsnummer Nystartad förening/organisation 

SPF Håbo 817101-1079 D Ja [g] Nej 

Riksorganisation Söker belopp Beloppet avser 

4.000:- 2015 
Bankgiro/Plusgiro 

5111-1425 
Webbadress 

7 4632 Bålsta 

Med ansökan bifogas följande bilagor: För startbidrag bifogas följande bilagor: 
[g] Verksamhetsberättelse [g] Resultaträkning D Aktuella stadgar D Verksamhetsberättelse 

[g] Revisionsberättelse [g] Fastställd balansräl<ning O Namn på styrelsens ledamöter D Budget 

Projektbeskrivning 
Sammanfatta föreningens mål och syfte, dess betydelse samt hur bidragspengarna kommer att användas. Använd bilaga eller baksida om utrymmet inte räcker till 

Utlägg i samband med Trygghetsringning, mål och syfte framgår av verksamhetsbrättelse. 

Postadress 

7 4632 Bålsta 

UppgiftsJämnandet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL). 
Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger att Informationen du lämnar får lagras och bearbetas l 
register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Underskrift 
Härmed intygas att sökande förening/organisation har tagit del av och godkänner socialnämndens regelverk för föreningsbidrag. 

POSTADRESS 
746 80 BÄLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden l 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 

0 ( ~.habo.se 
E-POST 

socialnamnden@habo.se 

Blanketten skapad 2012-01-17 l LF2506 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-21 
Vår beteclming 

VON 2015/35 nr 2015.326 

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

f ( 

Il!~ !ti 
Ansökan om föreningsbidrag för år 2015 till Anhörigföreningen i 
H åbo 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 25 000 kronor till 
Anhörigfåreningen i Håbo kommun for år 2015. 

Sammanfattning 
Föreningens uppgift är att: 

o Stödj a anhöriga i deras utsatta situation samt tillvarata deras intressen och 
därigenom bidra till att äldre, långvarigt sjuka och funktionsnedsatta får bättre 
livs kvalite. 

0 Påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och värderas. 

0 Genom utbildning- och informationsinsatser nå större förståelse och värdering 
av anhörigas arbete 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att anhörigforeningen fyller en viktig funktion for anhöriga 
genom att ge stöd och vägledning i vardagen. 

Dock anser förvaltningen att får år 2015 kan fcireningenldara sin verksamhet 
med ett foreningsbidrag på 15 000 honor, då deras resultat- och balans
räkning visar att fåreningen har 26 000 kronor i eget kapital vid årets slut. 
Förvaltningen föreslår därfår till vård- och omsorgsnämnden att bevilja 
15 000 honor i fåreningsbidrag får år 2015. 

Beredning arbetsutskottet 
Arbetsutskottet anser att Anhörigfåreningen bör få det foreningsbidrag de 
söker och föreslår därfor till vård- och omsorgsnämnden att bevilja 25 000 
kronor i foreningsbidrag for år 2015. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan med bilagor, daterad 2015-03-09 

Beslut expedieras till 
Anhörigfåreningen i Håbo kommun 
Ekonomiadministratör 

--- _( t ~ ~ -- ~-----------Lena~ 
Administrativ controller 
/närnndseheterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



HÅBO 
KOMMUN 

Socialnämnden 

Söl<ande förenin a1111isatöon 
Förening/organisation 

Anhörigförningen i Håbo kommun 
Riksorganisation 

AHR Anhörigas riksförbund 
Utdelningsadress 

7 46 33 Bålsta 

Med ansökan bifogas följande bilagor: 
[XI Verksamhetsberättelse [g! Resultaträkning 

[g! Revisionsberättelse [g! Fastställd balansräkning 

Pro· ektbeskrivn i n 

ANSÖKAN OM FÖRENINGSBlDRAG 
Senast 11 mars slca ansökan lämnas till 
H~bo kommun 
Socialförvaltningens kansli 
746 80 B~lsta 

Organisationsnummer Nystartad förening/organisation 

802448-9216 OJa ~Nej 
Söker belopp Beloppet avser år 

25 000 kronor 
Bankgiro/Plusgiro 

Nordea 550815-5 
Webbadress 

för startbidrag bifogas följande bniagor: 
D Aktuella stadgar D Verksamhetsberättelse 

D Namn på styrelsens ledamöter D Budget 

Sammanfatta föreningens mål och syfte, dess betydelse samt hur bidragspengarna kommer att användas. Använd bilaga eller baksida om utrymmet inte räcker till 

Föreningens uppgift är att: 
-Stödja anhöriga i deras utsatta position samt tillvarata deras intressen och därigenom bidra till att äldre, 
långvarigt sjuka samt funktionsnedsatta får en bättre livskvalite. 
-Påverka samhället så att anhörigas situation uppmärksammas och värderas. 
-Genom utbildnings-och informationsinsatser nå större förståelse och värdering av anhörigas arbete. 

Verksamhetsplan och budget för 2015 bifogas. Årsmötet hålls den18mars 2015. Vi kompletterar 
ansökan med årsmötesprotokollet 

ifter 

Postadress 

7 46 93 Bålsta 

UppgiftsJämnandet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL). 
Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar f~r lagras och bearbetas i 
register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att gratis, en g~ng per kalender~r, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, f~ veta vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Underskrift 
Härmed Intygas att sökande förening/organisation har tagit del av och godkänner socialnämndens regelverk för föreningsbidrag . 

Ortoch 

POSTADRESS 
746 80 BÄLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELI::FON VÄXEl. 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR f7\ () HEMSIDA 
212000-0241 v )'L .www.habo.se 

E-POST 
socialnamnden@habo.se 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-21 
Vår beteckning 

VON 2015/35 nr 2015.327 

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

Ansökan om föreningsbidrag för år 2015 till handikappföreningars 
samarbetsorgan HSO 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 7 000 laonor i förenings-
bidrag till HSO, Handikappföreningars samarbetsorgan i Håbo för år 2015. 

Sammanfattning 
Handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO i Håbo är en så kallad paraply
organisation med 14 handikapporganisationer som medlemmar. HSO har till 
uppgift att främja samarbetet och samordningen inom handikapprörelsen, 
informera om funktionsnedsättning och funktionshinder, bevaka intressen som 
är gemensamma för personer med funktionsnedsättning, åstadkomma fasta 
samarbetsformer med samhällsorgan, övriga föreningar och organisationer. 

Handikappföreningarnas samarbetsorgan HSO i Håbo fick 7 000 leronor i 
föreningsbidmg år 2014. HSO ansöker nu om ett föreningsbidrag på 11 000 
leronor bland annat för att kunna finansiera ett planerat stormöte om 
samhällsfrågor- de funktionsnedsattas vardag. Föreläsare med anlmytning 
till handikapprörelsen bjuds in. Kostnaden för stormötet är berälmat till 
8 000 leronor. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen anser att HSO som paraplyorganisation fyller en mycket 
viktig fimktion för sina medlemmar och som samverkanspart, både lokalt och 
i länet. Socialförvaltningen förslår att vård- och omsorgsnämnden beviljar 
HSO i Håbo . . . ... leronor i föreningsbidrag för år 2015. Förvaltningen anger 
ingen summa med anledning av att Verksamhetsberättelse, resultaträlming, 
revisionsberättelse samt balansrälming kommer förvaltningen tillhanda efter 
deras årsmöte den28 april2015. 

Beredning arbetsutskottet 
Arbetsutskottet föreslår till vård- och omsorgsnämnden att i likhet med före
gående år får HSO 7 000 leronor i föreningsbidrag för år 2015. 

Beslutsunderlag 
Ansökan om föreningsbidrag, med budgetbilaga 

Beslut expedieras till: 
HSOiHåbo 
Ekonomiadministratör 

____ lt____ -------
Lena Pertig 
Administrativ controller 
/nämndselaeterare 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



!~'~r~~;.~--·;::::··-· .. ~ ... --.. ·---·-----) 
1 11/\BU _Ku,\Nv\U N 

0 ! SOC!ALFO:ZVALTN ii'JGEN HAEB Q MYNDIGHETSEi'mrnN 

KOMNH~#~ 20'1~ ~[J3= 02 
Socialnämnden 119~ &O 15 n ro [s. ?1! j 

l 

nisation 

HSO HÅBO 

rbunden 

C/o utdelningsadress 

c/o Solveig Lundkvist 
Postnummer och ort 

746 32 BÅLSTA 

Med ansökan bifogas fö ljande bilagor : 
[g] Verksamhelsberättelse I8J Resultaträkning 

[g] Revisionsberättelse 1.8] Fas.tställd balansräkning 

Projektbeskrivning 

ANSÖKAN OM FÖRENINGSBlDRAG 
Senast11mars ska ansökan lämnas till 
Håbo kommun 
Socialförvaltningens kansli 
746 80 Bålsta 

Organisationsnummer Nystartad 

8Q2455c 1 O 15 OJa 
Söker belopp Beloppet avser år 

11000 2015 
Bankgiro/Plusgiro 

601079-7 
Webbadress 

[g! Nej 

För startbidrag bifogas följande b ilagor: 
D Aktuella stadgar D Verksamhetsberättelse 

D Namn på styrelsensledamöter D Budget 

Sammanfatta föreningens mål och syfte, dess betydelse samt hur bidragspengama kommer att användas. Använd bilaga eller baksida om ulrymmelln/e·räcker /III 

HSO Håbo är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för kommuntäckande 
handikapporganisationer i Håbo. 14 handikapporganisationer är medlemmar i HSO Håbo. HSO har till 
ändamål att främja samarbetet och samordningen inom handikapp rörelsen, infom1er·a om 
funktionsnedsättning och funktionshinder, bevaka intressen som är gemensamma för personer med 
funktionsnedsättning, åstadkomma fasta samarbetsformer med samhällsorgan, övriga föreningar och 
organisationer. 

Föreningens mål för 2015 är att fortsätta arbetet med ovanstående frågor och under hösten bjuda in HSO · 
Håbo medlemsföreningar mfl till"Stormöte" om bla samhällsfrågor- funktionsnedsattas "vardag" . 
Föreläsare med anknytning till handikapprörelsen bjuds in. Kostnaden för "Stormötet" beräknas bli 8000 
kronor. · 

Postadress 

7 46 32 Bålsta 

Uppgiftslämnaodet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (Pul) . 
Personuppgifter som sänds In till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger <Jtt Informationen du lämnar f~r lagras och bearbetas i 
register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att gratis, en g~ng per kalender~ r, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, f~ veta vill<a 
personuppgifter vi behandlar om dig . Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Vnc{erskrift 
Härmed Intygas att sökande förening/organisatlon har tagit del av och godkänner socialnämndens regelverk för föreningsbidrag . 

POSTADRESS 
746 80 BÄLSTA 
BESÖKSADRESS 

Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIQA 
www.ha.bo.se 

Il L 
E-POST 
soclalnamnden@habo.se 

Blanketten skapad 2012-01-17 l LF2506 



1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-21 
Vår beteclming 

VON 2015/35 nr 2015.328 

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

Ansökan om föreningsbidrag år 2015 till RSMH ~ Håbo 

Förslag till beslut 

l. Socialnämnden beslutar att betala ut 15 000 leronor i foreningsbidrag till 
RSMH i Håbo får år 2015. 

Sammanfattning 
Föreningen RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa) har som 
målsättning att genom kamratstöd ge medlemmarna en ljusare tillvaro genom 
att hjälpa till att bryta isolering och ensamhet. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen anser att föreningen fyller en viktig funktion genom att bland 
annat erbjuda en viktig mötesplats med olika aktiviteter, for att på så sätt ge 
möjlighet for personer med psykisk ohälsa att få en meningsfull vardag. 

Förvaltningen bedömer att föreningen kanklara en bidragsnivå på 15 000 
leronor eftersom foreningen redovisar i sin resultat- och balansrälming en 
behållning på 5 973 kronor. Förvaltningen forslår därfor till vård- och 
omsorgsnämnden att bevilja 15 000 leronor i foreningsbidrag år 2015 till 
RSMHiHåbo. 

Arbetsutskottet 
Arbetsutskottet anser att RSMH i Håbo bör få det foreningsbidrag de söker 
och fareslår därfor till vård- och omsorgsnämnden att bevilja 20 000 kronor i 
foreningsbidrag for år 2015. 

Beslutsunderlag 
- Ansökanmed bilagor, daterad2014-03-10. 

Beslut expedieras till 
RSMHiHåbo 
Ekonomiadministratör 

~- - \ --~- --------------~ig 
Administrativ controller 
/nänrrndsela·eterare 

Thomas Brandell 
Socialchef 



ANSÖKAN OM FÖRENINGSBlDRAG 

~ HÅBO 
KOM-MUN 

H.ABO KC.MMUN .. · Senast 11 mars ska ansökan lämnas till 
SOC''' 1 o:öRV 1 ··-:·J. INGEN Håbo kommun 

Socialförvaltningens kansli . . 
Socialnämnden 

An k. ZO'I5 ~03- 1 1 · 746 80 Bålsta 

l 
§ökande förening f o/ rganisation 

Förening/organisation Organisationsnummer : . . N}'startad förening/organisation 

f( s 1'11-1 -';" J-/;;_ h o •. 35 ogtg --oGes- . . OJa D Nej 

Riksorganisation Söker belopp Beloppet avser år 

!?SM t-1 :LO. 000 . . 2~1$" 
Utdelningsadress BanRgiro/Piusgiro . · · 

/3 o x :L5 <j .. G 1-9 :L. ;t ~1 ~ ~J 
C/o utdelningsadress Webbadress 

Postnummer och ort 

7l.!6 S3 8 ~J s t q, 
E-postadress 

Med ansökan bifogas följande bilagor: för startbidrag bifogas fö~jande bilagor: 
!i] Verksamhetsberättelse ~ Resultaträkni~g D Aktuella stadgar I5:J Verksamhetsberättelse 

J!(] Revisionsberättelse D Fastställd balansräkning -~ Namn på styrelsens ledamöter D Budget 

Projektbeskrivning 
Sammanfatta föreningens mål och syfte, dess betydelse samt hur bidragspengama kommer att användas. Använd bilaga eller baks(da om utrymmet inte räcker till 

. t= ~1V''en i Y) O. e~"' s YV1&.(.s C[ t t 'h:n CJ q !l a.tt ~e-n o m 1-r~ ·m r~ t st c: d fje 
·medle111 ~0!YI'lf!C1.- e-YJ lju.s:edr";f. -ftt/vq,vzo,och .bit O .e fl<e .dGL 

l (der et v p s-..1 h~sk o h~ l Sc!t.. o ch be h t ve r h J ä. lp {är u. U 

kv-yfot... ;.solitr~ 9 oh~ a'/f1SClrnct Pt- R..St1li f'i'rts VhÖJ·If<jb ·et 

t/ J l sam 1/4 V"' o S~l'h ~/t j&! r d- s"ru d~· f!:' e; r~ et. Y" 171 ~ 1--nJ '1 J up e-..... 

utfty}'\f-<-e..'r m~t rrrm, 

UppgiftsJämnandet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (Pul). 
Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i 
register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att gratis,_ en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig. Du· har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. · 

Underskrift 
Härmed intygas att sökande för~ning/organisation har tagit del av och . g~dkännersocialnämndens regelverk för föreningsbidrag. 

Ort och datum. 

19 ..i l.$' t~ l o ~ oJ o.!f. ors:· 

POSTADRESS 
746 80 BÄLSTA 
BESÖKSADRESS 

Centr~mle(lel] 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 

D17i-563 :n · 

ORG.NR .. 
212000c0241 · 

. :' . HEMSIDA E-POST · 
~- Www.ha?o.se· . socia lnamnden@habo.se 

1 :_1 : ~{ 
. . .. i_ Blanketten skapad 2012-01-17 l LF2506 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-22 
Vår beteclming 

VON 2015/35 nr 2015.342 

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

t ( 

--------
Kvinnojouren Olivia ansöker om föreningsbidrag 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att betala ut 35 000 kronor till 
Kvinnojouren Olivia får år 2015. 

Sammanfattning 
Kvinnojouren Olivia ansöker om 130 000 honor i fåreningsbidrag får år 
2015. Pengama ska användas till att täcka de löpande kostnaderna och till 
utbildning under det kommande verksamhetsåret. 

Kvinnojouren ger råd och till stöd samt hjälper misshandlade kvinnor, med 
eller utan barn, till ett tillfälligt skyddat boende i kvinnojourens egenjour
lägenhet under en kortare tid. Jourens telefon är igång veckans alla dagar 
mellan klockan 09-21. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att viss del av det sökta bidraget kan belasta vård
och omsorgsnämndens budget får fårenmgsbidrag. Detta med anledning av 
att kvinnojourens ldienter kan finnas inom verksamheten får stöd till äldre 
och funktionsnedsatta. Förvaltningen fareslår därför till vård- och omsorgs
nämnden att betala ett bidrag på 35 000 kronor, resterande del på 95 000 
kronor betalas av socialnämnden. 

Beslutsunderlag 
- Ansökan med bilagor, VON 2015.341. 

Beslut expedieras till 
Kvinnojouren Olivia 
Ekonomiadministratör 

-~~tig______ -~-------
Administrativ controller/ 
nämndsekreterare 

Thomas Brandell 
Socialchef 
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ANSÖKAN OM FÖRENINGSBlDRAG 
Senast11mars ska ansökan lämnas till 
Håbo kommun 
Socialförvaltningens kansli 
746 80 Bålsta 

Förening/organisation 

DJJ!;iä 
Organisationsnummer Nystartad förening/organisation 

J!w;/J)fAOU)eiJ ffDo?JI6&--9:J5'7 OJa ~Nej 
Riksorganisatibn 

/Id 
Söker belopp Beloppet avser år 

L/!Jj:~bl) c);VO} ':i!J 'i)O L;( 0)5' "Af-... le.,., · V. 
Ut~lningsadress . _ ' ' -- Bankgiro/Plusgiro 

/)OJ\ ! olD ;(89 /{))J/ 3 
C/o utdelningsadress Webbadress 

Postnummer och ort 

odfofzt_ 
E-postadress 

l!th r2o al; i1c1 . /our/1 /1ob>1VJ; j, {i);?/ 
v '--' 

Med ansökan bifogas följande bilagor: 
~~ Verksamhetsberättelse \lSJ Resultaträkning 

För startbidrag bifogas följande bilagor: 

·~ Revisionsberättelse ~Fastställd balansräkning 

D Aktuella stadgar D Verksamhetsberättelse 

D Namn på styrelsens ledamöter D Budget 

Projel<tbeskrivning 

~\ v\\\ )J\ \n-.' • u \) ( . .\\ 1 (_ ·\ \l ;--1.\ 'd ·>: -~ Q \eJ ~ G 'n \J vv·, a;\\ 
, 6,._. G \~~ '>,Y)\ Y:J C:\ 'f' ) s-\ v )t,\ .(1 :\::,e..} -~k 

\J~-\2 W\f'.J p~ N'cH c\\dr.._ \.{\l:,n~l~kY·n~.i~P>e..,s-, ,Q~ iY)~h'l -\,(·\(c,r 
Y'l-v~))s\t<l \;tJ: ,'1'i\\)\':)u~~ ·l uJ-, \-c,r ';l\/ '\1<:\.l'~nllr~ , 

t-\ 'å\\-:J ~'.,"·f \~G"\ ~ '0 ~ Y1 ~ e\, l~~~li-, S ; -~; Vl "S o··w·1 

Uppgiftslämnandet genom denna blankett betraktas även som ett samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PuL). 
Personuppgifter som sänds in till kommunen behandlas i enlighet med PUL. Du medger att Informationen du lämnar får lagras och bearbetas i 
register hos förvaltning/nämnd. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få veta vilka 
personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Underskrift 
Härmed intygas att sökande förening/organisation har tagit del av och godkänner socialnämndens regelverk för föreningsbidrag. 

POSTADRESS 
746 80 BÄLSTA 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden l 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 

TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
socialnamnden@habo.se 

Blanketten skapad 2012-01-17/ LF2506 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 
HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-22 
Vår beteclming 

VON nr 2015.334 

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

/( 

fl rttt ~ ;q. 
_____.-.--------- ·--.,...___---

Övrig fråga a Om Aahuset lämpar sig till Rehab verksamhet 

Förslag till beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen uppskov till 
september nämnden 2015 med att lämna en utredning om A-husets 
lokaler lämpar sig får Rehab verksamhet. 

Sammanfattning 
Ingrid Andersson (S) frågar om det är lämpligt och möjligt att bygga upp 
Rehab verksamhet i A-husets lokaler. (A-huset är före detta korttidsboendet) 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-03-03 § 36 att förvaltningen får 
i uppdrag att utreda om A-husets lokaler är lämpliga till utbyggnad av 
Rehab verksamhet och återkomma till nänmden i maj. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har inte haft möjlighet att utreda A-huset lokaler och föreslår 
därfår till nämnden om att få uppskov och istället återkomma till nämnden i 
september. 

Beslut expedieras till 
Förvaltningschef 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-22 
Vår beteckning 

VON 2015/15 nr 2015.336 

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

!( 

fl /J 
rett~ 

Förslag om uppskov rörande uppdrag att undersöka teknisk 
utveckling inom vård- och omsorg 

Förslag till beslut 

'7~ 
[XJ_/ ' 

l. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen uppskov till 
oktober nämnden 2015 med att lämna rapport om vilken teknisk 
utveclding som kan tas tillvara inom vård- och omsorg for att 
effektivisera verksamheterna. 

Sammanfattning 
I samband med vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts beredning, den 
2015-01-26, diskuterades möjligheter att ytterligare dra nytta av teknisk 
utveclding for att effektivisera verksamheterna inom vård- och omsorg. 

Arbetsutskottet fareslog därfår till vård- och omsorgsnämnden att ge 
forvaltningen i uppdrag att undersöka vilken telarisk utveclding som kan tas 
tillvara inom vård- och omsorg for att effektivisera verksamheterna. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-02-03 § 12 att ge forvaltningen 
i uppdrag att till nämndens sammanträde i maj 2015 återkomma med rapport 
om vilken telarisk utveclding som kan tas tillvara inom vård- och omsorg 
for att effektivisera verksamheterna. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen har inte haft möjlighet att sammanställa en rapport om vilken 
teknisk utveckling som kan tas tillvara och fareslår därfor till nämnden om 
att få uppskov till nämnden i oktober 2015. 

Beslut expedieras till 
Förvaltningschef 

Thomas Brandeli 
Socialchef 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) ~ 
~ 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-22 
Vår beteckn ing 

VON 2015/1 nr 2015.357 

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

Redovisning av anmälningsärenden 

Sammanfattning 

.._. .. -·~--~-----·---, 

Redovisning av amnälningsärenden kan till exempel vara beslut eller andm 
handlingar som inkommit till förvaltningen och som kan vara av intresse får 
ledamöterna i vård- och omsorgsnämnden. Handlingar enligt fårteckning 
kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid sammanträdet. 

Beslutsunderlag 
- Förtedming över anmälningsärenden, nr 2015.357. 

Beslut 

l. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisad handling och lägger 
fårteclmingen till akten. 

" r 
J~\,.·~---------------------L~ Fertig 
Administrativ controller/ 
nämndsela-eterare 



Håbo kommun 
Socialförvaltningen 

l Riktning 

l 
Info 
Notering 
Ut 
SOCSAM 2014-10-30, Protokoll 
Övergripande samverkangtupp 

Ut 
SOCSAM 2014-12-04, Protokoll 
Övergt·ipande samverkangtUpp 

Ut 
SOCSAM 2015-01-29, Protokoll 
Övergripande samverkangt-upp 

Ut 
SOCSAM 2015-02-25, Protokoll 
Övergripande samverkansgtUpp 

In 
KF§ 15, 2015-03-23, antagna 4 nya 
målområden och 14 strategier för 
perioden 2016-2018 med uppdrag att 
nämnder tar fram egna måldokument fcir 
styrning, Kommunfullmäktige 

In 
KF§ 21 , 2015-03-23 , ordning fcir 
inkallande av ersättare under 
mandatperioden, Kmmnunfullmäktige, 
Kommunfullmäktige 

---slut -

NlEDDELANDEN (händelser) 
Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-05 

Ärendemening 
Handläggare 

Lena Feriig 

Lena Fertig 

Lena Feriig 

Lena Ferti 

Budget, internbudget, investeringsbudget, 
ramar, övergt·ipande mål och nämndsmål år 
2016, samt plan fcir åren 2017-2018 

Lena Fertig 

!mättande av nämnd, val av ledamöter och 
ersättare, inrättande av arbetsutskott, 
arbetsordning fcir arbetsutskott, närvaro- och 
yttranderätt, reglemente fcir nämnd 
Lena Fertig 

Hid Besl.inst 
Diariem Sarnmtr.dat 

SN 2014.3298 VON 2015.370 
2015-05-05 

SN 2015.171 

2015.168 

2015.281 

2015.306 
2015/18 VON 

2015.307 
2014/1 VON 

VON 2015.370 
2015-05-05 

VON 
2015-05-05 

VON 
2015-05-05 

VON 
2015-05-05 

VON 
2015-05-05 



FÖRSLAG TILL BESLUT 1 ( 1) 

HÅBO 
KOMMUN 

Datum 

2015-04-22 
Vår beteckning 

VON 2015/1 nr 2015.358 

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

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

t ( 

/J riJi tU . r!:; 

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

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

• Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda får perioden 
2015-03-24-2015-04-22, avseende fårdtjänstlliksfårdtjänst, bistånd 
äldreomsorg enligtSoLsamt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och 
LASS. 

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

c l \ -'[;ria-F~rtii------------------------------· 

Administrativ controller/ 
nämndselaeterare 

/30 . 
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