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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-31 VON 2018/00001 nr 2579 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lena Fertig, Administrativ controller/ 
Nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

Förvaltningen informerar 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Inbjudna     

Närvårdsarbetet Hanna Röngren 

Socialchefen Informerar 

 Stående punkt: Redogörelse efter partsamverkan i SocSam den 2018-06-11

 Stående punkt: Lägesrapportering, beläggning och antal i kö för särskilt boende

 Stående punkt: Lägesrapportering, byggandet av nya Äldreboendet

 Politiska partier inom vård och äldreomsorg, SKL e-postbrev biläggs

 Tilldelningsbeslut, upphandling färdtjänst

 Inplanerad budgetkonferens förvaltning och nämnd, den 14 augusti

__________ 
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CIRKULÄR 18:19 

Avdelning för juridik 
Ann Sofi Agnevik 
Avd för arbetsgivarpolitik 
Sophie Thörne 

2018-05-14 

Ordförande i kommunstyrelse 
Ordförande i landsting-/regionstyrelse 
Kommundirektör 
Landstings/regiondirektör 
Hälso- och sjukvård 
Äldreomsorg 
Juridik (kommun/landsting) 
Information (kommun/landsting) 
Personalchef (kommun/landsting) 

Politiska partier inom vård och äldreomsorg 

Partibesök kan vara en svår fråga att hantera för kommuner, landsting och regioner. Inför 
valet 2014 fick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) många frågor om vilka regler som 
gäller för politikers studiebesök inom vård, äldreomsorg och liknande verksamhet. Förbundet 
utarbetade därför en promemoria för att besvara de vanligaste frågorna och sätta dem i sitt 
rättsliga sammanhang (se cirkulär 14:31 ). 

Motsvarande frågor har börjat ställas inför 2018 års val. Förbundet har därför sett anledning 
att uppdatera 2014 års promemoria mot bakgrund av vunna erfarenheter och tillkommande 
praxis. Den nya promemorian biläggs detta cirkulär. Förhoppningsvis ska den kunna fungera 
som vägledning när kommuner, landsting och regioner ska ta ställning till frågor om studie
besök från politiska partier inom vård och omsorg 

Arbetsplatsbesök kan förekomma också inom andra verksamheter. I cirkulär 17:70 beskriver 
SKL de nya regler som fr.o.m. I januari 2018 gäller ifråga om politiska partiers besök i 
skolan. 

Frågor 

Frågor eller synpunkter med anledning av detta cirkulär kan i första hand ställas till 
förbundsjurist Ann Sofi Agnevik, 08-452 75 40, annsofi.agnevik@skl.se och arbets
rättschefen Sophie Thöme, 08-452 76 31, sophie.thome@skl.se. 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelning för juridik 

�p� 
Ann Sofi Agnevik 

Bilaga: Politiska partier inom vård och äldreomsorg 2018 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315,info@skl.se,www.skl.se 
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Avd för juridik 

Ann Sofi Agnevik 

Avd för arbetsgivarpolitik 

Sophie Thörne 

PROMEMORIA 
2018-05-14 

Studiebesök av politiska partier inom vården och äldre

omsorgen m.m. 

Partibesök kan vara en svår fråga att hantera för kommuner, landsting och regioner. 
Inför valet 2014 fick Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) många frågor om 
vilka regler som gäller för politikers studiebesök inom vård, äldreomsorg och liknande 
verksamhet. Förbundet utarbetade därför en promemoria för att besvara de vanligaste 
frågorna och sätta dem i sitt rättsliga sammanhang (se cirkulär 14:31 ). 

Motsvarande frågor har börjat ställas inför 2018 års val. Förbundet har därför sett 
anledning att mot bakgrund av vunna erfarenheter och tillkommande praxis ge ut en 
något uppdaterad version av 2014 års version. Liksom tidigare är denna promemoria 
tänkt att ge vägledning när landsting, regioner och kommuner ska ta ställning till 
begäran om studiebesök från företrädare från politiska partier inom vård- och 
omsorgssektom. 

Arbetsplatsbesök kan förekomma också inom andra verksamheter. I cirkulär 17:70 

beskriver SKL de nya regler som fr.o.m. 1 januari 2018 gäller ifråga om politiska 
partiers besök i skolan. 

Landstinget eller kommunen bestämmer själv om studiebesök av 

politiska partier ska tillåtas eller inte inom myndighetens lokaler 

Inte allmän plats 

Ett sjukhus, en vårdcentral eller ett äldreboende är inte generellt en offentlig plats, 
enligt ordningslagens bestämmelser. Av ställningstaganden från JO (se JO 1982/83 s. 
203 och JO 2006/07 s. 408) följer att allmänheten inte har rätt att vistas i myndig
hetens lokaler efter eget gottfinnande, utan att myndigheten har rätt att inskränka 
allmänhetens tillträde. För flera myndigheters verksamheter- t.ex. hälso- och sjuk
vårdsverksamhet - gäller att de inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt om all
mänheten skulle ha rätt att röra sig fritt i lokalerna. Vissa delar av exempelvis ett sjuk
hus kan dock vara tillgängligt för allmänheten genom att landstinget valt att låta all
mänheten få tillträde till lokalerna. Det kan exempelvis gälla entreer, cafeteria, vänt
rum, trapphus och korridorer. Även för sådana lokaler dit allmänheten har tillträde kan 
myndigheten, på sakliga grunder, ställa upp ordningsregler. 

Väntrum för patienter på sjukhus eller vårdcentraler är en del av mottagningarnas 
verksamhet och det kan finnas skäl att från sekretess- och integritetsynpunkt begränsa 
studiebesök (eller allmänhetens tillträde) även till dessa delar av verksamheten. I vänt
rummet på t. ex. en onkologisk mottagning förekommer till övervägande del patienter 
med cancerdiagnos (eller som väntar på sådant besked) och deras anhöriga. Av hänsyn 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315,info@skl.se, www.skl.se 
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till patienterna kan tillträde för studiebesök begränsas även i sådana lokaler, det är ett 

sakligt skäl. 

Verksamhetens behöriga gång 

Det är inte bara inom sjukvården eller äldreomsorgen som det förekommer arbets

platsbesök. Verksamhetens behöriga gång har alltid företräde framför studiebesök. 

Bland annat ska sekretessfrågor tas på största allvar. Dessutom ska man komma ihåg 

att vare sig sjuka, äldre eller deltagare i en daglig verksamhet, många gångar inte 

själva bett om att få träffa politiker på sjukbädden, på boendet eller liknande. Detta 

måste alltid beaktas vid planering och utformning av studiebesök. 

Medarbetares frågor som rör oro för verksamhetens behöriga gång, patienternas inte

gritet, patientsäkerhet eller andra verksamhetsrelaterade frågor i anslutning till externa 

studiebesök, oro för att "hängas ut" i sociala medier kopplat till studiebesöket, eller 

oro för våld i anslutning till manifestationer utanför arbetsplatsen i anslutning till 

politikers studiebesök måste också tas på stort allvar. 

Myndigheten har rätt att ställa upp villkor för tillträde till lokalerna 

Eftersom det finns förutsättningar för en myndighet att begränsa allmänhetens tillträde 

till dess lokaler har myndigheten även rätt att ställa upp villkor för den som beviljats 

tillträde, se JO 2011/12 s. 594 med hänvisningar. Tillträdes- och ordningsreglerna får 

emellertid inte vara godtyckliga, diskriminerande eller på annat sätt dikterade av ovid

kommande skäl. JO har i ett beslut 27 mars 1987 dnr 601-1986 godtagit att en sjuk

husledning av integritetsskäl förbjudit fotografering utan särskilt tillstånd i sjukhusets 

lokaler, inklusive en cafeteria dit allmänheten hade tillträde. 

Objektivitetsprincipen gäller 

När sjukhusledningen eller kommunen tar ställning till om ett politiskt parti ska tillå

tas komma in i myndighetens lokaler måste ledningen beakta bestämmelsen i I kap. 9 
§ regeringsformen (RF). Där står att myndigheter i sin verksamhet ska beakta allas 

likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. JO har i ett antal fall prövat 

frågan om politiska partiers tillträde till skolor, och JO har konstaterat att en skola 

brister i allsidighet och saklighet om man är beredd att medge en organisation tillträde 

men inte en annan. 

Den praxis som gäller inom skolans område när det gäller urval för skolbesök har rele

vans även för politiska partiers besök inom sjukhus m.m. 

Om sjukhusledningen eller verksamhetsledningen i äldreomsorgen öppnar för tillträde 

för studiebesök från politiska partier gäller objektivitetsprincipen, och urval kan end

ast ske på objektiv grund. Troligtvis kan missnöje bland personalen mot ett partis 

åsikter inte anses utgöra ett objektivt skäl att neka tillträde. 

Objektivitetsprincipen gäller även om ett politiskt parti vill sprida tryckta skrifter som 

exempelvis flygblad. 
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Sjukhus har som verksamhet att bedriva sjukvård och äldreomsorgen ska ta hand om 

äldre. Skolan har däremot förutom ren undervisning och utbildning även ett demokra

tiuppdrag vad gäller elevernas utbildning och att förmedla skolans värdegrund. 

Vården har inte motsvarande uppgift som skolan, utan kärnuppdraget är att tillhandla 

god vård på lika villkor. Politikerbesök på till exempel vårdavdelning eller mottag

ningar fyller därför ingen funktion i sjukhusets verksamhet. Detta är en skillnad mot 

skolan där besök från ett politiskt parti kan utgöra ett inslag i utbildningen. 

Politiska åsikter på arbetstid 

Det står varje svensk medborgare fritt att i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, 

offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vilka 

ämnen som helst enligt 1 kap. 1 § andra stycket tryckfrihetsförordningen. På motsva

rande sätt finns en rätt att i radio eller TV eller annat medium offentligen uttrycka 

tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst enligt 

1 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen. 

Yttrandefriheten och de andra friheterna enligt 2 kap. 1 § regeringsformen kan 

emellertid inte utövas vid vilken tidpunkt som helst som ·den enskilde arbetstagaren 

väljer. Denna fråga har behandlats av JO vid flera tillfällen (jfr. JO 1 993/94 s. 489 

f. f. ). 

En arbetsgivare kan ställa krav på att en anställd fullgör sina arbetsuppgifter tillfreds

ställande under arbetstid. Det kan innebära en faktisk begränsning av den anställdes 

möjlighet att begagna sig av sin yttrandefrihet. Politiska manifestationer under arbets

tid är inte tillåtna. 

En offentlig arbetsgivare kan förbjuda vissa aktiviteter under arbetstid - som till 

exempel anordnande av protestmöten, planering av proteståtgärder, framställande av 

skrivelser och liknande. Sådana aktiviteter inverkar typiskt sett negativt "på arbetets 

behöriga gång". Att exempelvis lämna arbetsplatsen för att man inte sympatiserar med 

studiebesökares åsikter kräver arbetsgivarens medgivande. Däremot är det inte god

tagbart för en offentlig arbetsgivare att generellt förbjuda de anställda att under arbets

tid samtala med journalister. 

Utifrån hälso- och sjukvårdslagen ska alla behandlas lika av personalen. Patienter ska 

inte känna att de prackas på åsikter och de ska känna sig trygga att få samma behand

ling som alla andra, oavsett om de delar de åsikter som arbetstagaren har eller inte. 

Även vad gäller till exempel knappar på arbetskläderna är det arbetsgivaren som be

slutar. Man kan ha en arbetsgivarföreskrift eller ordningsföreskrift. Det kan vara klokt 

att ha en begränsande attityd från arbetsgivaren vad gäller knappar och annat som 

visar på politiskt hemvist om det kan uppfattas som obehagligt av kollegor eller 

brukare/patienter. En arbetstagares personliga uppfattning får inte färga av sig på eller 

påverka hur personalen uppträder i sitt arbete. 
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Arbetstagaren får inte använda sitt arbete som plattform för att sprida ett politiskt 

budskap. I tjänsten ska arbetstagaren uppträda politiskt neutralt. 

Å andra sidan kan personalen vilja slippa att förknippas med viss företrädare för ett 

politiskt parti. Det är inte möjligt att ålägga personalen att delta vid exempelvis 

fotografering i samband med studiebesök av ett politiskt parti. 

Sekretesslagstiftningens bestämmelser vid besök på vård- och 

omsorgsinrättningar 

Inom hälso- och sjukvården råder enligt 25 kap. l §offentlighets- och sekretesslagen 

(OSL) stark sekretess för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga 

förhållanden. Motsvarande stark sekretess råder inom kommunens omsorgsverksam

het. 

Begreppet enskilds personliga förhållanden avser i princip alla uppgifter som kan här

ledas till en identifierbar person. Utlämnande av bilder på patienter eller klienter i 

exempelvis informationsmaterial, innebär i princip ett röjande av sekretesskyddade 

uppgifter, se JO 1 983/84 s. 242. Sekretessen ska iakttas av all personal samt även av 

förtroendevalda inom exempelvis hälso- och sjukvårdsnämnder, sjukvårdsstyrelse 

eller sjukhusdirektion. Sekretessen ska skydda patienternas, brukarnas och de 

närståendes integritet. 

Uppgifter om patienten kan inte utan samtycke eller utan annat stöd i sekretesslag

stiftningen lämnas ut till utomstående, exempelvis till politiker som i studiesyfte be

söker ett sjukhus. Bara det faktum att en person är patient på sjukhuset kan omfattas 

av sekretess. 

Om det rör sig om barn ska vårdnadshavarens samtycke inhämtas. För elever som tar 

del av patientförevisningar för sin utbildning kan förbehåll enligt I 0 kap. 14 § OSL 

behöva meddelas. I vissa fall kan uppgifter lämnas ut till utomstående med förbehåll. 

JO har i ett antal fall belyst rättsliga frågor kring TV-inspelningar på sjukhus, se bl. a. 

JO 2011/12 s. 544. 

Planering av studiebesök 

Inför planeringen av arbetsplatsbesök/studiebesök är det arbetsgivarens ansvar att göra 

en bedömning av läget, om det kan genomföras och att utforma besöket så att risker 

för störning och påfrestningar minimeras. 

Vården ska i möjligaste mån ges i samråd med patienterna. De patienter eller brukare 

som på grund sitt hälsotillstånd inte kan ge ett rättsligt relevant samtycke till att träffa 

politiker på besök, ska inte behöva vara delaktiga i något studiebesök överhuvudtaget. 

Det finns anledning att tillämpa en försiktighetsprincip vad gäller att tillåta besök på 

vårdavdelningar och motsvarande, mot bakgrund av respekten för patienters och 

brukares integritet. 
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Det krävs därför en ordentlig riskanalys och bedömning, både som en del av arbetsgi

varens arbetsmiljöansvar och när det gäller ansvaret för verksamheten och omsorgen 

om patienter och brukare. 

Alternativ till besök på vårdavdelning 

De förtroendevalda politiker i kommun, landsting och region som i sina uppdrag styr 

verksamheten har ett befogat intresse att få ta del av chefers och medarbetares erfaren

heter och synpunkter på verksamheten. För att få till stånd en sådan dialog kan möten 

eller seminarier anordnas av arbetsgivaren i sedvanliga sammanträdeslokaler som inte 

hör till vårdverksamheten. Fackliga företrädare och skyddsombud kan med fördel 

bjudas in att delta vid sådana aktiviteter. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-28 VON 2017/00041 nr 3158 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Tjänsteskrivelse riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive 
habilitering/rehabilitering i socialförvaltningen 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner riktlinje för hälso- och sjukvård

inklusive habilitering/rehabilitering i socialförvaltningen

Sammanfattning     

Den nuvarande riktlinjen har gällt i två och ett halvt år. Den största 

förändringen i den reviderade riktlinjen är att enhetschefens ansvar nu 

tydliggörs mot ett helhetsansvar för vård och omsorg. Tidigare låg fokus 

mer på omsorg för enhetschefen och ansvaret för hälso- och sjukvården låg 

på enskilda legitimerade samt enhetschefen för hälso- och sjukvård. En 

annan viktig förändring är att dialogen mellan legitimerad personal och 

enhetschefen betonas samt att det på varje enhet ska finnas ett forum för 

samverkan mellan personalgrupperna för kvalitets- och förbättringsarbete.   

Beslutsunderlag  

– Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive habilitering/rehabilitering i

socialförvaltningen VON 2017/41 nr 2568

__________ 

Beslut skickas till    

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Avdelningschef för äldre- och funktionsnedsatta 

Enhetschefer äldre- och funktionsnedsatta   

Verksamhetschef för Pomona hus 2, Humana omsorg AB 

Verksamhetschef för Grannvård   

Ärende 6



RIKTLINJE 1(8) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-28 VON 2017/41 nr 2568 

Socialförvaltningen 
Avdelningen för administrativt stöd och utveckling 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive 
habilitering/rehabilitering i socialförvaltningen 

Riktlinjen gäller från 2018-07-01 till 2022-07-01 och ersätter riktlinjen daterad 

2016-01-07. 

Syfte 

Syftet med riktlinjen är att beskriva roller, ansvar och organisation i den 

kommunala hälso- och sjukvård inom socialförvaltningen 

Bakgrund 

Vård- och omsorgsnämnden i kommunen svarar för ledning av hälso- och 

sjukvården. Den är vårdgivare och har ett övergripande ansvar för att den hälso- 

och sjukvård som kommunen erbjuder uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav 

på god vård. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 12 kap. och 14 kap. § 1har kommunen 

ansvar för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer, bostäder med särskild 

service, biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet (LSS). Hälso- och 

sjukvårdsansvaret omfattar insatser upp till sjuksköterska, arbetsterapeut och 

fysioterapeut. Landstinget har ansvaret för läkarinsatser. Ansvaret gäller både för 

äldre personer och för personer med funktionsnedsättning 

I Uppsala län finns också en överenskommelse från 1991, uppdaterad 2012-12-05 

som anger att kommunen har ansvar för hemsjukvården i ordinärt boende för 

personer från 17 år och äldre som inte kan ta sig till vårdcentralen och behöver 

insatser som är 14 dagar eller längre. Från 2015-06-05 finns också en riktlinje som 

beskriver samverkan mellan kommuner och landstinget vad gäller habilitering, 

rehabilitering samt individuellt förskrivna hjälpmedel. Det kommunala ansvaret 

innebär rehabilitering i hemmiljö för personer från 17 år. Behovet ska vara längre 

än 14 dagar, bäst tillgodoses i hemmiljö och personen ska ha betydande svårighet 

att ta sig till primärvårdens mottagning.  Arbetsterapeuten har ansvar för både 

kortvariga och långvariga insatser i hemmet. Specialiserad rehabilitering finns 

inom landstingets sluten- och öppenvård.  Samverkan mellan de olika aktörerna 

ska ske där det behövs och det åligger båda huvudmännen att samverka utifrån 

den enskildes behov. Arbetsterapeuter tillsammans med fysioterapeuter är den 

yrkeskategori som är sakkunnig inom området rehabilitering i kommunal hälso- 

och sjukvård.  

Hälso- och sjukvårdens insatser ska präglas av ett personcentrerat förhållningssätt. 

Insatserna ska samordnas och bedömning/uppföljning utförs av 

multiprofessionella team i möjligaste mån. 



RIKTLINJE 2(8) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-28 VON 2017/41 nr 2568 

I de fall läkare bedömt att patienten kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter som 

egenvård ska en beskrivning på uppgiften och kontaktuppgifter till läkaren 

dokumenteras i patientjournalen. 

1. Definition

Hemsjukvård- Hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller 

motsvarande och som är sammanhängande över tiden (enligt socialstyrelsens 

termbank). 

Hemsjukvård i kommunen består av hälso- och sjukvårdinsatser i form av 

hemsjukvård av sjuksköterskor samt hemrehabilitering och hemhabilitering av 

arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Till hemsjukvård räknas också de hälso- och 

sjukvårdsinsatser inklusive habilitering/rehabilitering som omsorgspersonal utför 

enligt ordination av legitimerad personal. 

Ordination- Ett beslut av behörig hälso- och sjukvårdspersonal avsett att påverka 

en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd (enligt 

socialstyrelsens termbank). 

2. Organisation

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i socialförvaltningen bildar 

en egen enhet med en enhetschef. Sjuksköterska finns i tjänst under hela dygnet 

och arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns i tjänst under kontorstid. De arbetar 

mot olika områden i verksamheten där de ansvarar för hälso- och 

sjukvårdsinsatser inklusive rehabilitering samt förskrivning av hjälpmedel. 

Enheten för sjuksköterskor och rehabilitering ligger tillsammans med andra 

utförarenheter samlade under avdelningen för stöd till vuxna och 

funktionsnedsatta. Det finns också en avdelning Stöd för barn och unga, en 

avdelning stöd till vuxna och en avdelning stöd för administration och utveckling. 

Socialchefen är förvaltningschef och verksamhetschef för hälso- och sjukvården. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinsk ansvarig för rehabilitering ingår 

i avdelningen för administrativt stöd och utveckling. Vidare se organisationsskiss 

på intranätet.  

3. Ansvar och roller.

Socialchefens ansvar som verksamhetschef för hälso- och sjukvård 

Verksamhetschefen representerar vårdgivaren (vård- och omsorgsnämnden) och 

har det yttersta ledningsansvaret för hälso- och sjukvården. Hen ansvarar för att 

driva verksamheten så den håller en god patientsäkerhet och en god kvalité på 

vården. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innebär det följande:  

 Vården ska vara av god kvalité med en god hygienisk standard

 Vården ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet.

 Vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet

 Vården främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och

sjukvårdspersonalen
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 Det ska finnas personal, lokaler och den utrustning som behövs för att ge god

vård.

 Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och

säkras.

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas (MAS) ansvar och Medicinskt ansvarig 
för rehabilitering (MAR) ansvar 

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

sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fodrar det.

 Att beslut om att delegera vårduppgifter är förenliga med god säkerhet för

patienterna.

 Att anmälan görs till den nämnd, som har ledningen av hälso- och

sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling

drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller

sjukdom.(vårdskada)

 Att rapportera statistik kring avvikelser till vård- och omsorgsnämnden tre

gånger per år (MAS).

 Att patienterna får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård inklusive

rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvars område.

 Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i

patientdatalagen(2008:355)

 Att patienterna får den hälso- och sjukvård som en läkare ordinerat.

 Att rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande

(MAS)

 Att utarbeta riktlinjer och rutiner för användande, hantering och förskrivning

av medicintekniska produkter (MAR)

 Att ansvara för anmälningar vad gäller tillbud och negativa händelser med

medicintekniska produkter (MAR).

Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta, ansvar 

 Övergripande ansvar för verksamhetens innehåll och kvalitets- och

förbättringsarbetet inkluderande delar av hälso- och sjukvården.

 Deltar i förvaltningens ledningsgrupp, samordningsansvar.

Enhetschef för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering, ansvar 

 Ansvar för en god vård för de patienter som enbart har hälso- och

sjukvårdsinsatser och att insatser utför enligt vetenskap och beprövad

erfarenhet.

 Att det finns legitimerad personal med kompetens för sina uppgifter samt

att de ges den kompetensutveckling som krävs för att verksamheten ska ha

en god kvalité och vara patientsäker.
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 Ansvar för avvikelsehantering för de patienter som endast har hälso- och

sjukvårdsinsatser, samt medverka vid övriga avvikelser där legitimerad

personal är inblandad.

 Att basala hygienregler följs och att utse hygienombud som ges utbildning

och förutsättning för sitt uppdrag. Hygienombudets uppdrag handlar här

främst om hantering av rena/sterila produkter samt förvaring/hantering av

hjälpmedel ur ett vårdhygieniskt perspektiv.

 Ansvar för att tillsammans med övriga enhetschefer planera och samordna

för resursfördelning av legitimerad personal inom de olika

enheterna/områdena.

 Att tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska utvärdera

samarbetet med vårdcentralerna vad gäller kontakten mellan läkare och

kommunens hemsjukvård.

 Att bedriva kvalitets- och förbättringsarbete på enheten.

Enhetschefer för äldreomsorg och funktionsnedsatta, ansvar 

 Helhetsansvar för att brukare/patienter på enheten/området får en god vård och

omsorg och att insatser utför enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

 Att en personcentrerad vård och omsorg bedrivs, samt att man i verksamheten

arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt.

 Att omsorgspersonalen har kompetens för sina uppgifter samt ges den

kompetensutveckling som behövs för att verksamheten ska hålla god kvalité

och vara patientsäker.

 Att omsorgspersonal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter har

en aktuell och giltig delegering.

 Avvikelsehantering, se närmare riktlinje för avvikelsehantering.

 Att basala hygienregler följs och att utse hygienombud som ges

utbildning och förutsättning för sitt uppdrag.

 Att ha en dialog med legitimerad personal om gemensamma frågor på

enheten. Dialogen omfattar exempelvis regelbundna avstämningsmöten kring

individärenden om utförda hälso- och sjukvårdsinsatser, kontakter med

närstående, läkare mm. Andra områden är att gemensamt boka in möten för

exempelvis avvikelseträffar.

 Att tillsammans med enhetschefen för hälso- och sjukvård inklusive rehab

planera och samordna legitimerad personals medverkan i

brukarnas/patienternas vård och omsorg inklusive rehabilitering på

enheterna/områdena.

 Att de patienter/brukare som tackat ja till munhälsobedömning får det samt att

personalen får årlig utbildning i munhälsovård enligt avtal med region

Uppsala.

 Att ansvara för bashjälpmedel vad gäller skötsel, besiktning och kostnad.

 Att bedriva kvalitets- och förbättringsarbete på enheten.
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Legitimerad personal 

Legitimerad personals arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga 

på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet med gällande 

författningar och andra riktlinjer. För att samverka med patienten/brukaren och 

omsorgspersonalen är det också väsentligt med kännedom om socialtjänstlagen 

(SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vården ska 

genomföras så långt möjligt i samråd med patienten. Huvuduppgifterna för 

legitimerad personal är att ansvara för omvårdnad och rehabilitering genom att 

utreda, bedöma och ordinera insatser gällande omvårdnad och 

habilitering/rehabilitering utifrån individuella behov. 

 Enligt socialstyrelsens termbank är en ordination ” Ett beslut av behörig hälso- 

och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom 

en hälso- och sjukvårdsåtgärd”. En ordination innebär att ge direktiv om en 

utredande eller behandlande åtgärd. Ordinationen kan utföras av leg personal eller 

omsorgspersonal. 

 Att förskriva individuella hjälpmedel utifrån gällande riktlinjer och

individuella behov (fysioterapeut och arbetsterapeut). Sjuksköterska

förskriver förebyggande och behandlande madrass mot tryckskada.

 Att föra patientjournal enligt lagstiftning och riktlinjer.

 Att delegera en arbetsuppgift till omsorgspersonal endast när det är

förenligt med kravet på en god och säker vård.  Samt att den som tar emot

en delegering har förutsättningar att fullgöra uppgiften.

 Att rapportera risker för vårdskador eller missförhållanden, eller händelser

som medfört vårdskada eller missförhållande.

 Att förskriva inkontinenshjälpmedel (sjuksköterskor med särskild

utbildning).

 Att ha en dialog med enhetschef om gemensamma frågor på enheten.

Dialogen omfattar exempelvis regelbundna avstämningsmöten kring

individärenden om utförda hälso- och sjukvårdsinsatser, kontakter med

närstående, läkare mm. Andra områden är att gemensamt boka in möten

för exempelvis avvikelseträffar.

 Att samordna och leda insatser inom sina respektive områden genom

samverkan med omsorgspersonal, enhetschefer, närstående och andra

vårdgivare.

Sjuksköterskan med ansvar för omvårdnaden, är fast vårdkontakt för patienterna 

inom sitt område. Om merparten av insatserna utförs av arbetsterapeut eller 

fysioterapeut, så är någon av dem fast vårdkontakt. En patient kan ha flera fasta 

vårdkontakter, till exempel en husläkare. 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans insatser syftar till en god omvårdnad. Svensk 

sjuksköterskeförenings skrift ”Sjuksköterskans profession-grunden för din 

legitimation” från år 2016, består sjuksköterskans arbetsuppgifter av följande 
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huvudområden; omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och 

utbildning och ledarskap. Målet för en god omvårdnad är att den som vårdas ska 

vara självständig och oberoende, så långt det är möjligt, samt uppleva hälsa och 

välbefinnande. Behovet av omvårdnad bedöms utifrån patientens aktuella 

situation, beprövad vetenskap samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. 

Insatserna kan bestå av så väl patientnära arbete, exempel såromläggning, 

provtagning och stöd/undervisning som samordnande arbete, exempel kontakt 

med läkare och andra vårdgivare.  

I vissa fall har sjuksköterskan också en arbetsledande roll för bemanning enligt 

följande: 

o Sjuksköterska i tjänst på obekväm tid kan ringa in/ beordra eller omfördela

personal om hon/han bedömer det nödvändigt för en säker vård och

omsorg.

o Sjuksköterskan i tjänst på obekväm tid kan också fatta beslut om akut

korttidsplats och hemtjänstinsatser om hon/han bedömer det nödvändigt

för en säker vård och omsorg. Biståndshandläggare kontaktas snarast för

information och övertagande av ärendet så fort det blir vardag.

Arbetsterapeutens roll 

Arbetsterapeutiska insatser syftar till att bibehålla och förbättra hälsa och 

välbefinnande vid nedsatt aktivitetsförmåga. Utgångspunkten är personens syn på 

sin situation och sina behov, med hänsyn tagen till möjligheter och hinder i 

omgivningen. Arbetsterapeutens insatser består av utredning av aktivitetsförmåga, 

behandling/träning av förmåga, kompensatoriska åtgärder i form av förskrivning av 

hjälpmedel inom hela området rörelsehinder och kognition, bedöma och utfärda 

intyg i samband med bostadsanpassning.  

Fysioterapeutens roll 

Fysioterapeutiska insatser syftar till att återfå och bibehålla optimal funktionsnivå 

för att kunna vara delaktig i vardagslivet. Fysioterapeuten gör utredning av 

funktionsförmåga och förutsättning för rörelse samt vilka rehabiliteringsbehov 

som finns. 

Insatser består av anpassad fysisk träning, funktionell träning, kompensatoriska 

åtgärder i form av förskrivning av hjälpmedel kopplat till gång och förflyttnings-

förmåga 

Omsorgspersonal  

Omsorgspersonalen utför omsorgsinsatser enligt SoL (socialtjänstlagen) och 

insatser enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). De 

utför också ordinerade insatser från legitimerad personal. Enligt 

patientsäkerhetslagen räknas omsorgspersonal som hälso- och sjukvårdspersonal 

då de biträder en legitimerad, det vill säga, utför ordinerad hälso- och sjukvård. 

För en del av de ordinerade insatserna krävs en delegering från legitimerad 

personal för att få utföra den. Vid delegering gäller följande: 

 Att utföra delegerade uppgifter korrekt.
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 Att lämna korrekta uppgifter om sin förmåga att utföra uppgiften till den

som delegerar.

 Att själv hålla reda på när delegeringen går ut, och i god tid, senast två

veckor innan, boka tid med den som ska förlänga delegeringen.

Omsorgspersonalen är också ansvarig för att rapportera avvikelser då en icke 

förväntad händelse inträffar i verksamheten som medfört eller kunnat medföra 

skada för patienten/brukaren. Vid förändringar i patientens/brukarens 

hälsotillstånd eller funktionstillstånd ska berörd legitimerad personal kontaktas. 

4. Samverkan mellan legitimerad personal och enheter där
kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret, samt läkarkontakt

I vården och omsorgen kring patienten/brukaren finns flera yrkeskategorier. För 

att vården och omsorgen ska fungera optimalt krävs ett nära samarbete mellan 

omsorgspersonal, legitimerad personal, närstående och andra vårdgivare. Det 

innebär också att legitimerad personal och enhetschefer har en regelbunden dialog 

om gemensamma frågor. Dialogen och samverkan kring och med 

patienten/brukaren sker i olika forum. 

Läkarkontakt 

För personer som bor på särskilt boende för äldre inklusive korttidsplatser har 

region Uppsala län avtal med Familjeläkarnas vårdcentral om läkar-insatser på 

särskilt boende för äldre inklusive korttidsplatser, så kallat ”Tilläggsåtagande 

läkarinsatser särskilt boende”. Tiden är en timme per fem patienter per vecka. 

Cirka halva tiden beräknas gå åt till administration och resterande till 

patientbesök, kontakt sjuksköterska med mera. För patienter som vistas på 

korttidsplats har ordinarie husläkare kvar läkaransvaret. Läkare med 

tilläggsåtagande svarar endast för akuta insatser. För varje enhet finns en lokal 

överenskommelse om dag och tid för läkarbesöken, samt kontaktuppgifter till 

läkaren.  

För patienter/brukare som får insatser på gruppbostad LSS och de som bor i 

ordinärt boende så finns inget avtal om tilläggsåtagande med läkarinsatser med 

landstinget. Varje patient/brukare har en kontakt med läkare; på vårdcentralen 

och/eller specialistmottagning i Uppsala. Patienter/brukare med insatser från LSS 

kan också vara listade på habiliteringens husläkarmottagning i Uppsala. På 

Familjeläkarnas vårdcentral och BålstaDoktorn’s vårdcentral finns tider avsatta då 

kommunens sjuksköterskor kan ta upp frågor kring patienter/brukare i ordinärt 

boende. 

Samverkan vid utskrivning från sjukhus 

Sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar för att hantera Prator 

(program för utbyte av information mellan slutenvården, kommunen och 

primärvården)i samband med sjukhusvistelse. De ska också planera inför 

hemgång om hälso- och sjukvårdsinsatser ska utföras av kommunen. Om 

insatserna från hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver samordnas ska en 
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samordnad individuell planering (SIP) genomföras. Se vidare rutin om planering 

inför hemgång från slutenvården. 

Samordnad individuell plan 

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och andra inom socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården kan också kalla till en samordnad individuell planering 

(SIP) vid andra tillfällen än vid utskrivning från slutenvården. Ett annat tillfälle är 

om personen har kontakt med specialistläkare och det finns ett delat medicinskt 

ansvar. Det grundläggande är om personens insatser från de båda huvudmännen 

behöver samordnas och att personen samtycker till planeringen. För enheter som 

finns i Prator kan med fördel SIP-modulen där användas. 

Samverkan på enheten 

På varje enhet ska det finnas forum för samverkan mellan personalgrupperna och 

för kvalitets- och förbättringsarbete. Inom äldreomsorgen finns det teamträffar 

kring fallskador, tryckskador, undernäring och ohälsa i munnen.  Kvalitetsregistret 

Senior Alert används som stöd. På demensboenden görs också skattning och 

åtgärder kring BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid 

demenssjukdom). Kvalitetsregistret BPSD används som stöd. 

Inom övriga enheter sker samverkan regelbundet på andra former av möten 

Referenser 

Hälso- och sjukvårdens riktlinjer och rutiner i kommunen, följ länken 

M:\Hälso och Sjukvård\MAS riktlinjer hälso- och sjukvård 

Vård i samverkan, gemensamma riktlinjer hälso- och sjukvård mellan en eller 

flera kommuner och Uppsala läns landsting, finns i landstingets kvalitetshandbok, 

följ länken 

https://extdom.lul.se/ApplExt/lul/quality.nsf/$$Searchtemplatedefaulthttps://extdo

m.lul.se/ApplExt/lul/quality.nsf/$$Searchtemplatedefault

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30)) 

Socialstyrelsens föreskrift om informationshantering och journalföring i hälso- 

och sjukvården HSLF-FS 2016:40 

Socialstyrelsens föreskrift om användning av medicintekniska produkter i hälso- 

och sjukvården SOSFS 2008:1 

file://///hk13/kommun/Hälso%20och%20Sjukvård/MAS%20riktlinjer%20hälso-%20och%20sjukvård
https://extdom.lul.se/ApplExt/lul/quality.nsf/$$Searchtemplatedefault
https://extdom.lul.se/ApplExt/lul/quality.nsf/$$Searchtemplatedefault
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Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, 
Närvårdskoordinator/Nämndsekreterare 
hanna.rongren@habo.se 

Tjänsteskrivelse, förslag om att förlänga överenskommelse om 
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i 
Uppsala län 2012-2016 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att tidigare förlängd

överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk

funktionsnedsättning i Uppsala län 2012-2016 förlängs till dess att ny

överenskommelse mellan Region Uppsala och länets kommuner

tecknats

Sammanfattning     

Sedan 2010 är kommuner och landsting/regioner skyldiga att ingå 

överenskommelse kring samverkan för personer med psykisk 

funktionsnedsättning. Kravet finns lagstadgat inom både Socialtjänstlagen, 5 

kap. 8a§ samt Hälso- och sjukvårdslagen 8a §.  

Region Uppsala, tidigare landstinget i Uppsala län, och länets kommuner 

har sedan tidigare en överenskommelse utifrån denna skyldighet med 

giltighetstid till och med 2016-12-31. Överenskommelsen förlängdes dock 

genom beslut §18/2017 av vård- och omsorgsnämnden till och med 2017-

12-31 i avvaktan på att en ny överenskommelse skrivs fram.   

Då det ännu inte finns någon ny överenskommelse klar att börja gälla från 

2018-07-01 som tidigare förväntats, behöver vård- och omsorgsnämnden nu 

fatta ett nytt beslut i detta ärende. Vård- och omsorgsnämnden föreslås 

därför besluta att befintlig överenskommelse förlängs till dess att ny 

överenskommelse finns.  

Region Uppsala ansvarar för arbetet med att ta fram en ny 

överenskommelse. Detta i samverkan med länets kommuner.  

Beslutsunderlag  

– Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk

funktionsnedsättning, 2012-2016

– Beslut §18/2017 Förlängning av överenskommelse om samverkan kring

personer med psykisk funktionsnedsättning, 2017-03-07

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala 

Ärende 7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2017-03-07 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 18 Dnr 2017/00014 

Förlängning av överenskommelser om samverkan kring personer 
med psykisk funktionsnedsättning 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att förlänga överenskommelse om

samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning i Uppsala län

2012-2016 fram till 2017-12-31 under förutsättning att motsvarande beslut

fattas av Region Uppsala.

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att överenskommelsen bereds inom

den nya regionala organisationen för samverkan.

Sammanfattning  

Syftet med den nya överenskommelsen är att klargöra ansvarsområden och över-

gripande prioriteringar för regional och lokal samverkan mellan landstinget och 

kommunerna. För att möjliggöra beredning av den nya överenskommelsen inom 

ramen för den nya regionala organisationen för samverkan, ska den gällande över-

enskommelsen förlängas till 2017-12-31 

Samverkan är en viktig faktor för att i ett tidigt skede förhindra eller förebygga 

utveckling av psykisk ohälsa. Vid behov ska samverkan ske kring personer med 

psykisk funktionsnedsättning för att de ska kunna behålla och/ eller förbättra häl-

san. I samband med giltighetstidens utgång bör formerna för en fortsatt överens-

kommelse om ansvarsfördelning och samverkan kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning ses över. Utgångspunkt bör tas i regionbildningen och hur 

samverkan ska bedrivas i den nya regionala lednings- och organisationsstrukturen. 

Överenskommelsen 2012-2016 gäller för perioden 2012-11-14 – 2016-12-31 och 

ska utgöra en grund och ett stöd för det gemensamma arbetet mellan kommunens 

och landstingets verksamheter på regional och lokal nivå. Personer ska kunna få 

sina behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt. Kommunen och lands-

tinget har ett gemensamt ansvar för rutiner och arbetssätt så att insatser, vård och 

behandling harmonierar med varandra. Dessa ska vara individuellt utformade där 

den enskildes delaktighet och självbestämmande är av central betydelse.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2017-02-21, dok.nr 2229

– Överenskommelse om samverkan, psykisk funktionsnedsättning.
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1. Parter

Mellan Landstinget och kommunerna i Uppsala län har följande överenskommelse träffats 

kring personer med psykisk funktionsnedsättning. 

2. Inledning och bakgrund

Överenskommelsen ska utgöra en grund och stöd för det gemensamma arbetet mellan 

kommunens och landstingets verksamheter på regional och lokal nivå. Personer ska kunna få 

sina behov tillgodosedda av flera verksamheter samtidigt och kommun och landsting har ett 

gemensamt ansvar för rutiner och arbetssätt så att vård och insatser hannonierar med 

varandra. Insatser, vård och behandling ska vara individuellt utformade där den enskildes 

delaktighet och självbestämmande är av central betydelse. 

Samverkan ska ske vid behov kring personer med psykisk funktionsnedsättning, för att kunna 

behålla och/eller förbättra hälsan. 

Samverkan är även en viktig faktor för att i ett tidigt skede förhindra eller förebygga 

utveckling av psykisk ohälsa. 

3. Målgrupp

Överenskommelsen omfattar insatser för personer i alla åldrar med psykisk 

funktionsnedsättning som är i behov av stöd/insatser från de båda huvudmännen. 

En person har en psykisk funktionsnedsättning om han/hon har svårigheter med att utföra 

aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma 

att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av psykisk störning. 

Definitionen begränsas inte till vissa åldersgrupper. I praktiken kommer dock barn upp till ca 

16 års ålder inte att innefattas, eftersom de livsområden som är aktuella vanligen associeras 

till vuxenlivet. Det kan även vara svårt att bedöma prognosen för framtida funktioner hos 

yngre personer. 1 

4. Syfte

Att med den enskilde i fokus tydliggöra respektive huvudmans ans\ ar för vård, stöd och 

insatser. 

1 Rapport 2006:5 från Nationell psykiatrisamordning 
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Att ha en tydlig, effektiv och känd struktur för samverkan på såväl regional och lokal nivå 

som kring enskilda personer med funktionsnedsättning. 

Att identifiera gemensamma mål som ger huvudmännen vägledning i prioriteringar. 

5. Mål

5.1 Övergripande mål 

Vård, insatser och stöd bidrar till delaktighet och jämlikhet inom samhällets alla områden.2

Individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som 

boende, skola, arbete och mellanmänskliga relationer samt ger möjlighet till återhämtning. 

5.2 lnriktningsmål 

Arbetet med att utveckla vård och omsorg för målgruppen ska under avtalsperioden imiktas 

på följande: 

• insatser samordnas så att allvarliga psykiska, fysiska och sociala konsekvenser av

funktionsnedsättningen minskas

5.3 Processmål 

Nedanstående gemensamma processmål är identifierade som särskilt viktiga för att nå det 

övergripande målet och ett komplement till det utvecklingsarbete som pågår lokalt hos 

huvudmännen: 

• i allt utvecklingsarbete värderas möjligheten till samverkan mellan huvudmännen

• det finns en läns gemensam policy kring hur huvudmännen kan, utifrån sina

ansvarsområden, stödja goda levnadsvanor och förebygga sjukdom hos målgruppen

• implementeringen och utvecklingen av arbetet med Samordnad individuell plan

fortsätter

• vi har integrerat stöd och insatser i hemmet eller i det särskilda boendet för att

möjliggöra att den enskilde kan bo kvar hemma

• integrerat och teambaserat arbetssätt för personer med komplexa och stora vårdbehov

är under utveckling

• antalet personer som erbjuds arbetsrehabilitering enligt arbetsmetoden individuellt

stöd i arbete (IPS) i länet ökar

2 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 
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• brukarorganisationer ges möjlighet till inflytande och delaktighet på alla nivåer, både i
rådande verksamheter och vid planering och uppföljning av nya projekt eller
verksamheter.

• kunskapen hos båda huvudmännen om kognitiva hjälpmedel ökar

• varje huvudman ansvarar för minst en gemensam kompetensutvecklingsinsats per år

• senast december 2013 finns framtagna principer för kostnadsfördelning mellan
huvudmännen

6. Ansvar och struktur för samverkan

Lednings- och chefsnivåns inställning till samverkan är avgörande för resultatet. Lednings
och chefspersonerna hos båda huvudmännen har ansvar för att prioritera samarbetet och ge 
verksamheter och medarbetare de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta enligt denna 
överenskommelse. 

Respektive huvudman ansvarar för att överenskommelser och rutiner för samverkan är väl 
kända och fungerar internt och mellan olika förvaltningar. 

6.1 Samverkan på regional nivå 

Styrelsen för Regionförbundet i Uppsala län är ett politiskt forum för vissa gemensamma 
frågor inom socialtjänstens samt hälso- och sjukvårdens område. 

Kommunernas förvaltningschefer för socialtjänst och hälso- och sjukvård samt landstingets 
hälso- och sjukvårdsdirektör samt närvårdsstrateger utgör Tjänstemannaberedningen 
kommuner och landsting, TKL. Ledamöterna har mandat från sina respektive nämnder och 
styrelser att företräda nämnd/styrelse i gemensamma socialtjänst- samt hälso- och 
sjukvårdsfrågor. 

6.2 Samverkan på lokal nivå 

Den generella strukturen för lokal samverkan innebär att det för varje kommun finns 
landstings- och kommunpolitiker som regelbundet möts i dialog om de gemensamma 
frågorna. Samverkansgrupper på chefsnivå ansvarar för den lokala samverkan. För 
gemensamma utvecklingsarbeten finns arbetsgrupper/ projektgrupper. 

6.3 lndividnära samverkan 

Det finns lagstadgad skyldighet som innebär att huvudmännen tillsammans ska samordna 
planeringen då den enskilde har behov av vård, stöd och insatser från båda huvudmännen. Se 
nedan. 
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7. Rutiner för samarbete kring enskilda personer

Lagstadgade gemensamma planeringar kring enskilda personer sker genom: 

7.1 Samordnad individuell plan 

När den enskilde har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska 

huvudmännen gemensamt upprätta en samordnad individuell plan. Planen ska upprättas om 

landtinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov 

tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. (HSL 3f § och SoL 2 kap.

7 §) 

Huvudmännen har ett likalydande ansvar för att vid behov erbjuda och upprätta en samordnad 

individuell plan. Om en enskild eller någon av huvudmännen begär en samordnad individuell 

plan är den andra huvudmannen skyldig att delta. Skyldigheten gäller verksamheter där den 

enskilde är aktuell. Detta regleras i regionala riktlinjer och rutiner3.

7.2 Samordnad utskrivningsplanering 

Vårdplanering i samband med in- och utskrivning av patienter vid slutenvård regleras genom 

regionala riktlinjer4 som bygger på lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och

sjukvård ( 1990: 1404) och ändringar som regleras i SOSFS 2005 :22. Syftet är att säkerställa 

samverkan efter slutenvård för personer över 18 år där behov finns av nya eller fortsatta 

kommunala insatser. Samordning sker även med den öppna psykiatriska vården alternativt 

primärvården men initiativet tas av slutenvården. 

7 .3 Samordnad vård plan vid öppen psykiatrisk tvångs vård enligt lag 
om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättpsykiatrisk vård (LRV). 

En samordnad vårdplan ska alltid upprättas om patienten har behov av insatser från 

kommunen och bifogas till Förvaltningsrätten om öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen 

rättspsykiatrisk vård. Det är den psykiatriska vården som ska ta initiativ till att göra 

planeringen tillsammans med kommunen. 

7 .4 Sekretess/samtycke 

För att möjliggöra samverkan på individnivå inhämtas samtycke för tillgång till och utbyte av 

nödvändig infom1ation kring den enskilde. Samtycket bör om möjligt vara skriftligt och det 

bör framgå vilka uppgifter den enskilde samtyckt till att dela. En journalnotering eller 

notering i personakt ska göras. Ett samtycke kan när som helst återkallas. 

3 Samordnad individuell plan. riktlinjer och rutiner 

4 Samordnad utskrivningsplanering - psykiatri. riktlinjer 
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8. Huvudmännens gemensamma ansvar

Områden som båda huvudmännen har ansvar för: 

• att tidigt uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa som kan leda till psykisk

funktionsnedsättning

• att involvera de huvudmän och verksamheter som behövs för att individen ska få

adekvat vård och stöd

• att vård- och stödinsatser samordnas när behov finns

• frågor rörande riskbruk, missbruk och beroende vilket regleras i särskild

överenskommelse5

• att erbjuda stöd och insatser till närstående, såväl vuxna som minderåriga

• att beakta barnperspektivet för att säkerställa att barnen får sina behov och rättigheter

tillgodosedda 6

9. Kommunernas ansvar

9.1 Socialtjänst 

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar 

som vilar på andra huvudmän (SoL 2 kap. 1 § ) . 

I socialtjänstens ansvar ingår att 

• bedriva uppsökande arbete och upplysa om kommunens verksamheter

• utreda och ge frivilligt stöd och insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatser enligt

SoL utfonnas individuellt utifrån den enskildes behov.

• om samtycke till behövlig insats saknas och kriterierna för tvångsvård är uppfyllda,

ansöka om vård enligt den tvångslagstiftning som kompletterar Sol, lag om vård av

missbrukare i vissa fall (L VM) samt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

(LVU)

5 Länsövergripande överenskommelse och Regionala riktlinjer för missbruks och beroendevården i Uppsala län 

6 FN:s Barnkonvention 
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• utreda och ge frivilligt stöd enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

(LSS).

• tillhandahålla hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå enligt hälso- och

sjukvårdslagen (HSL) för personer 17 år och äldre. Detta gäller för personer i

särskilda boendeformer och bostad med särskild service samt ordinärt boende där

insatser av hälso- och sjukvård överstiger 1 4  dagar. I de fall behovet av

hemsjukvårdsinsatser överstiger 14 dagar och är uppenbart från dag ett ansvarar

kommunen.7 Kommunen har ansvaret för tekniska hjälpmedel för personer som fyllt

21 år samt ansvar för bostadsanpassning oavsett ålder.

• erbjuda insatser som inte förutsätter biståndsbeslut såsom exempelvis råd och stöd,

träffpunktsverksamhet och personligt ombud.

• ansvara för att personer med missbruksproblem får det stöd och den hjälp de behöver

för att sluta sitt missbruk. I ansvaret ingår också att infonnera om skadeverkningama

av alkohol och droger och att söka upp personer som kan vara i behov av hjälp.

• erbjuda stöd och insatser till närstående.

9.2 Skolan 

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål och skollagens intentioner. 

10. Landstingets ansvar:

Landstinget ansvarar för all hälso- och sjukvård enligt HSL med undantag för det ansvar som 

enligt avta18 åvilar kommunen.

1 0.1 Primärvård 

• primärvården har ett basansvar för hälso- och sjukvård för alla åldrar inklusive

psykisk ohälsa och riskbruk.

1 0.2 Specialistpsykiatri 

• den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin har ansvar att bedöma och behandla

barn/ungdom där de psykiska problemen är av sådan omfattning och intensitet att

hjälpinsatser på specialistnivå är nödvändiga.

7 Ädelöverenskommelse. ansvarsfördelning mellan kommunal hälso- och sjukvård och primärvården 

8 Ädelöverenskommelse, ansvarsfördelning mellan kommunal hälso- och sjukvård och primärvården 
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• den specialiserade vuxenpsykiatriska vården riktar sig till personer över 18 år och är

huvudansvarig vid allvarlig psykisk störning/sjukdom. Störningen/sjukdomen, och

den funktionsnedsättning som är en följd av denna kan variera över tid vilket innebär

att personen ibland får sina behov tillgodosedda inom primärvården, ibland inom

specialistpsykiatrin. Den psykiatriska vårdens inriktning är kvalificerad psykiatrisk

utredning och behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen, lagen om psykiatrisk

tvångsvård alternativt lagen om rättspsykiatrisk vård.

• den specialiserade beroendepsykiatrin ansvarar för att medicinskt utreda och behandla

personer över 18 år med svår eller komplicerad problematik vad gäller alkohol-,

narkotika-, eller läkemedelsmissbruk.

• den rättspsykiatriska vården ansvarar för psykiatrisk vård för personer som är

överlämnade till rättspsykiatrisk vård.

• den specialiserade psykiatrin ska erbjuda konsultationer till landstingets övriga

vårdgivare. De ska också bistå med specialistkompetens till andra huvudmän kring

enskilda individer.

En länsövergripande överenskommelse mellan primärvården och psykiatrisk specialistvård 

finns upprättad som beskriver ansvarsfördelningen mer detaljerat9.

1 0.3 Habilitering och hjälpmedel 

• Habilitering och hjälpmedel har ansvar för habiliterings- och rehabiliteringsinsatser

till personer i alla åldrar med bestående funktionsnedsättning som ger betydande

svårigheter i den dagliga livsföringen. I uppdraget ingår att erbjuda psykologiska,

sociala, pedagogiska samt medicinska insatser. Även hjälpmedelsförsörjning inklusive

teknisk service ingår i uppdraget. Insatserna kan utgöras av utbildning, konsultation,

handledning och annan behandling. LSS-enheten, Habilitering och hjälpmedel

ansvarar, enligt delegation från landstinget, även för myndighetsutövningen avseende

rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS.

11. Förtydliganden kring specifika ansvarsområden

Vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar kan ha behov av särskilda lösningar för 

att behoven ska bli tillgodosedda. Landsting och kommun kan i dessa fall behöva bedriva 

vård och stöd i nära samarbete. 

1 1 .1 Boende 

9 Överenskommelse mellan primärvården och psykiatrisk specialistvård kring handläggning av psykiatrisk 

sjukdom 
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Vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning kan sakna eller ha kraftigt reducerad 
förmåga att skaffa boende av egen kraft. Kommunen ska medverkan till att den enskilde kan 
få eller behålla ett värdigt boende som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt 
stöd. Det kan exempelvis ske genom stöd i hemmet, familjehem, tränings boende eller bostad 
med särskild service. Kommunens ansvar för boende gäller även för barn och unga men där 
råder i grunden ett föräldraansvar. 

Vid särskilda boenden i kommunal regi (eller av nämnderna upphandlade särskilda boenden) 

har primärvården ett ansvar för tillsyn av äldre (65 +)patienter. Husläkare bör ha tillgång till 

en psykiatrisk konsult. Vid planering av nya boende för målgruppen bör kommunen samverka 

med landstinget för att säkerställa att eventuella behov av hälso- och sjukvårdsinsatser kan 

tillgodoses. 

I vissa fall, till exempel vid LRV-permissioner, krävs samverkan och en gemensam planering 
mellan huvudmännen för att tillgodose behoven av en fungerande boendelösning. 

1 1 .2 Sysselsättning och arbetsinriktad rehabilitering 

Kommunen ska medverka till att den enskilde får sysselsättning/stöd till arbete som är 

anpassat efter hans eller hennes behov. Kommunen ska erbjuda social samvaro, kultur- och 

fritidsaktiviteter samt sysselsättningsverksamhet utifrån den enskildes förutsättningar. I 

förekommande fall kan landstinget vara delaktiga i övergripande planering och utveckling av 

verksamheten. 

Kommunen har även huvudansvar för arbetsinriktad rehabilitering. Huvudmännen ska 

samverka för att personer med psykiska funktionsnedsättningar ska få hjälp, stöd samt 

tillgång till arbetsinriktade rehabiliteringsinsatser för att komma ut på arbetsmarknaden 

alternativt få tillgång till utbildning. Samverkan med arbetsförmedling och försäkringskassa 

ska ske när behov föreligger. 

Samordningsförbundet är en finansiell samverkan där arbetsförmedling, försäkringskassan, 

landstinget och länets åtta kommuner ingår. Det regionala samverkansarbetet kring 

arbetsrehabilitering sker via samordningsförbundet. 

Lokalt pågår ett antal försöksverksamheter för att främja arbetsinriktad rehabilitering. 

I nationella riktlinjer för schizofreni och schizofreniliknande tillstånd finns angivet att 

supported employment enligt IPS-modellen är en metod med högre evidens än andra metoder 

för arbetsinriktad rehabilitering. I länet är detta ett utvecklingsområde. I länet pågår ett antal 

försöksverksamheter för att främja arbetsinriktad rehabilitering. 

1 1 .3 Hjälpmedel 

Ansvaret för hjälpmedel innebär kostnadsansvar för och tillhandahållande av hjälpmedel för 

personligt bruk, att utfärda riktlinjer och anvisningar för förskrivning samt att ge 

förskrivarutbildning. Ansvaret för vissa hjälpmedelsområden delas mellan huvudmännen. 

Landstinget ansvarar för syn-, hör-, tal- och kommunikationshjälpmedel för alla åldrar samt 
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för hjälpmedel för förflyttning, personlig vård och kognition upp till 2 1  års ålder. Kommunen 
har ansvar för hjälpmedel för förflyttning, personlig vård och kognition från 2 1  års ålder. Det 
finns en länsgemensam rutin för hur överlämningen av ansvaret ska gå till för de som fyller 
2 1  år. Information och kunskap om hjälpmedel samt hur förskrivning sker ska finnas hos båda 
huvudmännen. 

11.4 Hälsofrämjande arbete 

Personer med psykisk funktionsnedsättning löper högre risk för fysisk ohälsa och har sämre 
förutsättningar än andra att få en god somatisk vård. Huvudmännen har ett gemensamt ansvar 
för målgruppens behov avseende såväl sociala- som hälsoförhållanden. 

11.5 Gemensam utbildning och kompetensutveckling 

Väl fungerande samverkan bygger på god kännedom om varandras verksamheter och respekt 
för varandras uppdrag. Det är därför nödvändigt att all personal som deltar i samverkan har 
god kännedom om förutsättningarna för respektive huvudmans uppdrag. Det är av stor vikt att 
kunskapsöverföring sker genom fortlöpande utbildningsinsatser där brukare ocksågörs 
delaktiga. 

12. Samverkan med brukar- och anhörigorganisationer

All hälso- och sjukvård och socialtjänst kräver ett ständigt pågående utvecklingsarbete 
avseende kvalitet och effektivitet. En utgångspunkt för detta arbete är att göra 
patienter/brukare och anhöriga delaktiga i verksamhetens utveckling avseende planering, 
genomförande och uppföljning. Inflytande på organisations- eller systemnivå handlar om att 
ge brukarorganisationer möjlighet till inflytande och delaktighet i beslutsprocesser på både 
tjänstemanna- och politikernivå. Att ha inflytande på verksamhetsnivå innebär att till 
exempelvis att brukarråd har inflytande över ett verksamhetsområde eller en tjänst som 
nyttjas. Här kan målgrupper även driva egen verksamhet som är styrd av till exempel en 
förening som består av personer som tjänsten berör. 

På individnivå ges den enskilde möjlighet att påverka sin livssituation och den vård och det 
sociala stöd han, hon eller någon i familjen har. Brukarföreningarna kan vara ett viktigt 
komplement till den vård och det stöd som den enskilde :far och fylla en viktig funktion i 
återhämtningen. 

13. Uppföljning och utvärdering

Överenskommelsen skall följas upp årligen och utvärderas inför överenskommelsens utgång. 
Det ska ske i samverkan med brukar- och anhörigorganisationer. 
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Uppföljningen innebär: 

• granskning av att intentionerna i överenskommelsen efterlevs
• granskning av att huvudmännen strävar mot de mål som är uppsatta i

överenskommelsen

Utvärderingen innebär: 

• behovsinventeringar och förslag på eventuella nya utvecklingsområden
• redovisning av måluppfyllelse och vilka resultat dessa har fått för brukarna

En första uppföljning inleds under fjärde kvartalet 2013. Utvärdering av avtalet inleds ett år 
före avtalstidens utgång. Ansvar för och initiativ till uppföljning och utvärdering åvilar TKL. 

14. Implementering

Respektive huvudman ansvarar för att överenskommelsen implementeras i egen organisation. 

15. Tvister

Oenighet i tolkningen av denna överenskommelse hänskjuts till TKL. 

Tvist mellan landsting och enskild kommungällande ansvar ska lösas på verksamhetsnivå. 
Det ska finnas lokala former för hur sådana tvister hanteras. 

16. Länsövergripande riktlinjer och rutiner om samverkan

Inom länet finns ett flertal riktlinjer och rutiner som styr och påverkar samverkan på såväl 
regional som lokal nivå. Det yttersta målet med dessa är att den enskildes behov av vård och 
omsorg ska bli tillgodosedda. Samtliga samverkansriktlinjer, rutiner och blanketter publiceras 
på www.lul.se/forvardgivare/vardisamverkansamt länkar från kommunernas egna intranät. 
Där publiceras alla dokument som är framtagna regionalt för hela länet men även lokala 
samverkansdokument. Innehållet på websidan styrs av TKL:s beredningsgrupp med 
representanter från kommunerna och landstinget. 

17. Giltighetstid

Överenskommelsen är fyraårig och gäller under tiden 2012-11-14 - 2016-12-31. Revidering 
av överenskommelsen ska ske om någon part så begär. Uppsägning av avtalet under 
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avtalsperioden ska ske skriftligt med sex månaders varsel. Inför avtalstidens utgång tas nytt 
beslut om former för fortsatt överenskommelse. 

Vid framtagandet av denna överenskommelse har handikapporganisationernas 
samarbetsorgan (HSO) varit remissinstans. 

Överenskommelsen är upprättad i 1 1  exemplar varav parterna har tagit del av var sitt. 

För Landstinget i Uppsala län 

Uppsala 201 2- 1 1 - 1 4

.d.� .. . . . . . . . . . . . . .  . Hälso- och sjukvårdsdirektör 

För Enköpings kommun 

Enköping 201 2- 1 1 - 1 3  

r:/�-��-.&.�--��·· · · · · · · · Socialchef Socialförvaltningen 

Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen 

För Heby kommun 

:?jl!U.!t.!ii� 

 Förvaltningschef Vård och omsorg 
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För Håbo kommun 

Håbo 201 2- 1 1 - 1 4 e;z: :> 
c-::� ,, ------

Socialchef Socialförvaltningen 

För Knivsta kommun 

�vsta 20 1 2- l l - 1 4  � 
_{j,uu[/t.cz ftt.u.t. L 
Socialchef Socialförvaltningen 

För Tierps kommun 

 Produktionschef 

För Uppsala kommun 

Uppsala 2012-1 1 - 1 4  

7 
. .... �· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·�� · · · · ·  

Direktör kontoret för barn, un gdom och arbetsmarknad 

15 



Uppsala 20 1 2- 1 1 - 1 4  

-�·QF.' . . . . . . ,{. 
Direktör kontoret för hälsa, vård och omsorg 

För Älvkarlebys kommun 

�\i� . 

Förvaltningschef Utbildnings- och omsorgsförvaltningen 

För Östhammars kommun 

4'��:
1

.::2 

Socialchef Socialförvaltning 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-31 VON 2018/00035 nr 3164 

Socialförvaltningen 
Förvaltningschef socialtjänsten 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

Förslag till projektering av ett nytt äldreboende som ska ersätta 
Pomonas äldreboende 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att

påbörja projekteringen av ett nytt äldreboende med 40 till 60 lägenheter

som tillsammans med äldreboendet på Kyrkcentrum ska ersätta

Pomonas äldreboende.

Sammanfattning     

"[Sammanfattningen ska vara en kort summering av ärendet och beslutet]" 

Ärende 

Pomonas äldreboende består av 2 huskroppar på Plommonvägen 2 och 4. 

Huset på Plommonvägen 2 drivs av Humana och har 32 lägenheter. Huset 

på Plommonvägen 4 drivs i kommunal regi och har 24 lägenheter för 

permanent boende och åtta lägenheter avsedda för korttidsplatser. 

Verksamheten bedrivs i fyra plan i varje hus. Boendemiljön på Pomona är 

inte att betrakta som idealisk. Det är förhållandevis trångt i de gemensamma 

utrymmen som finns och det är en bristfällig utemiljö som inte är särskilt 

tillgänglig. 

Ur ekonomisk synpunkt är det höga driftskostnader beroende på att det 

endast är åtta lägenheter på varje avdelning. Det medför förhållandevis höga 

personalkostnader eftersom man med samma personalstyrka skulle kunna ge 

stöd till boende i tio lägenheter. 

Personalkostnaden per plats räknat på dag- och kvällspersonal på Pomona är 

idag ca 450 tkr per år. Om verksamheten istället hade tio lägenheter per 

avdelning och med samma bemanning skulle personalkostnaden räknat på 

dag- och kvällspersonal istället bli ca 360 tkr per år, det vill säga 90 tkr lägre 

per plats och år. På 64 platser innebär det en kostnadsminskning om ca 

5 700 tkr. 

Kommunens hyra för lokaler och lägenheter på Pomona hus 2 och 4 är idag 

ca 8,7 miljoner tkr. Om Håbohus AB skulle bygga 64 nya platser har vi 

tillsammans med dem i detta första skede räknat med en produktionskostnad 

om ca 2,3 miljoner per lägenhet inklusive kringytor. Totalt blir det ca 140 

miljoner. Håbohus beräknar den årshyran till ca 10 miljoner, en 

kostnadsökning jämfört med idag om ca 1 300 tkr. Netto innebär det att en 

utflyttning från Pomona skulle minska förvaltningens kostnader för 64 

platser i äldreboende med ca 4 miljoner kronor per år. 

Ärende 9



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-31 VON 2018/00035 nr 3164 

Från Håbohus AB ser man inga svårigheter med att förvaltningen bryter 

hyreskontraktet och att de tar över Plommonvägen 2 och 4. 

Naturligtvis behöver mer exakta kalkyler göras men det mesta talar redan nu 

för att det vore ekonomiskt effektivt att flytta ut från Pomona, samtidigt som 

de äldre kommer att kunna erbjudas ett mer modernt äldreboende. 

Parallellt med att förvaltningen gör mer exakta ekonomiska beräkningar bör 

förvaltningen få i uppdrag att påbörja en projektering av ett nytt äldreboende 

om 40 till 60 lägenheter för att möjliggöra en utflyttning från Pomona. 

Tillsammans med de 60 lägenheterna vid kyrkcentrum kommer det då att 

finnas 100 till 120 nya lägenheter, varav 64 används för en utflyttning från 

Pomona. 

Förvaltningen har haft en inledande kontakt med planavdelningen som 

arbetar med att ta fram markförslag för detta ändamål på redan planlagd 

mark. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

En utflyttning från Pomona till ett nybyggt äldreboende med 10 lägenheter 

per avdelning beräknas minska kostnaderna för särskilt boende för äldre 

med ca 4 miljoner kronor per år. 

Uppföljning 

Förvaltningen återkommer med en rapport till vård- och omsorgsnämnden i 

oktober      

__________ 

Beslut skickas till    

Tekniska förvaltningen 

Erik Johansson   



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-05-25 VON 2018/00027 nr 3153 

Socialförvaltningen 
Förvaltningschef socialtjänsten 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-52579 
thomas.brandell@habo.se 

Månadsuppföljning per april 2018 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens

månadsuppföljning per april 2018.

Ärende 

Förvaltningens månadsuppföljning per april för vård- och omsorgsnämnden 

visar ett prognostiserat underskott på 3 033 tkr vid årets slut. Jämfört med 

prognos per mars är det ett försämrat resultat med ca 900 tkr. Det beror på 

ökade placeringskostnader, högre kostnader än beräknat för hjälpmedel samt 

inköp av en app för digital signering vid läkemedelsdelning. I kommuner 

som börjat använda sig av digital signering har det visat sig att antalet 

avvikelser minskar på ett påtagligt sätt.   

I det prognostiserade underskottet finns 2,4 miljoner som avser start av det 

nya korttidsboendet. Om fullmäktige i juni fattar ett beslut om att 

kompensera nämnden för denna kostnad så innebär det ett kvarstående 

underskott om ca 600 tkr, det vill säga drygt 2 promille av nämndens 

budget. Förvaltningen föreslås i dagsläget inga särskilda åtgärder för att nå 

en budget i balans utan fortsätter att vara så återhållsamma som möjligt med 

nämndens medel.    

Beslutsunderlag  

– Månadsuppföljning per april 2018

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen   

Ärende 10
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1 Sammanfattning 

Vård och omsorgsnämnden redovisar en prognos på ett underskott om cirka 3 miljoner 

kronor. Prognosen är försämrad med cirka 900 000 kronor jämfört med föregående. De 

stora avvikelserna mot tidigare prognos är högre kostnader för köp av boendeplats LSS 

och färdtjänst, högre kostnader för hjälpmedel och hemsjukvård, samt högre kostnader 

till följd av införande av app som möjliggör digital signering av insatser i 

telefon/läsplatta. 

Jämfört med budget är kostnaden för köp av externa boendeplatser betydligt högre, 

främst för LSS men även SoL. Högre kostnader än budgeterat finns också för köp av 

hemtjänst, förskrivna hjälpmedel, daglig verksamhet och övriga insatser enligt SoL. 

Precis som i föregående prognos, finns ett obudgeterat korttids för demenssjuka till en 

kostnad om cirka 2,4 mkr. 

2 Driftredovisning 

Prognosrapport 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Utfall jan-
april 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budget 

Nämndverksamhet -311 -264 -130 -324 -60 

Nämndadministration -188 -199 -64 -199 0 

Förvaltningsövergripande -9 216 -11 674 -2 907 -9 753 1 921 

Hemtjänst i ord. boende -44 261 -46 379 -11 935 -43 655 2 724 

Särskilt / annat boende -67 120 -69 120 -21 411 -69 778 -658 

Korttidsboende -4 311 -4 888 -1 600 -7 190 -2 302 

Dagverksamhet -2 332 -2 658 -780 -2 751 -93 

Boendestöd -4 782 -5 493 -1 618 -5 169 324 

Öppen verksamhet -10 605 -7 565 -3 612 -8 040 -475 

Övr insatser ord. boende 0 0 -30 0 0 

Handläggning SoL -3 862 -4 328 -1 472 -4 620 -292 

Personlig assistans -17 398 -18 579 -8 469 -17 923 656 

Särskilt boende LSS -21 458 -26 358 -7 971 -28 484 -2 126 

Daglig verksamhet LSS -8 180 -9 359 -3 057 -10 344 -985 

Övriga insatser LSS -6 938 -8 479 -3 635 -9 077 -598 

Handläggning LSS -1 415 -1 568 -522 -1 559 9 

Färdtjänst -6 509 -7 402 -1 598 -7 726 -324 

Hälso- och sjukvård -22 328 -24 157 -7 072 -24 846 -689 

Bostadsverksamhet -316 -100 -44 -165 -65 

Summa -231 530 -248 570 -77 927 -251 603 -3 033 

3 Kommentarer till driftredovisning 

Förvaltningsövergripande överskott 1,9 miljoner kronor 

Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott om cirka 1,9 miljoner kronor. 
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Överskottet beror på det utrymme (cirka 2 miljoner kronor) som budgeterades för 

oförutsedda kostnader. De förvaltningsövergripande kostnaderna för konsultstöd, 

system och liknande prognostiseras bli lägre än budgeterat, dock något högre än 

föregående prognos då förvaltningen beslutat att införa en app för att möjliggöra digital 

signering i telefon/läsplatta. Förvaltningen har något högre kostnader för personal till 

följd av både högre löner och högre sysselsättningsgrader. 

Hemtjänst i ordinärt boende överskott 2,7 miljoner kronor 

Prognosen för köp av hemtjänst ligger kvar som vid delårsrapporten och innebär ett 

betydligt mindre köp av hemtjänst än budgeterat. Såväl antalet brukare som 

biståndsbedömda timmar skiljer sig från budget, men förväntas att långsamt öka något 

innan årets slut. För köp av hemtjänst prognostiseras ett överskott om cirka 4,1 miljoner 

kronor. 

Hemtjänst i kommunal regi redovisar en prognos på ett underskott om cirka 1,1 

miljoner kronor. 

Kostnaden för trygghetslarm avviker mot budget till följd av ökad efterfrågan på larm 

då de för brukare blivit avgiftsfria. 

Särskilt boende / annat boende underskott 658 000 kronor 

Äldreboenden i kommunal drift redovisar högre kostnader för personal och 

måltidsservice än budgeterat. Ökade personalkostnader beror delvis på avslutade 

anställningar med lönebidrag men också på underbudgeterad nattbemanning. Under året 

kommer förvaltningen att avsluta ung omsorg. 

För köp av psykiatriboende redovisas ett underskott om cirka 500 000 kronor. 

Prognosen har förbättrats något från förra månaden, med anledning av förtydligad 

planering för en av brukarna. Detta innebär dock att prognosen enbart innebär redan 

pågående externa köp samt förväntade avslut i samband med flytt till att egenregi startar 

upp i Bålsta i september. Att denna lösning fungerar för samtliga aktuella brukare är 

dock oklart, varför prognosen kan försämras betydligt efter sommaren. 

Det nya psykiatriboendet prognostiserar ett överskott då antalet boendeplatser reviderats 

från åtta till sex. Överskottet prioriteras om till serviceboendet LSS. 

Korttidsboende underskott 2,3 miljoner kronor 

I prognosen finns ett nytt korttidsboende medräknat med start i september. Detta medför 

cirka 2,4 miljoner kronor högre kostnader än budgeterat för personal, 

förbrukningsinventarier och en ny lokal då korttidsboendet kommer att vara beläget i 

lokaler där annan verksamhet bedrivs nu. 

I och med att korttidsboendet öppnar på hemmaplan i september beräknas behovet att 

köpa korttids bli lägre än budgeterat med cirka 200 000 kronor. 

Boendestöd överskott 324 000 kronor 

Boendestöd redovisar lägre personalkostnader än budgeterat till följd av icke tillsatta 

tjänster. 

Öppen verksamhet underskott 475 000 kronor 

För restaurang Pomona redovisas en prognos om högre personalkostnader och lägre 

intäkter för sålda måltider än budgeterat. 

Handläggning SoL underskott 292 000 kronor 

Bemanningskonsult har under året hyrts in på grund av tjänstledighet och sjukskrivning 

för personal som sedan återgick i tjänst tidigare än beräknat. Detta medför ett underskott 



Vård- och omsorgsnämnd, Månadsuppföljning april 2018 5(5) 

inom verksamheten. 

Personlig assistans överskott 656 000 kronor 

Enskilda assistansärenden är i ekonomisk balans. Osäker prognos då vi inte kan förutse 

eventuella tillkommande ärenden som kan göra att vi överskrider budget. 

Särskilt boende LSS underskott 2,1 miljoner kronor 

Prognosen har försämrats sedan föregående månad i och med att ytterligare en 

boendeplacering av barn beräknas påbörjas mot slutet av sommaren. LSS är en 

tvingande rättighetslagstiftning och Håbo kommun har inga barnboenden i egen regi 

varför det alltid innebär kostnader för externa köp av boendeplatser. Prognosen 

innehåller bara pågående placeringar och förutsätter att samtliga med gynnande beslut 

kan avvakta verkställighet i kommunen. 

Det nya serviceboendet LSS prognostiserar ett underskott då antalet boendeplatser 

reviderats från åtta till tio. Omprioritering sker från psykiatriboendet. 

Daglig verksamhet LSS underskott 985 000 kronor 

Verksamheten beräknas ha högre kostnader för förbrukningsinventarier än budgeterat. 

Övriga insatser LSS underskott 598 000 kronor 

Tidigare år har främst kolloverksamhet belastat budgeten för köp av korttidsboende, 

men i år köps korttids externt för barn, i avvaktan på boende. 

Kostnaderna för förlängd skolbarnomsorg innehåller från och med år 2018 kostnader för 

elever både inom grundsär och gymnasiesär. Fler elever än beräknat finns vilket medför 

ett underskott mot budget. 

Jämfört med föregående prognos prognostiseras kostnaden för avlösarservice och 

ledsagning bli lägre. 

Färdtjänst underskott 324 000 kronor 

Utifrån utfallet hittills i år bedöms budgeten för färdtjänst inte riktigt hålla för året. 

Osäkerhetsfaktorn med eventuellt ny leverantör från 1 oktober är inte inräknad i 

prognosen. 

Hälso- och sjukvård underskott 689 000 kronor 

Kostnaden för hemsjukvård bedöms bli högre främst beroende på dyrare avtal för bilar 

samt högre utbildningskostnader. En osäkerhet finns kring personalkostnader då 

ersättare under semestrar kan bli dyrare än tidigare år. 

Kostnaden för hjälpmedel bedöms återigen bli högre än budgeterat och jämfört med 

föregående prognos. Kostnaden för hjälpmedel är svår att prognostisera då 

verksamheten under året kan behöva köpa in enstaka avancerade och dyra hjälpmedel 

utifrån individuella behov.  
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Datum Vår beteckning 

2018-04-24 VON 2018/00003 nr 2184 

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

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten för

perioden 2018-03-27 – 2018-05-02 är redovisade.

Sammanfattning     

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen alla 

beslut som fattats med stöd av delegation. Dessa finns sammanställda i den pärm 

som finns med på sammanträdet och som kan studeras individuellt. Viss 

redovisning kan också ske muntligt i särskilda fall.     

Beslutsunderlag  

– Sammanställning uttagen ur verksamhetssystemet Treserva, sekretess

__________ 

Ärende 11
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