
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2018-03-27  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

Ledamöter Ersättare 

Lisbeth Bolin (C), Ordförande 

Helén Embretsén (KD), Vice ordförande 

Eva Staake (S) 

Per-Arne Öhman (M) 

Helene Cranser (S) 

Maria Annell (S) 

Pirjo Thonfors (-) 

Ingrid Andersson (S) 

Sjunne Green (Båp) 

Leif Lindqvist (V) 

Marie Nordberg (MP) 

Anette Erling Jivenius (L) 

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 

Dag och tid Onsdagen den 4 april 2018, kl. 18:00 

Förmöten från kl. 17.00 

Plats Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Mötets öppnande 

1.  

2.  

3.  

4.  

Upprop 

Val av justerare: Helene Cranser (S) 

Dag och tid för justering: Tisdagen 10 april 2018, klockan 16;00 

Anmälan av övriga frågor 

 

Ärenden 

5.  Förvaltningen informerar 

Dnr 2018/00001  

6.  Projektering av nytt korttidsboende med möjlighet till rehab lokaler 

Dnr 2017/00049  

7.  Reviderat avtal för godkännande, ersättning för vård av utskrivningsklara patienter 

Dnr 2018/00028  

8.  Avtalsuppföljning år 2017, Humana omsorg AB, Pomona hus 2 

Dnr 2018/00011  

9.  Månadsuppföljning, februari 2018 

Dnr 2018/00027  

10.  Översyn av styrdokument 

Dnr 2017/00053  

11.  Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr 2018/00003  

12.  Begäran om yttrande, ej verkställt beslut kontaktperson SoL 

Dnr 2018/00019  

 

Lisbeth Bolin 

Ordförande 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-21 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.    

 

Inbjuden     

Hemtjänst Enhetschef Helene Kos 

 

Information 

 Stående punkt: Redogörelse efter partsamverkan i SocSam den 2018-04-03 

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

 Budget 2019  

 Äldre planen 

 Hissbytet Pomona hus 2 och 4 

 Begränsningsåtgärder, demensboende 

 LSS utjämning 

 

__________ 

      



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-23 VON 2017/00049 nr 3037 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, Nya korttidsplatser för personer med demens-
sjukdom 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som svar till Tekniska utskottet 

kommer nämnden att uppdra till socialförvaltningen att starta nya 

korttidsplatser i redan befintliga lokaler på Plommonvägen 6. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till socialförvaltningen 

att starta nya korttidsplatser för personer med demenssjukdom på 

Plommonvägen 6 med startdatum januari 2019.    

Sammanfattning     

Förvaltningen föreslår att starta 6 nya korttidsplatser på Plommonvägen 6 

och att förhyra ersättningslokaler för den kommunala hemtjänsten på 

Sjövägen 14.    

Ärende 

Med anledning av det beslut kommunfullmäktige fattade 2017-10-30 om att 

bifalla motionen om nytt korttidsboende, dnr 2016/00133, har tekniska 

utskottet beslutat att tillfråga vård- och omsorgsnämnden om antal platser, 

funktionalitet, integration med annat boende/verksamhet och övriga 

önskemål.  

Förvaltningen har tidigare utrett frågan om nytt korttidsboende och gjort 

beräkningar avseende kostnad och tidsplan för att bygga ett nytt 

korttidsboende. Förvaltningen kom fram till att nybyggnation inte var 

ekonomiskt försvarbart.  

Förvaltningen föreslår därför att lokalerna på Plommonvägen 6 renoveras 

och anpassas för att möjliggöra drift av sex stycken korttidsplatser riktade 

till målgruppen personer med demenssjukdom. Håbohus har tillsammans 

med förvaltningen bedömt att lokalerna kan iordningsställas och fungera för 

detta ändamål. Kostnaden för renovering av lokalen läggs på hyran.  

För att kunna använda Plommonvägen 6 till korttidsplatser krävs att 

verksamheten som idag bedrivs i lokalerna flyttas. Förvaltningen måste 

därför hyra ersättningslokaler för hemtjänsten. Tillgängliga lokaler finns på 

Sjövägen 14. I lokalerna på Plommonvägen 6 finns inte utrymme att också 

inrätta nya rehab-lokaler. Rehab-lokaler ingår i projekteringen av det nya 

äldreboendet som kommer att stå klart 2020 varför förvaltningen anser att 

inget ytterligare behov av rehab-lokaler finns. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-23 VON 2017/00049 nr 3037 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Renovering av lokalen görs av Håbohus och kostnaden läggs på hyran att 

avbetalas under avtalstiden, renoveringskostnaden beräknas till 1 miljon 

kronor. Investeringskostnader för inventarier och utrustning beräknas till 

680 tusen kronor. 

Driftkostnaden för verksamheten beräknar förvaltningen till 6,95 miljoner 

kronor varav 6 miljoner kronor utgör personalkostnader och 950 tusen 

kronor är hyra och övriga kostnader.  

Beslutsunderlag   

– Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-23 

– Tekniska utskottets beslut, daterad 2017-12-11 § 103 

– Kommunfullmäktiges beslut, daterad 2017-10-30 § 120, bifall till 

motion      

__________ 

Beslut skickas till    

Kommunstyrelsen 

Tekniska utskottet   



Till Vård och Omsorgsnämnden  

Håbo kommun 

 

Ärende 6  

Nya korttidsplatser för personer med demenssjukdom avseende Plommonvägen 6 (A huset) 

I de handlingar som delgetts oss inför Vård och omsorgsnämnden sammanträde 4 april framgår i 

rubricerat ärende, i förslag till beslut, att det planerade korttidsboendet skall öppna först 1 januari 

2019, vilket innebär en fördröjning med ytterligare 4-5 månader i förhållande till förvaltningens 

tidigare besked. Den tidigare lämnade informationen om start i september 2018 har upptagits i KPRs 

protokoll 14 mars 2018 och som efter justering delgetts såväl SPF. PRO. BFF och Anhörigföreningens 

styrelser och medlemmar. Vi finner att ett senareläggande av öppnandet är synnerligen olyckligt med 

tanke på de många turer som gällt A-huset och som medfört både hopp och förtvivlan hos anhöriga. I 

avsnittet om Ekonomiska konsekvenser framgår inte vilken tidsperiod som avses, är det 1, 2, eller 

flera år?  Merkostnaden för att öppna i september innebär 4 månader. 

KPRs arbetsutskott motsätter sig en fördröjning  av öppnandet av Plommonvägen 6 och yrkar 

sålunda att öppnandet sker enligt tidigare besked i september 2018. 

Bålsta den 3 april 2018 

Gun-Britt Renefalk  Yvonne Lindström      Anne-Christin Borneteg 

Vice Ordförande KPR.                 Ledamot                    Ledamot 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-12-11  

Tekniska utskottet  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 103   

Nytt korttidsboende, vård- och omsorgsnämndens 
behov 

Tekniska utskottets beslut 

1. Tekniska utskottet beslutar att tillfråga vård- och omsorgsnämnden om 

det korttidsboende som enligt beslut i KF ska projekteras, det vill säga antal 

platser, funktionalitet, integration med annat boende/verksamhet och övriga 

önskemål.  

Sammanfattning  

KF beslutade 2017-10-30 att ett korttidsboende ska projekteras. 

Verksamhetsansvarig nämnd för driften av ett framtida korttidsboende är 

vård- och omsorgsnämnden. För att kunna planera lokalisering och 

kostnadsbedöma ett boende liksom finansieringslösning behöver KS 

förvaltning uppgifter om vilket behov vård- och omsorgsnämnden har 

avseende boendet, det vill säga antal platser, funktionalitet, integration med 

annat boende/verksamhet och övriga önskemål. Efter att dessa uppgifter har 

specificerats kan KS-förvaltning utreda möjlig lokalisering och ta fram en 

grov kostnadsbedömning som ett första steg i en projektering av boendet 

inför framtida beslut i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Utskottet föreslår att ”nämndens behov” i beslutstexten tas bort. 

Beslutsgång 

Utskottet beslutar enligt nytt förslag 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen 

 

 

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-30  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 120 Dnr 2016/00133  

Svar på motion: Behov av korttidsboende i Håbo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning  

Eva Staake (S) och Agneta Hägglund (S) har i motion daterad 2016-02-24 

föreslagit att kommunen snarast ska påbörja projektering av ett nytt 

korttidsboende, samt att i samband med detta undersöka möjligheterna till 

integrering av rehablokaler.  

Kommunfullmäktige överlämnade 2016-02-29 § 26 motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet 

till vård- och omsorgsnämnden för yttrande.  

I nämndens yttrande, vilket inkom 2017-01-11, kan i sammanfattning 

följande utläsas: 

Socialförvaltningens samlade bedömning är att det utifrån rådande 

förutsättningar inte är ekonomiskt försvarbart att i dagsläget bygga 

alternativt hyra moduler för att tillskapa fler korttidsplatser. Behovet av 

korttidsplatser är tillgodosett genom den upphandling som nyligen 

genomförts. Dessutom planeras ytterligare 7-8 platser för korttidsvård i det 

nya äldreboendet vid Kyrkcentrum. Förvaltningens bedömning är därmed 

att det finns tillräckligt många platser, nuvarande och i planering för 

framtiden. 

Yttrande har även inhämtats från kommunala pensionärsrådet och 

handikapprådet. Råden vill påtala att behovet av äldreboendeplatser och 

korttidsplatser har tagit upp i det kommunala pensionärsrådet under en 

längre tid och att processen kring detta därmed har varit alldeles för 

långsam. Ledamöterna i de båda rådens arbetsutskott framför att de ställer 

sig kritiska till hanteringen av frågan om korttidsboende generellt och 

konstaterar att kommunen starkt bör prioritera att tillräckligt antal 

korttidsplatser ska finnas inom kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-03, § 38, att genom 

kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss återremittera 

förslaget till kommunstyrelsen för en konsekvensbeskrivning och utredning 

av de ekonomiska konsekvenserna av att genomföra motionen. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-30  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med socialförvaltningen och 

bygg- och miljöförvaltningen genomfört en utredning om de ekonomiska 

konsekvenserna med ett bifall av motionen. 

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-03 § 135 att lämna 

ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-16 § 203 att föreslå fullmäktige att 

bifalla motionen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-10-16 § 203,  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 135 

Tjänsteskrivelse 2017-09-28 

Utredning om projektering av korttidsboende i Håbo kommun, 2017-09-25 

Kommunstyrelsen 2017-09-11 § 165 

Kommunfullmäktige 2017-04-03 § 38 

Kommunstyrelsen 2017-03-20 § 68  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-07 § 51 

Tjänsteskrivelse 2017-02-01 

Vård- och omsorgsnämnden 2017-01-10, § 2 

Motion 2016-02-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Göran Eriksson (C) yrkar att motionen avslås.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Werner Schubert (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.   

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Carina Lund (M) yrkar att motionen avslås.   

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag 

och finner att fullmäktige avslår förslaget.  

Omröstning begärs.   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-10-30  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att avslå 

motionen, nej- röst för att bifalla motionen.  

Ja-röst lämnas av: Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M), 

Liselotte Grahn Elg (M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson 

(M), Nils-Åke Mårheden (M), Roger von Walden (M), Björn Hedö (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Sara 

Ahlström (C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg 

(MP), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Pirjo Thonfors (-) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Gunilla 

Gustavsson (S), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Nina Manninen (S), Sixten Nylin (S), Akasya Randhav (S), 

Sven Erkert (S), Maria Annell (S), Sven-Olov Dväring (S), Hillevi 

Anderstedt (S), Marcus Carson (S), Inger Wallin (S), Michael Rubbestad 

(SD), Bengt Björkman (SD), Kristian Leinonen (SD), Linnea Hellberg (SD), 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Leif Lindqvist (V) 

Med 19 ja-röster och 22 nej-röster bifaller fullmäktige motionen.  

Reservation 

Carina Lund (M), Bo Johnsson (M), Ulf Winberg (M), Liselotte Grahn Elg 

(M), Rasmus Kraftelid (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke 

Mårheden (M), Roger von Walden (M), Björn Hedö (M), Tommy 

Rosenkvist (M), Göran Eriksson (C), Leif Zetterberg (C), Sara Ahlström 

(C), Gunilla Alm (L), Anders Cyrillus (L), Christian Nordberg (MP), Marie 

Nordberg (MP) och Fred Rydberg (KD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Motionärerna – för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden – för åtgärd 

Kansliet – för uppföljning och till hemsidan 

 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-21 VON 2018/00028 nr 3032 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, Avtal om ersättning för vård av utskrivningsklar 
patient under 2018 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag till överenskommelse 

om ersättning under 2018 för utskrivningsklara patienter.    

Sammanfattning     

Enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

ska riktlinjer för samverkan tas fram inom ett län. Lagen ger också möjlighet enligt 

4 kap. 5 § att komma överens om en ny regional ersättningsmodell för 

betalningsansvaret. Lagens intention är att minska antalet dagar som patienter 

vårdas som utskrivningsklara på sjukhus och bygger på ömsesidig tillit mellan de 

berörda parterna.  

Enligt lag innebär avsaknaden av en överenskommelse om belopp att kommunerna 

ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter med det belopp som 

fastställts i föreskrift av Socialstyrelsen (HSLFFS 2017:72). Eftersom beloppet för 

betalningsansvaret höjts och fastställts till 7 100 kronor per dygn i ett sent skede har 

kommunernas ekonomiska förutsättningar påverkats.    

Ersättningsmodell 

Kommunens betalningsansvar ska inträda tre dagar efter det att en underrättelse 

enligt 3 kap. 1 § lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård har skickats. Om en sådan underrättelse skickas efter klockan 12.00, 

ska kommunens betalningsansvar emellertid inträda fyra dagar efter det att 

underrättelsen har skickats. För patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård ska 

fram till och med den 31 december 2018 kommunens betalningsansvar enligt 5 kap. 

4 § inträda först 30 dagar efter det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § har skickats. 

Kommunen ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter med 5 042 

kronor per vårddygn för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård, 3 638 

kronor per vårddygn för patienter vid en enhet för geriatrisk vård och 4 277 kronor 

per vårddygn för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.    

Beslutsunderlag   

– Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-21, dok.nr 3032. 

– Utkast, förslag till avtal      

__________ 

Beslut skickas till    

Region Uppsala, Hälso- och sjukvårdsavdelningen     
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ViS - Vård i samverkan  

 

Avtal om ersättning för vård av 
utskrivningsklar patient under 2018 

Bakgrund 
Enligt lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska riktlinjer för 

samverkan tas fram inom ett län. Lagen ger också möjlighet enligt 4 kap. 5 § att komma överens om en ny 

regional ersättningsmodell för betalningsansvaret. Lagens intention är att minska antalet dagar som 

patienter vårdas som utskrivningsklara på sjukhus och bygger på ömsesidig tillit mellan de berörda 

parterna.  

Regleringen av betalningsansvaret i Uppsala län återfinns i en riktlinje1 där hänvisning görs till gällande 

lagstiftning. I riktlinjen beskrivs respektive huvudmans ansvar gällande utskrivningsklara patienter men 

utöver det fastställs inte något särskilt ersättningsbelopp. Enligt lag innebär avsaknaden av en 

överenskommelse om belopp att kommunerna ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara 

patienter med det belopp som fastställts i föreskrift av Socialstyrelsen (HSLFFS 2017:72). Eftersom 

beloppet för betalningsansvaret höjts och fastställts i ett sent skede har kommunernas ekonomiska 

förutsättningar påverkats.  

Syfte  
Syftet med avtalet är att Region Uppsala och kommunerna gemensamt ska fastställa nivån på 

ersättningen för vård av utskrivningsklara patienter. Avtalet ska gälla under perioden 1 maj 2018 tills nytt 

beslut avseende ersättningsnivå fattas av parterna.  

Beredning 
Beslut om avtalet fattas av respektive huvudmans berörda styrelser. 

Reglering av betalningsansvar 
Ersättningsmodell 
Kommunens betalningsansvar ska inträda tre dagar efter det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § lag 

(2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har skickats. Om en sådan 

underrättelse skickas efter klockan 12.00, ska kommunens betalningsansvar emellertid inträda fyra dagar 

efter det att underrättelsen har skickats. För patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård ska fram till 

och med den 31 december 2018 kommunens betalningsansvar enligt 5 kap. 4 § inträda först 30 dagar 

efter det att en underrättelse enligt 3 kap. 1 § har skickats. 

Kommunen ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara patienter med 5 042 kronor per vårddygn 

för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård, 3 638 kronor per vårddygn för patienter vid en enhet 

för geriatrisk vård och 4 277 kronor per vårddygn för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.  

                                                           
1 Samverkan vid utskrivning från slutenvård, Vård i samverkan, VIS 
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Kommunens betalningsansvar ska enligt 5 kap. 5 § inte inträda om patientens utskrivning från den slutna 

vården försvåras på grund av att insatser som den landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för 

inte är tillgängliga, eller om det saknas information om att sådana insatser är tillgängliga. 

Uppföljning 
Kontinuerlig uppföljning av utskrivningsklara inom slutenvården, där även ekonomisk uppföljning ingår, 

ska genomföras så att utfall kan följas och utvärderas. Representanter från både kommun och Region 

Uppsala ska månatligen kontrollera följsamhet och rapportera till TML HSVO, som i sin tur rapporterar till 

det politiska samrådet.  

Tvister 
Eventuell tvist om ersättning tas upp i TML HSVO. Kan TML HSVO inte lösa frågan diskuteras frågan vidare 

i länets politiska samråd. 

Övrigt  
Detta avtal har upprättats i likalydande exemplar varav parterna tagit varsitt.  

 

    

 

 

 

__________________________    __________________________  

Sjukhusstyrelsens ordförande                         XX ordförande           

Region Uppsala      XX kommun 

 

 

 

__________________________    __________________________  

XX ordförande                           XX ordförande           

XX kommun    XX kommun 
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__________________________    __________________________  

XX ordförande                          XX ordförande           

Xx kommun       XX kommun 
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Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Susanne Bengtson, System- och 
verksamhetscontroller 
 

 

Tjänsteskrivelse, Avtalsuppföljning Humana omsorg AB 2017 

Förslag till beslut     

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten för år 2017       

Sammanfattning     

Uppföljningen av avtalsår 2017 för drift av Pomona hus2, Humana omsorg AB 

har haft som syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med 

gällande riktlinjer, mål och krav. Resultatet bedöms av förvaltningen som 

godkänt. 

Ärende 

Förvaltningen har genomfört avtalsluppföljning och tittat på nedan uppräknade 

punkter. Resultat och kommentarer framgår i sin helhet i rapporten, daterad 

2018-02-19. 

 Nationella enhetsundersökningen och nationella brukarundersökningen 

 Rutiner vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller 

övergrepp av en anhörig/närstående. 

 Genomförandeplaner 

 Tandvård och munhälsa  

 Rutin för hantering av medicintekniska produkter 

 Avvikelsehantering  

 Redogörelse för personal     

Uppföljning 

Avtalsuppföljning med Humana omsorg AB genomförs en gång per år.   

Beslutsunderlag   

– Rapport, daterad 2018-02-19, nr 2948 

– Nationella enhetsundersökning 

– Nationella brukarundersökning 

–       

__________ 

Beslut skickas till    

Avdelningen för stöd till vuxna 

Humana omsorg AB     
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Rapport Avtalsuppföljning Humana omsorg AB 2017 

Bakgrund 

Pomona hus 2 är ett särskilt boende för äldre med inriktning somatik. Det har under 

flera år drivits av Attendo AB, men Humana omsorg AB vann senaste upphandlingen 

enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) och tog därmed över driften 1 februari 

2017.  

Utförare och beställare har överenskommit att träffas i samverkansträffar en gång per 

termin. Därutöver lyfts givetvis aktuella frågor vid behov och en gång per år avser 

beställaren även att göra en särskild avtalsuppföljning, vilket denna rapport beskriver. 

Rapportens disposition 

Efter en kort genomgång av metod för årets uppföljning presenteras resultatet av 

beställarens avtalsuppföljning i form av kontroller och dialog med utföraren relaterat till 

utvalda avtalskrav 

Metod vid uppföljning 

Uppföljningen av Humana omsorgs verksamhetsår 2017 genomfördes av 

avdelningschef för stöd till vuxna, system- och verksamhetscontroller, medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR).  

Genomgång av uppföljning och val av upplägg  

Ett avtal består av många olika ska-krav. Följande områden, med koppling till politiska 

mål och nyckelindikatorer, valdes ut för granskning till denna avtalsuppföljning:  

 Nationella enhetsundersökningen och nationella brukarundersökningen 

 Rutin vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp av 

en anhörig/närstående. 

 Genomförandeplaner 

 Avvikelsehantering  

 Tandvård och munhälsa  

 Rutinför hantering av medicintekniska produkter 

 Redogörelse för personal  

Av ovanstående ombads utföraren, att en vecka innan uppföljningsmötet skicka in 

täthetschema för oktober-december och kompetensprofil för samtliga medarbetare som 

varit i tjänst oktober-december. Utföraren skulle även i förväg skicka in en 

sammanställning över allvarliga avvikelser och vidtagna åtgärder, en sammanställning 

över nödvändig tandvård och munhälsobedömning samt rutin för hantering av 

medicintekniska produkter.  
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Övriga delar hade förberetts av beställaren. 

Uppföljningsmöte  

Uppföljningsmötet ägde rum i kommunhuset. Från Socialförvaltningen deltog 

avdelningschef stöd till vuxna Catrin Josephson, system- och verksamhetskontroller 

Susanne Bengtson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Irene Eklöf och 

medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) Monica Lundquist. Från Humana omsorg 

deltog regionchef Hanna Göthlin, verksamhetschef Tina Kiderud samt sjuksköterska 

och gruppledare. 

Resultat Avtalsuppföljning 

Resultat Nationella enhetsundersökningen – bilaga nr 1 

Utifrån Socialstyrelsens instruktioner genomförs årligen en enkätundersökning inom 

äldreomsorgen. Utförarna svarar då själva på frågorna, så bifogad sammanställning är 

inte ett resultat av en granskning från beställarens sida, utan enbart en sammanställning 

av utförarnas egna uppgifter. Vid uppföljningsmötena gav dock dessa enkätsvar 

grunden till en intressant och god dialog mellan beställare och utförare, om rutiner, 

dokumentation med mera. 

Resultat Nationella brukarundersökningen – bilaga nr 2 

Socialstyrelsen genomför årligen även en enkätundersökning inom äldreomsorgens 

brukare. Brukarna svarar då själva på frågorna, eller med stöd av anhörig, så bifogad 

sammanställning är inte ett resultat av en granskning från beställarens sida, men en 

viktig sammanställning av brukarnas egna uppgifter.  

När enkäten genomfördes, våren 2017, hade Humana omsorg nyligen tagit över driften 

av boendet. Första månaden var ur bemanningssynpunkt mycket svår för utföraren, som 

mot bakgrund av detta uttrycker att man är nöjd med brukarnas svar i enkäten, i de delar 

som rör personalen. I flera delar som rör brukarnas relativt låga nöjdhet med rörlighet, 

rum och gemensamma utrymmen, påpekar utföraren att det är ganska trångt i lokalerna i 

Pomona hus 2.   

Beställaren kan konstatera att brukarna svarat 100 % positivt på frågorna som rör 

bemötande och trygghet samt svar över både länets och rikets snitt avseende såväl 

förtroende för personalen som den sammantagna nöjdheten med sitt äldreboende.  

Rutin vid misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller övergrepp 
av en anhörig/närstående   

Vid uppföljningsmötet överlämnar verksamhetschefen en rutin, daterad 2014-06-16 som 

sitter i personalens rutinpärm. Rutinen godkänns av beställaren som också ger kort 

information hur Socialförvaltningen i Håbo arbetar med våld i nära relationer utifrån 

nämndernas antagna riktlinjer.  

Resultat genomförandeplan  

Enligt avtal ska utföraren för varje individ upprätta en genomförandeplan, baserad på 

biståndsbeslutet och övrigt underlag som lämnats i samband med inflyttningen. Planen 

ska dokumenteras i verksamhetssystemet Treserva där den även blir synlig för 
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biståndshandläggaren. Genomförandeplanen ger en samlad beskrivning av hur den 

enskildes behov av insatser i form av service och personlig omvårdnad ska genomföras. 

Planen ska tas fram tillsammans med den enskilde och/eller dennes företrädare. 

Genomförandeplanen ska upprättas inom 15 dagar från inflyttningen.  

 

Vid årets avtalsuppföljning gjordes en mätning av andel upprättade aktuella 

genomförandeplaner i december.  

Resultat av beställarens kontroll i Treserva 2017-12-31 

 

Kommentarer från utföraren vid uppföljningsmöte 

Verksamhetschefen konstaterar att man inte har en fungerande rutin avseende hur 

genomförandeplanen upprättas i Treserva, eftersom biståndshandläggaren också ska 

kunna läsa planen. Detta kommer att ses över inom kort så att det blir rätt gjort 

framöver.  

 

Beställarens kommentar och bedömning om avtalstrohet 

Beställaren kan konstatera att genomförandeplanerna inte har upprättats inom de 15 

dagar som avtalsvillkoren anger. I och med att utföraren hade onormalt många 

genomförandeplaner att upprätta i samband med övertagandet, gjordes dock även en 

kontroll av hur många som var upprättade inom två månader. Eftersom att enbart en 

tredjedel av planerna fanns på plats även efter denna längre period kan resultatet inte 

anses vara helt godkänt.  

Beställaren har dock även gjort en kvalitativ kontroll av flera av planerna och är mycket 

nöjd med kvaliteten och konstaterar att brukarens individuella behov och önskemål fått 

utrymme i den planerade omsorgen.  

 

Munhälsa (MAS/MAR) 

Enligt kommunens riktlinjer kring intyg för nödvändig tandvård så ska personer med 

intyg erbjudas en kostnadsfri munhälsobedömning årligen. Omsorgspersonalen ska 

också få en årlig utbildning i munhälsa. 24 av 32 personer har fått en 

munhälsobedömning. 14 omsorgspersonal har fått utbildning i munhälsa. 

Förflyttningsutbildning (MAS/MAR) 

All nyanställd personal ska gå en dags introduktion i förflyttningskunskap som 

inkluderar förflyttningar med personlyft för att säkerställa säkra förflyttningar. Vart 

tredje år ska anställda genomgå repetition av utbildningen en halvdag. 3 nyanställda har 

gått heldagsutbildningen under 2017. Flera av de anställda har gått utbildningen innan 

2017. Man har inte haft möjlighet att skicka timvikarier på utbildningen under året. Vid 

introduktion i verksamheten går man dubbelt med erfaren personal för att säkerställa att 

förflyttningar görs på ett patientsäkert sätt. 
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Basala hygienrutiner (MAS/MAR) 

Enligt kommunens riktlinje om god vårdhygien inom vård och omsorg ska egenkontroll 

av basala hygienriktlinjer utföras två gånger per år. Egenkontroll är utförd enligt rutin. 

Medicintekniska produkter (MAS/MAR) 

Rutiner för hantering och användande av hjälpmedel är känd i verksamheten. Man har 

inom Humana även egna upprättade rutiner som beskriver ansvar för basututrustning 

och individuellt förskrivna hjälpmedel. Verksamheten har egen basutrustning som finns 

dokumenterad i inventarieförteckning. Man har också serviceprotokoll för de 

hjälpmedel i basutrustningen som haft serviceåtgärd (sängar och lyftar).  

Man känner till hur hantering av avvikelser för medicintekniska produkter ska hanteras. 

Under året har man inte haft någon avvikelse rörande medicintekniska produkter. 

Avvikelsehantering (MAS/MAR) 

I verksamheten har man regelbundet teammöten och kvalitetsråd där avvikelser 

behandlas. Legitimerad personal och chef deltar. Under året har det varit flera 

läkemedelsavvikelser som handlar om utebliven signatur. Ökad kontroll att givna 

läkemedel signeras har gett resultat mot slut av året. Verksamhetschef rapporterar 

avvikelser varje månad till MAS. 

Resultat avvikelser på enhetsnivå och om man inför förändrat arbetssätt som föranleds 

av avvikelser förs ut till personal via punkt på arbetsplatsmöten. 

Signeringslista rehabordinationer (MAS/MAR) 

1/12-2017 infördes signeringslistor för rehabordinationer för att säkra t upp att patienter 

får de insatser som fysioterapeut/arbetsterapeut ordinerat. Man tycker att det är positivt 

att rehabordinationer likställs med andra ordinationer men det fungerar inte bra ännu, 

upplevelsen är att personal inte tar ordinationerna på riktigt samma allvar. 

Signeringslistan ska förvaras i läkemedelspärmen. 

MAS/MAR samlade kommentarer och bedömning av avtalstrohet  

Uppföljning av de valda hälso- och sjukvårdsområdena enligt avtal är utan anmärkning. 

 

Resultat kartläggning av personal 

Enligt avtal ska utföraren ansvara för adekvat utbildad personal och personaltäthet samt 

tillämpa en plan för nyrekrytering av personal med relevant kompetens så att inte 

personalbrist uppstår.  

Bemanning utifrån täthetsschema oktober-december 

När det gäller täthet ska utföraren enligt avtal ständigt ha en bemanning på minst 0,69 

årsarbetare per boendeplats. Det inlämnade täthetsschema, som inkluderar beskrivning 

om var vikarier tagits in vid vakanser, bedömer beställaren som godkänt.  
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Bemanning tidigare under året 

Det kan tilläggas att Humana omsorg hade stora problem med bemanningen i främst 

februari månad, bland annat på grund av mycket höga sjukskrivningstal och relativt få 

”ärvda” timvikarier från tidigare utförare. Humana omsorg tilldelades även då en 

varning på grund av allt för låg bemanning. Dialogen har dock varit mycket god mellan 

utförare och beställare och bemanningen blev snabbt bättre.  

Fortbildningstimmar och kurser 

Utförarens personal ska enligt avtal få minst 15 timmar relevant fortbildning per 

kalenderår och årsarbetare. Av utförarens sammanställning av genomförda kurser 

framgår att personalen har fått 10 timmar i fortbildning per kalenderår. 

Verksamhetschef uttrycker att man är nöjd med vad man lyckats åstadkomma i och med 

den ansträngda starten och flertal nyrekryteringar. Från beställarhåll påpekas att 

mängden fortbildning var ett av utvärderingskriterierna i upphandlingen, varför detta, 

förutom den uppenbara kvalitetsindikatorn i vården, ses som viktigt att efterleva. 

Regionchefen håller med om detta och uppger att man ska arbeta för att genomföra 15 

timmar per år framöver.  

Genomgång av Humanas sammanställning av medarbetarnas kompetensprofil 

Utförarens anbud, som nu räknas som avtalstext, beskriver att Humana omsorg avsåg att 

vid övertagandet från tidigare utförare ta fram en kompetensprofil för varje anställd. 

Kompetensprofilen beskrevs innehålla en inventering av vad varje medarbetare har för 

grundutbildning, vidareutbildning, kurser, föreläsningar samt nuvarande kompetens-

utvecklingsbehov.  

Till denna avtalsuppföljning hade utföraren ombetts att redovisa ovanstående profiler. 

Humana omsorg har uppvisat en sammanställning av personalens utbildningsnivåer, 

men de uppger samtidigt att inga intyg inhämtats från personalen som kan styrka 

uppgifterna, förutom avseende undersköterskornas grundutbildning. 

Från beställaren påpekades att detta inte är vad som utlovats, och regionchef bekräftar 

att man kommer att genomföra den noggrannare kompetensgranskning som tidigare 

utlovats. Man är dock till stora delar nöjd med sin personal och exemplifierar med 

nyanställningar som genomförts, bland annat timvikarier. 

Fördelningen undersköterska/vårdbiträde ser vid uppföljningstillfället ut enligt nedan. 

Utförare  undersköterska  Vårdbiträde utbildad 

Humana 31 st 15 st 

Utföraren meddelar att de är väldigt nöjda med hösten och ser även en positiv 

förändring fram över. De är medvetna om att de inte uppfyller utbildningstimmar som 

med kompetensprofil på anställda och se över utbildningstimmar. 

 

Beställarens samlade kommentar om personalenI kommande samverkansträffar 

kommer beställaren att fortsätta dialogen med utföraren angående såväl 

kompetensprofiler som fortbildning. Sammantaget bedöms dock utföraren, avseende sin 

personals kompetens, fortbildning, bemanningstäthet med mera, som godkänd.  
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Sammanfattning 

I uppföljningsmötet med den enskilde utföraren har såväl styrkor som brister påtalats. 

Två områden är till viss del inte godkända.  

Det ena området är upprättandet av genomförandeplaner i och med att de upprättas allt 

för lång tid efter att den enskilde flyttat in på boendet. Dessutom är de inte korrekt 

registrerade, så de blir inte synliga för biståndshandläggaren. Det är dock en lovvärd 

hög kvalitet i genomförandeplanerna och beställaren kan konstatera att Humana omsorg 

i de upprättade planerna synliggör individens specifika behov och önskemål, vilket är 

viktigt och glädjande.   

Det andra området som till viss del inte är godkänt är personalens fortbildning, och även 

den kompetensprofil/kartläggning som utföraren skulle ha genomfört vid övertagandet.  

Ovanstående delar kommer att följas av beställaren.  

Sammantaget är beställarens bedömning att Humana omsorg AB under år 2017 drivit en 

god verksamhet på Pomona hus 2. Dialogen mellan utförare och beställare bedöms som 

god, liksom samverkan på individnivå mellan biståndshandläggare och utförare. 
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Bilaga1 Nationella enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 
hälso- och sjukvård 2017 
Humana Omsorg AB, Pomona hus 2 Håbo kommun 

 

1. Enheten erbjuder varje person möjlighet att delta i borådsmöten.         

                        

  Riket 62                   

  Uppsala län 84                   

  Humana  Nej                   

                        

  2. Andel personer med aktuell genomförandeplan. Procent.                     

  

 

                    

  Riket 92                   

  Uppsala län 94                   

  Humana  100                   

                        

  3. Andel personer med en plan som innehåller dokumentation om hur         

  personen deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan. Procent.       

  Riket 79                   

  Uppsala län 85                   

  Humana  100                   

                        

  4. Andel personer som har en dokumentation om varför de har en skyddsåtgärd. Procent      

  (Publiceras ej)                   

                        

  5. Aktuell rutin finns för genomförande av dygnets alla måltider.            

  

 

                    

  Riket 40                   

  Uppsala län 56                   

  Humana  Nej                   

                        

  6. Andel personer med aktuell genomförandeplan som innehåller information om        

  den äldres önskemål och behov i samband med måltiderna. Procent.         

  Riket 79                   

  Uppsala län 86                   

  Humana  100                   

  

 

 

 

 

 

                      



    

   

   

 

 

  7a. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld          

  eller övergrepp av en anhörig/närstående.               

  Riket 46                   

  Uppsala län 62                   

  Humana  Ja                   

                        

  7b. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är            

  beroende av/missbrukar läkemedel.               

  Riket 32                   

  Uppsala län 52                   

  Humana  Nej                   

                        

  7c. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende av/missbrukar        

  alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel).           

  Riket 32                   

  Uppsala län 52                   

  Humana  Ja                   

                        

  8. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till            

  personer som får insatser vid enheten.               

  Riket 43                   

  Uppsala län 66                   

  Humana  Nej                   

                        

  9. Det finns tillgång till träningslokal.                

  

 

                    

  Riket 48                   

  Uppsala län 69                   

  Humana  Ja                   

                        

  10. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)       

  genomföras i samverkan med olika aktörer. Det är dokumenterat i journal hur den enskilde deltagit.   

  Riket 54                   

  Uppsala län 72                   

  Humana  Nej                   

                        

  11. Aktuella rutiner finns för hur planering av den enskildes hälso- och sjukvård (vårdplanering)      

  ska genomföras i samverkan med ansvarig läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal      

  samt omsorgspersonal.                   

  Riket 50                   

  Uppsala län 70                   

  Humana  Nej                   



    

   

   

 

 

  

 

                    

  12. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras,        

  den enskildes delaktighet är dokumenterad i journalen.             

  Riket 47                   

  Uppsala län 69                   

  Humana  Nej                   

                        

  13. Aktuella rutiner finns för hur fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras i samverkan      

  med ansvarig sjuksköterska där omsorgspersonal medverkar. Rutinen omfattar alla personer vid enheten. Procent. 

  Riket 42                   

  Uppsala län 59                   

  Humana  Nej                   

                        

  14. Har registrerat insatser på enhetsnivå och använt sammanställingen av resultaten        

  för att utveckla verksamheten på enhetsnivå i Senior alert           

  Riket 77                   

  Uppsala län 79                   

  Humana  Nej                   

                        

  15. Har registrerat insatser på enhetsnivå och använt sammanställingen av resultaten        

  för att utveckla verksamheten på enhetsnivå i SveDem             

  Riket 4                   

  Uppsala län 5                   

  Humana  Nej                   

                        

  16. Har registrerat insatser på enhetsnivå och använt sammanställingen av resultaten        

  för att utveckla verksamheten på enhetsnivå i BPSD-registret           

  Riket 62                   

  Uppsala län 59                   

  Humana  Nej                   

                        

  17. Har registrerat insatser på enhetsnivå och använt sammanställingen av resultaten        

  för att utveckla verksamheten på enhetsnivå i Palliativregistret           

  Riket 72                   

  Uppsala län 69                   

  Humana  Nej                   

                        

  18. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, vardagar. Procent.         

                        

  Riket 82                   

  Uppsala län 71                   

  Humana  89                   



    

   

   

 

 

                        

  19. Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, helgdagar. Procent.         

                        

  Riket 80                   

  Uppsala län 67                   

  Humana  83                   

                        

  20. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar.     

                        

  Riket 0,04                   

  Uppsala län 0,045                   

  Humana  0,063                   

                        

  21. Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, helgdagar.      

                        

  Riket 0,006                   

  Uppsala län 0,005                   

  Humana  0,005                   

                        

  22. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, vardagar.          

                        

  Riket 0,3                   

  Uppsala län 0,3                   

  Humana  0,313                   

                        

  23. Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, helgdagar.         

                        

  Riket 0,25                   

  Uppsala län 0,25                   

  Humana  0,313                   

                        

                        

                        

 



 
Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt 
stöd och utveckling 

  1(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-02-19 VON 2018/00011 nr 2947 

 

Bilaga 2 Nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 
2017 Humana omsorg AB, Pomonahus 2 Håbo kommun 

1.      Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd?   

              

        Riket 27         

  Uppsala län 29         

  Humana 31         

              

2.      Har du besvär av ängslan, oro eller ångest?     

              

  Riket 38         

  Uppsala län 40         

  Humana 44         

              

3.      Hur är din rörlighet inomhus?       

              

  Riket 16         

  Uppsala län 17         

  Humana 13         

              

              

4.      Fick du plats på det äldreboende du ville bo på?   

              

  Riket 88         

  Uppsala län 87         

  Humana 100         

              

5.      Trivs du med ditt rum eller lägenhet?     

              

  Riket 74         

  Uppsala län 75         

  Humana 63         

              

6.      Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena?   

              

  Riket 64         

  Uppsala län 64         

  Humana 47         

              

  
          

  
 
 



    

   

   

 

 

 

7.      Är det trivsamt utomhus runt ditt boende?     

              

  Riket 66         

  Uppsala län 67         

  Humana 60         

              

8.      Hur brukar maten smaka?       

              

  Riket 75         

  Uppsala län 76         

  Humana 50         

              

9.      Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? 

              

  Riket 69         

  Uppsala län 70         

  Humana 40         

              

              

10.  Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? 

              

  Riket 73         

  Uppsala län 72         

  Humana 75         

              

11.  Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? 

              

  Riket 49         

  Uppsala län 47         

  Humana 43         

              

12.  Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?   

              

  Riket 61         

  Uppsala län 63         

  Humana 63         

 

 

 

 

  
        

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 



    

   

   

 

 

 
 

13.  Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?   

              

  Riket 94         

  Uppsala län 94         

  Humana 100         

              

14.  Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 

              

  Riket 80         

  Uppsala län 82         

  Humana 77         

              

15.  Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? 

              

  Riket 98         

  Uppsala län 89         

  Humana 100         

              

16.  Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? 

              

  Riket 86         

  Uppsala län 85         

  Humana 94         

              

17.  Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? 

              

  Riket 64         

  Uppsala län 65         

  Humana 64         

              

18.  Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga?   

              

  Riket 58         

  Uppsala län 59         

  Humana 50         

  

          

  
 
 
 
 
 

     



    

   

   

 

 

19.  Händer det att du besväras av ensamhet? 

              

  Riket 34         

  Uppsala län 38         

  Humana 13         

              

20.  Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? 

              

  Riket 76         

  Uppsala län 78         

  Humana 73         

              

21.  Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov?   

              

  Riket 57         

  Uppsala län 60         

  Humana 25         

              

22.  Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov? 

              

  Riket 84         

  Uppsala län 82         

  Humana 75         

              

23.  Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? 

              

  Riket 82         

  Uppsala län 84         

  Humana 88         

              

24.  Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet? 

              

  Riket 47         

  Uppsala län 48         

  Humana 76         

  

          

  
 
 
 
 
 
 

 

     



    

   

   

 

 

 

25.  Vem besvarade/fyllde i frågeformuläret 

Finns ej registrerat         

              

26.  Hur tycker du att samarbetet mellan dig och äldreboendet fungerar? 

              

  Riket 87         

  Uppsala län 84         

  Humana 92         
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 Datum Vår beteckning 

 2018-03-26 VON 2018/00027 nr 3041 

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

 

Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per februari 
2018 

Förslag till beslut      

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 

månadsuppföljning per februari. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att vidta 

nödvändiga åtgärder för en budget i balans. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delge månadsuppföljningen per 

februari till kommunstyrelsen.        

Ärende 

Förvaltningens budgetuppföljning för vård- och omsorgsnämnden för 

februari 2018 visar ett prognosticerat underskott om 5 806 tkr. Våra 

äldreboenden i kommunal regi redovisar högre personalkostnader än vad 

som finns budgeterat. En annan anledning till underskottet är köpta platser i 

psykiatriboende. I budget finns utrymme för köp av två sådana platser men 

ytterligare två beräknas behöva köpas i en nära framtid.  Sammantaget är 

underskottet här prognosticerat till ca 3,6 miljoner kronor.  

 

Förvaltningen har också köp av sju platser på LSS-boende, varav två har 

tillkommit efter beslut om budget för 2018. I denna del är det beräknade 

underskottet nära 2,8 miljoner kronor 

 

Ytterligare en kostnad som är med i prognosen men inte finns i budget för 

2018 är start av ett korttidsboende enligt kommunfullmäktiges beslut. Om 

detta startas i september beräknas kostnaden för året bli ca 2,4 miljoner 

kronor.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Generellt kan konstateras att det finns stora osäkra moment i en prognos per 

februari. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att anpassa kostnaderna 

för att minska underskottet. Delårsuppföljningen per mars bör kunna ge en 

mer exakt bild kring storleken på underskottet och vilka åtgärder som 

behöver vidtas.     

Beslutsunderlag   

– Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per februari      

__________ 

Beslut skickas till    

Kommunstyrelsen    

 



2018-03-26 

 

Månadsuppföljning per februari 
2018 

Vård- och omsorgsnämnd 
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1 Driftredovisning 

Prognosrapport 

  Bokslut 
Budget 
2018 

Utfall jan-
feb 

Prognos 
för året 

Avvikelse 
från budge 

      

Nämndverksamhet -311 -264 -59 -264 0 

Nämndadministration -188 -199 -31 -199 0 

Förvaltningsövergripande -9 216 -11 674 -1 438 -10 631 1 043 

Hemtjänst i ord. boende -44 261 -46 379 -5 498 -43 752 2 627 

Särskilt / annat boende -67 120 -69 120 -10 337 -72 731 -3 611 

Korttidsboende -4 311 -4 888 -849 -7 653 -2 765 

Dagverksamhet -2 332 -2 658 -352 -2 583 75 

Boendestöd -4 782 -5 493 -837 -5 493 0 

Öppen verksamhet -10 605 -7 565 -1 814 -7 885 -320 

Övr insatser ord. boende 0 0 -11 0 0 

Handläggning SoL -3 862 -4 328 -566 -4 631 -303 

Personlig assistans -17 398 -18 579 -7 099 -17 317 1 262 

Särskilt boende LSS -21 458 -26 358 -3 682 -29 135 -2 777 

Daglig verksamhet LSS -8 180 -9 359 -1 578 -9 696 -337 

Övriga insatser LSS -6 938 -8 479 -1 979 -8 947 -468 

Handläggning LSS -1 415 -1 568 -259 -1 568 0 

Färdtjänst -6 509 -7 402 -529 -7 402 0 

Hälso- och sjukvård -22 328 -24 157 -3 179 -24 314 -157 

Bostadsverksamhet -316 -100 -27 -175 -75 

Summa -231 530 -248 570 -40 124 -254 376 -5 806 

2 Kommentarer till driftredovisning 

Förvaltningsövergripande 1 miljon kronor 

Förvaltningsövergripande redovisas sammantaget ett överskott om cirka 1 miljon 

kronor. Överskottet beror på det utrymme (cirka 2 miljoner kronor) som budgeterades 

för oförutsedda kostnader. Förvaltningen har högre kostnader för personal till följd av 

både högre löner och högre sysselsättningsgrader än budgeterat. Även kostnaderna för 

verksamhetssystem, konsulter, och tekniska lösningar förväntas bli högre än budgeterat. 

Hemtjänst i ordinärt boende 2,6 miljoner kronor 

Kostnaderna är fortsatt låga inom köp av hemtjänst. En jämförelse av biståndsbedömd 

tid under januari och februari jämfört med samma period år 2017 visar en ökning på 

knappt 3,9 procent. Detta är lite lägre än väntat eftersom antalet brukare ökat ungefär 8 

procent, likt andelen äldre i kommunen. Biståndsbedömningen styr numera direkt 

ersättningen till utförarna och är viktig att följa. Ersättningsnivån per timme kommer att 

räknas upp 2,6 procent från och med 1 april, men trots att läget är svårbedömt läggs 

prognos enbart något högre än senaste månadernas nivåer, vilket innebär ett överskott 

för köp vid årets slut på cirka 4,2 miljoner kronor. 

Hemtjänst i kommunal regi redovisar en prognos på ett underskott om cirka 1,4 
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miljoner kronor, vilket är betydligt lägre än resultat föregående år. Verksamheten 

arbetar med att anpassa personalkostnaderna till intäkterna som fås utifrån brukarnas 

biståndsbedömda timmar. 

Efterfrågan på trygghetslarm har ökat efter att de för brukare blivit avgiftsfria. För 

trygghetslarm redovisas en prognos som är cirka 200 000 kronor högre än budgeterat till 

följd av högre kostnader för inköp av larm. 

Särskilt boende / annat boende -3,6 miljoner kronor 

Äldreboenden i kommunal drift redovisar högre personalkostnader än budgeterat. 

Verksamheterna har generellt svårt att anpassa bemanning/kostnad utifrån given 

budgetram. Ett arbete med att anpassa kostnaderna pågår. 

Budgeten inrymmer två pågående köp av psykiatriboenden. Utöver budget beräknas 

ytterligare två köp att påbörjas inom kort, i samfinansiering med region Uppsala. 

Prognosen är enbart uppskattad eftersom dygnspris och period ännu inte är fastställd. 

Korttidsboende -2,8 miljoner kronor 

I prognosen beräknas att det nya korttidsboendet startar den 1 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. 

Trenden under årets första två månader indikerar fler köpta dygn på korttidsboende för 

helåret än budgeterat vilket medför en prognos med högre kostnader om 200 000 

kronor. 

Pomonas korttidsboende redovisar ett underskott om 175 000 kronor för 

personalkostnader då det inte går att minimera vikarietillsättning i så stor utsträckning 

som skulle behövas för att hålla budget. I prognosen finns också högre tillkommande 

kostnader i samband med hissbyte i huset. 

Öppen verksamhet -320 000 kronor 

För restaurang Pomona redovisas en prognos om högre personalkostnader än 

budgeterat. 

Handläggning SoL -303 000 kronor 

Bemanningskonsult har under året hyrts in under tre månader på grund av tjänstledighet 

och sjukskrivning för personal som sedan återgick i tjänst tidigare än beräknat. Detta 

medför ett underskott inom verksamheten. 

Personlig assistans 1,3 mkr 

För de ärenden som finns inom assistans följer prognosen budget. Verksamheten 

redovisar ett överskott då budget finns för ärenden som ännu inte tillkommit. 

Särskilt boende LSS -2,8 mkr 

För köp av boende innehåller prognostiserat utfall sju externa köp av LSS-boenden, 

varav två tillkommit efter tid för budgetering av 2018. Fem av de berörda är barn, vilket 

är mycket ovanligt, mer svårberäkneligt och mer kostnadsdrivande. 

Daglig verksamhet LSS -337 000 kronor 

Verksamheten beräknas ha högre kostnader för förbrukningsinventarier än budgeterat. 

Övriga insatser LSS -468 000 kronor 

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

men i år köps korttids externt för barn, i avvaktan på boende. 
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Hälso- och sjukvård -157 000 kronor 

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

samt högre utbildningskostnader. En osäkerhet finns kring personalkostnader då 

ersättare för sommarsemestrar kan bli betydligt dyrare än tidigare år. 

Kostnaden för hjälpmedel bedöms bli något högre än budgeterat. Kostnaden för 

hjälpmedel är svår att prognostisera då verksamheten under året kan behöva köpa in 

enstaka avancerade och dyra hjälpmedel utifrån individuella behov. 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-22 VON 2017/00053 nr 3036 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare 
0171-525 06 
lena.fertig@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, översyn av styrdokument 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från nr 1 – 13 

ska kvarstå.    

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från nr 15 – 21 

ska revideras och vara antagna till senast nästa år, juni 2019. 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppräknade styrdokument från 22 – 23 

ska upphävas med omedelbar verkan. 

4. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att nr 14 – Plan för full 

delaktighet i Håbo 2016-2019 – ska kvarstå.  

Sammanfattning     

Kommunfullmäktige antog 2017-12-04 § 149 riktlinjer för styrdokument i Håbo 

kommun. Dessa riktlinjer innebär bland annat att en årlig översyn över kommunens 

styrdokument ska göras på tjänstemannanivå, samt att en översyn ska göras på 

politisk nivå en gång per mandatperiod. Fullmäktige antog även nya mallar för 

styrdokument och uppdrog till nämnderna att genomföra en översyn över alla 

styrdokument inom nämndens ansvarsområde. Denna första översyn kommer att 

utgöra grunden för kommande års aktualitetsprövningar. 

Styrdokument som ska kvarstå 

1. Delegationsordning  

2. Dokumenthanteringsplan 

3. Allmänna villkor för Håbo kommuns kundval inom hemtjänsten 

4. Riktlinje för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktionsnedsatta 

5. Riktlinje för färdtjänst och riksfärdtjänst 

6. Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg 

7. Riktlinje för avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård och social omsorg 

8. Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter 

9. Riktlinje individuellt förskrivna hjälpmedel inom kommunal hälso-. och sjukvård 

10. Riktlinje för läkemedelshantering inom vård- och omsorg (inklusive bilagor) 

11. Riktlinje för hantering och användning av medicintekniska produkter 

12. Riktlinje för god vårdhygien inom vård- och omsorg 

13. Riktlinje för palliativ vård i livets slutskede 

14. Plan för full delaktighet i Håbo 2016-2019 

Styrdokument som ska revideras 

15. Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Håbo kommun 

16. Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i socialförvaltningen 

17. Riktlinje för tandvårdsstöd till vissa äldre och funktionsnedsatta 

18. Avgiftshantering inom äldre och handikappomsorgen 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-03-22 VON 2017/00053 nr 3036 

 

19. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen 

20. Riktlinje för informationssäkerhet i patientjournalen 

21. Riktlinje för vissa skyddsåtgärder inom vård- och omsorg 

Styrdokument som ska upphävas 

22. Konsekvensbeskrivning utifrån förslag till lokala värdighetsgarantier (hör ihop med 15) 

23. Riktlinje för service utan behovsprövning (ska ändras till att vara en rutin) 

 

Beslutsunderlag   

– Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-22, id 3036 

– Förteckning, excelfil 

– Fullmäktiges beslut, daterad 2017-12-04 § 149, dnr 2017/00064      
__________ 

Beslut skickas till    

Berörda avdelningschefer 

Kommunfullmäktige    

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-12-04  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

§ 149 Dnr 2017/00064  

Revidering av kommunens riktlinjer och mallar för 
styrdokument 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för styrdokument”.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer för styrdokument (KF 

2013-04-22 § 30).  

3. Kommunfullmäktige antar nya mallar för styrdokument. Alla nya 

styrdokument ska från och med detta beslut läggas in i de nya mallarna.  

4. Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att genomföra en översyn 

över styrdokument inom nämndens ansvarsområde i enlighet med 

kommunstyrelsens förvaltnings anvisningar. Resultatet av översynen ska 

redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni 2018.  

Sammanfattning  

Kommunens styrdokument regleras av ”Riktlinjer för styrdokument” som 

antogs av kommunfullmäktige 2013. Enligt dessa riktlinjer upphör 

styrdokument att gälla efter fyra år om inget nytt beslut fattas. Därför har 

kommunstyrelsens förvaltning sett över riktlinjerna och i detta arbete också 

sett över hur styrdokument hanteras generellt i kommunen.  

I arbetet har förvaltningen tagit fram förslag till nya riktlinjer för 

styrdokument, där den största skillnaden mot tidigare riktlinjer är att ett 

system för regelbunden aktualitetsprövning av kommunens styrdokument 

har införts. Likaså föreslår förvaltningen nya mallar för styrdokument, som 

bättre ger plats för den information som varje styrdokument, enligt 

riktlinjerna för styrdokument, ska innehålla.  

För att de föreslagna riktlinjerna och mallarna ska implementeras på 

lämpligt vis, och för att en grund för rutinen för regelbunden 

aktualitetsprövning ska skapas, föreslår förvaltningen också att alla nämnder 

ges i uppdrag att genomföra en översyn över sina styrdokument. 

Förvaltningen lämnar också förslag till instruktioner för hur denna översyn 

ska gå till.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-11-20 § 239  

Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-11-07 § 165 

Tjänsteskrivelse 2017-08-10 

Förslag till nya riktlinjer för styrdokument 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-12-04  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERA
RE 

   EXPEDIERAD SIGNATU
R 

UTDRAGSBESTYRK
NING 

 

           

           
 

ID 2013.427 (Nuvarande riktlinjer för styrdokument) 

Förslag till instruktioner för översyn över befintliga styrdokument 

Bilaga: Förslag till mall för styrdokument på politisk nivå 

Bilaga: Förslag till mall för styrdokument på tjänstemannanivå 

Förteckning över befintliga styrdokument, enligt kommunens 

författningssamling på hemsidan 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Nämnderna, för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli, för åtgärd och till hemsidan 

Kommundirektör, för kännedom 

 

 

 



Namn Dokumenttyp Antaget av Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) § Fortsatt status Motivering

Delegationsordning Vård- och 
omsorgsnämnden

Delegationsord
ning

Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-04-05 28

Dokumenthanteringsplan Vård- och 
omsorgsnämnden

Dokumenthant
eringsplan

Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-03-03 30

Plan för full delaktighet i Håbo 2016-
2019 Plan Kommunfullmäktige 2016-12-12 152

Lokala värdighetsgarantier för 
äldreomsorgen i Håbo kommun Övrigt

Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-02-03 15

Konsekvensbeskrivning utifrån förslag 
till lokala värdighetsgarantier Övrigt

Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-02-03 15 Tillhör ovan, Lokala värdighetsgarantier

Allmänna villkor för Håbo kommuns 
kundval inom hemtjänsten Övrigt

Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-12-08 120

Riktlinje för biståndsbedömning enligt 
socialtjänstlagen för äldre och 
funktionshindrade

Riktlinjer
Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-04-05 29

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Riktlinjer
Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-11-03 110

Riktlinjer för service utan 
behovsprövning Riktlinjer Socialnämnden 2011-08-30 87 Övergår till rutin, tjänstemannadokument

Riktlinje för social dokumentation för 
kommunala utförare inom vård- och 
omsorg 

Riktlinjer
Vård- och 
omsorgsnämnden

2017-04-04 33

Riktlinjer för avvikelsehantering inom 
Vård- och omsorgsnämndens område, 
hälso- och sjukvård och social omsorg 

Riktlinjer
Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-02-02 6

Förteckning över politiskt antagna   styrdokument: Vård- och omsorgsnämnden
Styrdokument Antaget Bedömning
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Riktlinje för delegering av hälso- och 
sjukvårdsuppgifter Riktlinjer

Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-09-06 59

Riktlinje för dokumentation i 
patientjournalen Riktlinjer Socialnämnden 2011-11-01 112

Riktlinjer avseende individuellt 
förskrivna hjälpmedel inom kommunal 
hälso- och sjukvård

Riktlinjer
Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-09-06 60

Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive 
rehabilitering i socialförvaltningen Riktlinjer

Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-02-02 5

Riktlinje för informationssäkerhet i 
patientjournalen Riktlinjer Socialnämnden 2011-11-01 112

Riktlinje för läkemedelshantering inom 
vård och omsorg (inkl. bilagor) Riktlinjer

Vård- och 
omsorgsnämnden

2015-05-05 55

Riktlinjer för hantering och användning 
av medicintekniska produkter  Riktlinjer

Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-03-01 16

Riktlinje för vissa skyddsåtgärder inom 
vård och omsorg  Riktlinjer Socialnämnden 2012-04-24 44

Riktlinje för tandvårdsstöd till vissa äldre 
och funktionsnedsatta Riktlinjer Socialnämnden 2014-11-04 115

Riktlinje för god vårdhygien inom vård 
och omsorg Riktlinjer

Vård- och 
omsorgsnämnden

2016-09-06 58

Riktlinjer för palliativ vård i livets 
slutskede Riktlinjer

Vård- och 
omsorgsnämnden

2017-09-05 57

Avgiftshantering inom äldre- och 
handikappomsorgen Socialnämnden 2011-05-17 56

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras

Kvarstå

Upphävas

Revideras



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-21 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 2018-03-01 – 2018-03-27 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      

__________    

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-03-12 VON 2018/00019 nr 3014 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Katja Holmqvist, Verksamhetsutvecklare 
0171-528 47 
katja.holmqvist@habo.se 

 

Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut om kontaktperson 
med Dnr 8.8.1-28867/2017-3 

Förslag till beslut     

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 

yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.    

Sammanfattning     

Håbo kommun mottog 2018-02-28 begäran om yttrande från Inspektionen 

för vård och omsorg gällande ett beslut om kontaktperson som förvaltningen 

inte verkställt i tid. Enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen kan IVO ansöka 

om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.     

Ärende 

Se bifogat yttrande.     

    

Beslutsunderlag   

– Yttrande datum 2018-03-12 

– Journalutskrifter mellan perioden 2018-03-12 till 2017-04-05 

– Utredning datum 2017-04-13 

– Beslut om fortsatt kontaktperson datum 2017-04-19 

– Uppdrag om kontaktperson datum 2017-04-19  

– Beslut om hemtjänst datum 2017-04-19 

– Utredning om hemtjänst datum 2017-08-15 

– Beslut om hemtjänst 2017-08-16 

     

__________ 

Beslut skickas till    

Inspektionen för vård och omsorg    

 


