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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2018-01-17 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.

Lägesrapporter     

Bistånd socialpsykiatri Enhetschef Jill Montelius 

Information 

 Stående punkt: Redogörelse efter partsamverkan i SocSam den 2018-02-05

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

 Tekniska utskottet – Tillfråga vård- och omsorgsnämnden om antal platser,

funktionalitet, integration med annat boende/verksamhet och övriga önskemål.

 Nya samverkanslagen

 Nybyggnation LSS bostäder

 Servicebostäder psykiatri

 Chefsfunktioner inom avdelningen för funktionsnedsatta

 Teknikprojektet – Ny projektledare

 Teknikprojektet – Gemensam aktivitet 12 april

__________ 

Ärende 5
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2017-12-21 VON 2017/00059 nr 2831 

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

Tjänsteskrivelse, godkänna överenskommelse mellan Region 
Uppsala och länets kommuner angående assistans och egenvård 
för barn 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner överenskommelse om gemensamt

arbetssätt avseende assistans och egenvård.

2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner överenskommelse om ekonomisk

fördelning mellan Region Uppsala och länets kommuner.

3. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att överenskommelsen gäller från

och med 1 januari 2017 till och med 31 december 2019.

Sammanfattning, beredning     

Ärendet har beretts av Tjänstemannaledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg. 

Två arbetsgrupper, utsedda av Tjänstemannaledningen för hälsa, stöd och vård 

och omsorg, har arbetat fram underlaget till en överenskommelse. En 

arbetsgrupp arbetade fram utgångspunkter för arbetssätt avseende assistans och 

egenvård för barn. Den andra arbetsgruppen arbetade fram ett underlag för 

ekonomisk överenskommelse mellan Region Uppsala och kommunerna i dessa 

ärenden. Samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg ställde sig, den 20 november 

2017, bakom förslag till inriktning för överenskommelsen mellan parterna. 

Ärende 

Utifrån ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen har praxis ändrats i 

Försäkringskassans bedömningar av vilka behov som ger rätt till personlig 

assistans. Den förändrade praxisen har bland annat resulterat i att assistans inte 

beviljas för egenvårdsinsatser. Flera barn har därmed blivit kvar på sjukhus i 

onödan och kostnader har vältrats över från staten till kommunerna. 

En överenskommelse om arbetssätt avseende assistans och egenvård för barn 

samt ekonomisk fördelning har tagits fram gemensamt av Region Uppsala och 

länets kommuner. Syftet med överenskommelsen är att säkerställa hälso- och 

sjukvårdsinsatser som bedöms kunna utföras som egenvård för barn. Målet är att 

inget barn ska vara på sjukhus i onödan och efter utskrivning ska barnen få en 

fortsatt god vård i hemmet. Målet följs upp gemensamt av parterna. 

Utgångspunkten för arbetet har varit att bidra till ökad helhetssyn, långsiktighet 

och styrning av verksamheter utifrån individens behov samt att gemensamma 

resurser används på bästa sätt. 

Ärende 6
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2017-12-21 VON 2017/00059 nr 2831 

Sammanfattning av förslag: 

 Förslag tillprocess så att berörd målgrupp kan få sina behov av basal hälso- 

och sjukvård eller egenvård tillgodosedda i hemmet när de är

utskrivningsklara från sjukhuset (rutin i VIS, vård i samverkan kommun och

landsting).

 I de fall LSS inte är tillämpbart, bör kommunen, socialtjänsten, fatta beslut

enligt socialtjänstlagen, kapitel 4 § 2 och tydliggöra i beslutet att insatsen är

tillfällig i väntan på ny lagstiftning. Beslut enligt kapitel 4 § 2 är inte

överklagningsbara.

 Parterna delar på kostnaden för egenvårdsinsatser för de barn som beviljas

assistans eller insats enligt SOL.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ersättningen från Region Uppsala utgör 50 procent av antal beviljade timmar för 

egenvårdsinsatser för målgruppen. Timersättningen följer försäkringskassans 

ersättningsnivå för assistanstimmar. För år 2017 är ersättningen 291 kronor per 

assistanstimme. Nivån på timkostnaden kommer att regleras årligen och följa 

försäkringskassans ersättningsnivå. För år 2018 och 2019 ersätter Region 

Uppsala länets kommuner enligt samma modell som år 2017 med uppräknad 

timersättning enligt index från Försäkringskassan.  

För år 2017 beräknas kostnaden bli drygt 7 miljoner kronor och finansieras av 

sjukhusstyrelsens reserverade medel. 

Eventuella utbetalningar år 2018 och 2019 följer samma modell som ovan i det 

fall staten inte genomfört nödvändiga förändringar av lagstiftning och/eller 

beslut fattats om ersättning till kommunerna för de merkostnader som 

uppkommit. 

Uppföljning/giltighetstid 

 Överenskommelsen föreslås gälla till dess att staten genomfört nödvändiga

förändringar av lagstiftning och/eller beslut fattats om ersättning till

kommunerna.

 Överenskommelsen gäller som längst till och med 31 december 2019 och ska

gälla retroaktivt från 1 januari 2017.

Beslutsunderlag  

– Förslag till överenskommelse, ett utkast

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala 
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ViS - Vård i samverkan kommun - landsting 

Kommun( er): 

Landstingsförvaltning(ar): 

Fastställt av: 

Godkänt den: (Godkänt/publicerat datum] 
Ansvarig: 

Överenskommelse mellan Region Uppsala och 
länets kommuner angående assistans och 
egenvård för barn 

INNEHÅLL 

ÖVerenskommelse mellan Recion Uppsala och länets kommuner ancående assistans och ecenvård för barn Sidan 1 av 5 

DocPlus-l D: DocP/usSTYR-15192 

Version: 

Handlincstyp: Plan 



6

l. Inledning och bakgrund 
Sedan 2009 har ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen resulterat i att praxis ändrats i 

Försäkringskassans bedömningar av vilka behov som ger rätt till personlig assistans. Förutom att detta 

skapat osäkerhet och oro hos de assistansberättigade har det även medfört att kommunerna fått ta över 

ansvaret för personer som tidigare fick personlig assistans beviljad av Försäkringskassan. Den beräknade 

merkostnaden för kommunerna totalt som en följd av detta var 2016 och 2017 cirka 1,2-1,5 mdkr. 

Förändrad rättspraxis har gett ändrade förutsättningar för barn med behov av assistans och egenvård 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelande en dom 2015 som ändrade förutsättningarna för 

möjligheten för barn att få personlig assistans. Målet gällde en flicka med cystisk fibros som behövde 

avancerad andningsgymnastik. Flickan behövde inte hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av 

och på sig eller att kommunicera med andra. Däremot behövde hon hjälp med andningsgymnastik och 

lungblödningar. Detta ingår emellertid inte i de uppräknade behoven och kunde därför inte berättiga till 

personlig assistans. Med hänsyn till att det som står i 9 a §  lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) om annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade 

endast omfattar personer med psykisk funktionsnedsättning och flickan inte hade detta beviljades inte 

assistansersättning. HFD-domen har fått till följd att barn som inte har behov av hjälp med hygien, 

måltider, klä på och av sig eller att kommunicera inte kan beviljas personlig assistans såvida de inte har 

psykiska funktionshinder. 

Ett annat mål om assistansersättning till barn har fått prövningstillstånd i HFD. Målet handlar om en flicka 

som får sondmatning och frågan som ska prövas är om egenvård i form av sondmatning är ett sådant 

grundläggande behov som ska ges rätt till assistansersättning. Dom från HFD förväntas komma först 

sommaren 2018. Enligt Försäkringskassan kan varken sjukvård eller egenvård någonsin utgöra ett 

grundläggande behov. Kammarrätten skriver i sin dom att när personlig assistans ska bedömas för ett 

barn ska det bortses från det hjälpbehov som en vårdnadshavare normalt ska tillgodose enligt 

föräldrabalken med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter (51 kap 6 §  1 st FB). 

Regeringen aviserade den 14 november en rad åtgärder för den statliga assistansersättningen. Bland 

annat ska den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap återställas och tvåårsomprövningarna 

stoppas tillfälligt. 

Oklar gränsdragning mellan vad som kan betraktas som egenvård och hälso- och sjukvård 

Gränsdragningen mellan vad som avser sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen och vad 

som kan betraktas som egenvård är dock oklar. Vad som kan bedömas som egenvård får avgöras från fall 

till fall och en ny bedömning ska göras ifall omständigheterna förändras över tid. Socialstyrelsen har gett 

ut föreskrifter som anger att hälso- och sjukvårdsinsatser avser insatser som kräver medicinskt utbildad 

personal och att det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som avgör vad som är egenvård. l ett 

meddelandeblad gör Socialstyrelsen avsteg från den bindande föreskriften och anger att anhöriga och 

personal som känner personen väl kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter även utan medicinsk 

utbildning och att detta då ska betraktas som egenvård. Socialstyrelsen genomför just nu en översyn av 

föreskrifterna rörande egenvård. 

Förändrad rättspraxis har resulterat i att utskrivningsklara barn blivit kvar på sjukhuset 

Till följd av ändringen i rättspraxis avseende assistansersättning till barn har flera barn blivit kvar på 

Akademiska barnsjukhuset, trots att de är utskrivningsklara. Den förlängda vårdtiden har uppgått till 

mellan en och åtta månader. Detta pga att det saknas samsyn mellan Region Uppsala och kommunerna i 

ÖVerenskommelse mellan Recion Uppsala och länets kommuner ancående assistans och ecenvård för barn 
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Uppsala län om hur ansvar och finansiering ska fördelas när det gäller dessa barn. En fråga är var gränsen 

mellan egenvård och hälso- och sjukvård går. Denna oklarhet har lett till att barn utan medicinskt 

slutenvårdsbehov fortsätter att vara inskrivna på barnsjukhus, vilket bl.a. innebär att barnen inte kan gå 

på förskola och familjerna inte kan leva ett mer normalt socialt liv. Det skapar oro och osäkerhet hos 

familjerna och följer varken Barnkonventionens eller NOBAB:s riktlinjer om vård på sjukhus. Att dessa 

barn blir kvar på sjukhus innebär också att resurser tas från andra barn i behov av avancerad slutenvård, 

vilket är bekymmersamt i ett läge där behoven är större än kapaciteten vid sjukhuset. Kostnaden för en 

vårdplats på Akademiska barnsjukhuset uppgår till cirka 30 000 kronor per dygn. 

Förändringen har också fått konsekvenser för länets kommuner 

För kommunerna i Uppsala län har den förändrade praxisen inneburit en märkbar övervältring av 

kostnader från staten. För Uppsala kommun uppgår merkostnaden till drygt 21 mnkr år 2017. Den del 

som regleras i denna överenskommelse handlar om egenvårdsinsatserna för barn som utgör cirka 11 

mnkr av de 21 mnkr. Total kostnad för egenvårdsinsatserna för länets kommuner är cirka 14 600 mnkr för 

2017. Något som vidare uppmärksammats under arbetets gång är behovet av handledning och utbildning 

av assistenterna när det gäller egenvård som ofta handlar om livsuppehållande insatser. En frågeställning 

som lyfts är arbetsförsäkringarnas utformning då det inte handlar om hälso- och sjukvårdsinsatser. Det 

kan vara en utmaning att rekrytera lämpliga personer och att utbilda nyanställda assistenter i ett system 

där många aktörer är inblandade. 

1.1 Parter för överenskommelsen 
Dokumentet är en överenskommelse mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län om ett 

gemensamt arbetssätt som kommer att läggas in som en rutin i VIS (Vård i samverkan) samt ekonomisk 

reglering rörande barn i behov av egenvård i samband med assistans. 

1.2 Syfte och målgrupp 
Syftet är att säkerställa hälso- och sjukvårdsinsatser som bedöms kunna utföras som egenvård för barn. 

De barn som har assistansbehov har oftast underliggande neurologiska sjukdomar, men kan även vara 

neurologiskt grundfriska, men ha hjärtsjukdomar eller problem från luft- och andningsvägar. Den grupp 

barn som föranlett störst diskussioner har varit barn med tracheostomier, med eller utan neurologisk 

sjukdom. Assistansbehov föreligger dock hos många grupper. 

1.3 Definitioner 
Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den 

som pga. stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av 

och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den 

funktionshindrade (grundläggande behov). Detta regleras i 9 a § LSS. Det handlar om högst basala behov 

och om hjälp eller stöd av mycket privat karaktär. De hjälpbehov som avses är sådana som är mycket 

känsliga för den personliga integriteten. 
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Egenvård definieras enligt 2 kap 1 § Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2009:6) som hälso- och 

sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. 

Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Av 4 kap 1 § följer att det är den 

behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården som inom sitt ansvarsområde ska 

bedöma, om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Av 4 kap 4-5 § § framgår att 

bedömningen ska utgå från patientens fysiska och psykiska hälsa samt dennes livssituation och som en del 

av bedömningen ska det ingå en analys av, om utförandet av egenvården kan innebära att patienten 
utsätts för risk att skadas. l förekommande fall ska en utredning göras för att avgöra om patienten själv 

eller med hjälp av någon annan på ett säkert sätt kan utföra en hälso- och sjukvårdsåtgärd som egenvård. 

1.4 Arbetssätt och utgångspunkter 
Samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner inom hälsa, stöd, vård och omsorg ska bidra till 

ökad helhetssyn, långsiktighet och styrning av verksamheter utifrån individens behov, och oberoende av 

huvudman samt bidra till att gemensamma resurser används på bästa sätt, där insatserna bygger på 

medverkan från flera. Denna inriktning har varit vägledande i arbetet. 

Tjänstemannaledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg tillsatte en arbetsgrupp för att lösa situationen 

för berörda barn och deras familjer. Delar av arbetsgruppen har även ingått i arbetet som SKL har bedrivit. 

Efter sommaren har arbetet i länet delats upp i en operativ arbetsgrupp med uppdrag att lösa situationen 

pragmatiskt istället för att argumentera för vad som är rätt eller fel. Arbetsgruppen har tagit fram förslag 

på arbetsprocess så att berörd målgrupp kan få sina behov av basal hälso- och sjukvård eller egenvård 

tillgodosedda i hemmet när de är utskrivningsklara från sjukhuset. Rutinen fastställs i VIS (Vård i 

Samverkan). l de fall LSS inte är tillämpbart, bör socialtjänsten, fatta beslut enligt Sol, kapitel4 § 2  och 

tydliggöra i beslutet att insatsen är tillfällig i väntan på ny lagstiftning. Beslut enligt kapitel 4 § 2  är inte 

överklagningsbara. 

Den andra delen handlar om en ekonomisk överenskommelse där parterna delar på kostnaden för 

egenvårdsinsatser för de barn som beviljas assistans av kommunerna enligt bilaga YY. Arbetet har 

rapporterats vid varje möte med såväl tjänstemannaledningen som det politiska samrådet för hälsa, stöd, 

vård och omsorg. Parallellt har SKL arbetat för att regeringen ska skynda på översynen av LSS och för en 

ekonomisk kompensation till kommunerna. Även Försäkringskassan har uppmärksammat regeringen om 

behov av lagförändringar. 

Detta är en tillfällig överenskommelse som gäller till dess att staten genomfört nödvändiga förändringar 

av lagstiftning och/eller beslut fattats om ersättning till kommunerna för de merkostnader som 

uppkommit. Överenskommelsen gäller som längst t.o.m. 2019. 

1.5 Ekonomisk överenskommelse 2017-2019 
Överenskommelsen gäller from 1 januari 2017 tom 31 december 2019. Ersättningen från Region Uppsala 

utgör 50 procent av antal beviljade timmar för egenvårdsinsatser för målgruppen. Timersättningen följer 

försäkringskassans ersättningsnivå för assistanstimmar. För 2017 är ersättningen 291 kronor per 

assistanstimme. Nivån på timkostnaden kommer att regleras årligen och följa försäkringskassans 

ersättningsnivå. För 2018 och 2019 ersätter Region Uppsala länets kommuner enligt samma modell som 

2017 med uppräknad timersättning enligt index från Försäkringskassan. 

Fakturering ska ske månadsvis och faktura ska vara Region Uppsala tillhanda den 25 i varje månad. 

Faktura till Region Uppsala ska ställas till Regionkontoret, FE 73, Box 6363, 751 25 Uppsala. 

Referensnummer 205 2007 och ska innehålla bilaga med detaljerad information på individnivå. 
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1.6 Uppföljning 
Målgruppen som överenskommelsen omfattar ska inte ligga kvar på sjukhus i onödan och efter 

utskrivning ska de få en fortsatt god vård i hemmet. Målet följs upp två gånger per år av parterna 

gemensamt. Förbättringsförslag kan vid behov resultera i revidering av överenskommelsen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2017-12-22 VON 2017/00054 nr 2834 

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

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018–2020 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslås anta strategi för närvårdssamverkan

i Uppsala län 2018–2020.

Sammanfattning     

En arbetsgrupp med representanter från kommunerna och Region Uppsala 

har tagit fram underlaget. Bred förankring av innehållet har skett både 

politiskt och på tjänstemannanivå och resultatet har förankrats i 

patientsäkerhetsgruppen, skolchefsnätverket, tjänstemannaledning HSVO, 

samrådet HSVO och regionalt forum. Efter godkännandet i regionalt forum 

fattas beslut om strategin av respektive huvudmans politiska styrelser. 

Syfte, målgrupp och definition 

Strategin är ett gemensamt styrdokument för hälsa, stöd och vård och 

omsorg som tas fram i samarbete mellan Region Uppsala och kommunerna i 

länet. I strategin klargörs utgångspunkterna för närvårdssamverkan i 

Uppsala län. Vidare fastställs gemensamma mål och fokusområden för 

utvecklingen av närvårdssamverkan. Strategin ska bidra till att säkra ett gott 

omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårds-

insatser och omsorg från både Region Uppsala och kommunerna. 

Närvårdssamverkan omfattar alla patienter och brukare med behov som 

behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter/vårdgivare.  

Med närvård avses ett samverkansarbete mellan Region Uppsala och 

kommunerna för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och 

välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande vårdsamverkan och 

handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att 

tillsammans ge bättre vård och omsorg. 

När den gränsöverskridande aktiviteten ska ske behövs en samordnande 

struktur och riktlinjer/rutiner som beskriver vad, hur, när och varför detta 

ska ske. Därefter sker samarbetet i form av det praktiska genomförandet 

mellan organisationer och personal inom olika områden. 

Ärende 

Regionalt forum beslutade i januari 2017 om att ta fram ett gemensamt 

styrdokument för Region Uppsala och länets kommuner avseende 

samverkan inom hälso- och sjukvård och omsorg. Som ett resultat har en 

strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län tagits fram. Strategin 

innehåller en politisk viljeinriktning och fokusområden för närvårdsarbetet 

Ärende 7
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2017-12-22 VON 2017/00054 nr 2834 

och har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Region 

Uppsala och länets kommuner.  

Att utveckla närvårdssamverkan är ett långsiktigt arbete som bygger på goda 

relationer och att det finns tillit och förtroende mellan de som ska samverka. 

Arbetet måste organiseras, struktureras och formaliseras för att bli hållbart 

över tid. En viktig utgångspunkt är den gemensamma processen med 

strategin för att fastställa en övergripande inriktning. Strategin gäller under 

perioden 2018–2020 och omfattar de huvudmän i länet som bedriver 

verksamhet inom hälsa, stöd, vård och omsorg. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Strategin för närvårdssamverkan är ett viktigt underlag till respektive 

huvudmans verksamhets- och budgetplanering de närmaste åren och den 

innehåller bland annat gemensamma ställningstaganden avseende 

huvudmännens roller, mål och fokusområden. Region Uppsala och 

kommunerna förbinder sig att verka för ett förtroendefullt samarbete kring 

gemensamma målgrupper, ta ett gemensamt ansvar för ett långsiktigt 

utvecklingsarbete och var för sig ansvara för att erforderliga resurser och 

kompetenser finns inom respektive ansvarsområde. Utvecklingen inom 

närvårdssamverkan de kommande tre åren ska inriktas mot att stärka 

grundläggande förutsättningar, effektivisera arbetssätt och verktyg samt 

förändra vårdstrukturen och kraftsamla kring vissa grupper.  

Uppföljning 

Utifrån strategin ska handlingsplaner för lokal samverkan tas fram i 

kommunerna, där både regionala och lokala prioriteringar framgå.   

Beslutsunderlag  

– Denna tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-22, dok.nr 2834.

– Strategi för närvårdsamverkan, registrerad VON dok.nr 2801.

__________ 

Beslut skickas till 

Region Uppsala    
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1. Inledning
Uppsala läns hälso- och sjukvård och omsorg ska vara säker, jämställd, jämlik och tillgänglig utifrån behov. 

För att uppnå detta behöver den utgå ifrån individens egna förutsättningar. En god hälso- och sjukvård 

och omsorg utgår från ett hälsofrämjande perspektiv och finns där och när invånaren behöver den. 

Många av de människor som möter hälso- och sjukvården och socialtjänsten har dessutom komplexa 

behov som förutsätter att insatser samordnas. Samtidigt ökar fokus på att kunna erbjuda en nära vård 

och omsorg där avstånden, både fysiska och i form av utvecklade tjänster, till vården och omsorgen 

minskar.  

För att möta behoven i framtiden behöver anpassade tjänster och arbetssätt utvecklas. Oavsett vilken 

huvudman som involveras ska patienter och brukare få den hjälp de behöver och ha inflytande över sin 

vård och behandling. Det kräver god samverkan mellan huvudmännen och en sammanhållen vårdkedja 

mellan regional och kommunal nivå. 

Att utveckla närvårdssamverkan är ett långsiktigt arbete som bygger på goda relationer och att det finns 

tillit och förtroende mellan de som ska samverka. Arbetet måste organiseras, struktureras och 

formaliseras för att bli hållbart över tid. Kontinuerlig dialog och modet att våga gå från ord till handling är 

framgångsfaktorer. En viktig utgångspunkt är en gemensam process för framtagande av strategin för 

närvårdssamverkan i länet. Strategin gäller under perioden 2018-2020 och omfattar de huvudmän i länet 

som bedriver verksamhet inom hälsa, stöd, vård och omsorg.  

1.1 Syfte 
Strategin är ett gemensamt styrdokument för hälsa, stöd, vård och omsorg och tas fram i samarbete 

mellan Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län. I strategin klargörs utgångspunkterna för 

närvårdssamverkan i Uppsala län. Vidare fastställs gemensamma mål och fokusområden för utvecklingen 

av närvårdssamverkan. Strategin ska bidra till att säkra ett gott omhändertagande för de personer som 

har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser och omsorg från både Region Uppsala och kommunerna.   

1.2 Målgrupper  
Närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälso- och sjukvården och omsorgen till samtliga målgrupper 

där Region Uppsala och kommunerna behöver samverka, dvs. alla patienter och brukare med behov som 

behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter. Några målgrupper som har särskilda 

samverkansbehov och behöver en stor del av vårdens och omsorgens resurser är barn och unga, äldre 

med komplex sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk ohälsa. 

1.3 Definitioner 
Med närvård avses ett samverkansarbete mellan Region Uppsala och kommunerna för att skapa goda 

förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande 

vårdsamverkan och handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att tillsammans ge 

bättre vård och omsorg än var och en för sig.  

Med samverkan avses någon form av aktivitet som överskrider organisatoriska gränser för att uppnå ett 

gemensamt mål. För att samverkan ska fungera krävs både samordning och samarbete. När den 

gränsöverskridande aktiviteten ska ske behövs en samordnande struktur och riktlinjer/rutiner som 

beskriver vad, hur, när och varför detta ska ske. Därefter sker samarbetet i form av det praktiska 

genomförandet mellan organisationer och personal inom olika områden. 
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1.4 Utgångspunkter 
Huvudmännen ska arbeta med utgångspunkt från nationella författningar, styrdokument och riktlinjer. Till 

stöd för detta upprättas länsövergripande överenskommelser, riktlinjer och rutiner där Region Uppsala 

och kommunerna ska samverka och där ansvarsfördelningen mellan huvudmännen har tydliggjorts.1  

Region Uppsala och kommunerna har var för sig ekonomiskt ansvar för de beslut och insatser som görs 

inom respektive organisation. Parterna kan vid behov överenskomma om gemensam finansiering av vissa 

verksamheter eller insatser. 

2. Gemensam avsiktsförklaring
Region Uppsala och kommunerna 

 förbinder sig att bibehålla och vidareutveckla ett förtroendefullt samarbete kring gemensamma

målgrupper.

 tar ett gemensamt ansvar för ett långsiktigt utvecklingsarbete med utgångspunkt från den

grundläggande ansvarsfördelningen, mål och fokusområden i närvårdsstrategin.

 ansvarar var för sig för att erforderliga resurser och kompetenser finns inom respektive

ansvarsområde, vilket innebär att resursbrist aldrig får vara ett skäl för parterna att inte ta sin del

av ansvaret för vård, omsorg och stöd till den enskilde.

3. Ansvar enligt lagstiftningen
De lagstadgade ansvarsområdena utgör kommunernas respektive Region Uppsalas fundament för att 

skapa de broar som samverkan mellan huvudmännen och utförarna utgör. De överenskommelser, 

riktlinjer och rutiner som med stöd i lagstiftningen tas fram som stöd för samverkan mellan huvudmännen 

publiceras i ViS och finns tillgängliga via Region Uppsalas hemsida.2 

3.1 Ansvarsfördelning mellan huvudmännen  
Region Uppsala och kommunerna har enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) var för sig ett hälso- och 

sjukvårdsansvar. Region Uppsala ansvarar för all hälso- och sjukvård med undantag för det ansvar som 

enligt hälso- och sjukvårdslagen åligger kommunerna.3 Region Uppsala och kommunerna har utifrån 

ädelöverenskommelsen förtydligat respektive huvudmans ansvar för hemsjukvården i en särskild 

överenskommelse.4 

Kommunerna ansvarar för socialtjänsten och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och 

den hjälp som de behöver. Verksamheter inom socialtjänsten lyder under socialtjänstlagen (SoL), lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) och lagen om vård av missbruk i vissa fall (LVM).5  

Den som är huvudman för skolan ansvarar även för elevhälsan. Elevhälsan omfattar förebyggande och 

hälsofrämjande arbete genom medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.6 

1
 Dokumenten publiceras i dokumentsamlingen Vård i Samverkan (ViS). 

2
 https://www regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/ 

3
 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

4
 ViS, Ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 

5
 Socialtjänstlag (2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbruk i vissa fall. 
6
 Skollagen (2010:800) 
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Region Uppsala har ansvar för att erbjuda tandvård.7  

De författningar som gäller för hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan innehåller bestämmelser 

om samverkan mellan huvudmännen. Region Uppsala och kommunerna ska utifrån de gällande 

författningarna sluta övergripande överenskommelser inom vissa områden, där stort samverkansbehov 

har identifierats.8  

4. Mål och fokusområden för närvårdssamverkan
I strategin för närvårdssamverkan fastställs mål och fokusområden som stöd för den gemensamma 

utvecklingen och planeringen av närvårdssamverkan i länet. Det övergripande målet tydliggör de 

långsiktiga effekter som eftersträvas. För att nå det övergripande målet ska fokus ligga på tre 

utvecklingsområden – Stärk grundläggande förutsättningar, Effektivisera arbetssätt och verktyg, Förändra 

vårdstrukturen och kraftsamla kring vissa grupper.  

4.1 Övergripande mål  

Länets invånare upplever en god, sammanhållen och nära hälso- och sjukvård och omsorg 

Det innebär att 

 invånarna får ett individanpassat stöd och en vård och omsorg med hög kvalitet där

patientens/brukarens integritet, delaktighet och behov av kontinuitet tillgodoses.

 vården och omsorgen finns tillgänglig när och där patienten/brukaren behöver den och

genomförs i allt större utsträckning utanför slutenvården i andra vårdformer som t.ex.

vårdcentral, mobila team och via digitala lösningar.

 hälsovården omfattar en förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa där elevernas utveckling

mot utbildningens mål stöds.

 vården och omsorgen arbetar sjukdomsförebyggande genom att erbjuda stöd till förändring av

ohälsosamma levnadsvanor.

 tandvårdens uppsökande verksamhet bidrar till god munhälsa genom att hög tillgänglighet till

munvård är en naturlig del i vården av den enskilde.

 anhöriga är delaktiga i arbetet runt patienten/brukaren vilket bidrar till hög trygghet och kvalitet

på vården och omsorgen och vid förflyttningarna däremellan.

4.2 Fokusområden 2018-2020 

Stärk grundläggande förutsättningar 

Det omfattar 

 utvecklingsförmåga och ledarskap

 personal- och kompetensförsörjning

 effektivisering

 forskning och utveckling

De grundläggande förutsättningarna handlar om verksamheternas möjligheter att svara upp mot behoven 

utifrån sina resurser och uppdrag. Ledningarnas aktiva stöd och ägarskap för samverkan och det 

gemensamma utvecklingsarbetet krävs för att lyckas, liksom en samordningsstruktur och organisation där 

huvudmännen kan diskutera och hantera förutsättningar och behov. 

7
 Tandvårdslag (1985:125) 

8
 Se bilaga 2 för översikt av samverkansområden. 
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Tillgången till personal och kompetens inom vården och omsorgen är avgörande för att kunna utveckla 

verksamheterna. Det tvärprofessionella perspektivet i vård och omsorg stärks allt mer. En viktig utmaning 

och möjlighet är att nyttja kompetenser mer relevant oavsett organisationstillhörighet. Det finns även 

behov av utvecklad kompetens för att arbeta mer teambaserat och i nya vårdmiljöer med digitala verktyg. 

Effektivisering är en viktig drivkraft för samverkan. Det kan handla om att tydliggöra ansvarsfördelningen 

för att undvika överlappande verksamhet och överbygga eventuella glapp mellan verksamheter. Viktigt är 

också stimulans av gemensamt erfarenhetsutbyte och möjligheter att driva gemensamma 

utvecklingsprojekt samt att dela på eller tydliggöra ansvaret för kostnader och andra resurser för att nå 

gemensamma mål. 

Framgångsrik forskning och utveckling inom vården och omsorgen bör anpassas till vårdens förändringar, 

vilka bl.a. innebär att en större del av vården utförs utanför sjukhusen och med digitala hjälpmedel. Ett 

akademiskt systemtänkande som inkluderar den kommunala sfären innebär att alla möten i vården utgör 

en potentiell källa för patientnära forskning. 

Effektivisera arbetssätt och verktyg 

Det omfattar 

 utveckling av verksamhetssystem

 personcentrering

 e-hälsa och digitalisering

 implementering av riktlinjer och rutiner

Väl fungerande verksamhetsstöd är viktiga hjälpmedel för att organisera och utveckla, följa upp och säkra 

kvaliteten i verksamheter. Ändamålsenliga stödsystem som utgår från de professionellas behov kan 

förenkla arbetet och minska spilltid för administration.  

En viktig väg framåt är förändrade arbetssätt som stödjer utvecklingen inom hälso- och sjukvården och 

omsorgen, bl.a. genom ett personcentrerat arbetssätt och teamarbete runt patienter och brukare. Ett 

personcentrerat arbetssätt och utvecklingen inom e-hälsoområdet kan bidra till vidareutveckling av 

verktyg och arbetssätt, speciellt för vårdteam som inte ingår i samma verksamhet eller organisation.  

E-tjänster och digitalisering är viktiga verktyg för att klara framtidens utmaningar inom hälso- och 

sjukvården. Genom att till fullo utnyttja digitaliseringens möjligheter kan vi stärka tryggheten i vården och 

uppnå en mer jämlik vård och jämlik hälsa samtidigt som resurserna används mer effektivt. Med hjälp av 

sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras och överföras på ett säkrare och 

effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom vård 

och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och utföra insatser 

av hög kvalitet.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det räcker sällan med att 

upprätta riktlinjer för att få genomslag i vården. En ny riktlinje och/eller rutin måste ofta förankras lokalt 

för att slå rot. Bara om den passar individerna som ska tillämpa den och organisationen som de arbetar i, 

får den ordentligt genomslag. I en decentraliserad sjukvård spelar lokal förankring stor roll, till exempel 

hur lokala experter och opinionsbildare förmedlar, kommunicerar och tolkar ny kunskap.  

Förändra vårdstrukturen och kraftsamla kring vissa grupper 

Det omfattar 

 utveckling av mobil sjukvård

 stärkt vård utanför sjukhus

 prioritering av barn och unga, multisjuka äldre, kroniskt sjuka och personer med psykisk ohälsa
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För att uppnå det övergripande målet behöver vårdstrukturen förändras och utvecklas. Förstärkning av en 

mer nära vård behöver ske i tätt samspel mellan huvudmännen som har ansvar för samma invånare. En 

ökad närhet och tillgänglighet är generella krav samtidigt som lokala förutsättningar och behov i 

befolkningen skiljer sig åt och behöver avspeglas i vårdstrukturen. Viktiga områden är arbetet med att 

utveckla mobila lösningar som ersättning för akut och inneliggande vård samt utvecklingen av 

öppenvården generellt. Nya arbetssätt och verktyg inom e-hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vården 

behöver utvecklas och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 

resurseffektivitet.    

En bättre samverkan kan bidra till bättre kontinuitet för patienter med komplexa behov som möter olika 

vårdgivare. Några grupper – barn och unga, multisjuka äldre, kroniskt sjuka och personer med psykisk 

ohälsa – bedöms vara särskilt viktiga att fokusera på inom närvårdssamverkan. För dem har ökad 

koordinering och samordning av vårdens insatser över såväl förvaltningsgränser som huvudmannagränser 

stor betydelse.  

5. Styrning och organisation
Beslut om strategin fattas på politisk nivå. Strategin utgör ett av underlagen för Region Uppsalas och 

kommunernas årliga verksamhetsplaner och budgetar. Ledningarnas inställning till samverkan är 

avgörande för resultatet. Cheferna hos huvudmännen har ansvar för att prioritera samarbetet och ge 

verksamheter och medarbetare de förutsättningar som krävs för att arbeta utifrån inriktningen i strategin. 

5.1 Regional samverkan  
Den regionala samverkan utgår från ett regionalt forum för länets ledande politiker samt ett politiskt 

samråd för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) där information och samverkan ska ske i ärenden som 

berör Region Uppsala och kommunerna. Samrådet har en rådgivande roll och ska inte fatta formella 

beslut som binder deltagande parter. Samrådet ska ta fram förslag på vilka sakfrågor som ska prioriteras, 

både på kort och på lång sikt. Som stöd finns en tjänstemannaledning som ska bereda ärenden till 

samrådet och ansvara för samverkan på tjänstemannanivå i frågor där Region Uppsala och en eller flera 

kommuner är berörda.  

För samverkan som rör socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård har en nämnd för 

kunskapsstyrning inrättats. Nämnden ska verka för och bidra till kunskapsbaserad praktik inom 

socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. För att uppnå detta har nämnden möjlighet att fatta 

beslut om ekonomiska stimulansmedel. Utgångspunkten ska vara ett gemensamt behov hos 

huvudmännen.  

5.2 Lokal samverkan 
Inom ramen för närvårdssamverkan har lokala politiska styrgrupper bildats i kommunerna. I de lokala 

styrgrupperna sitter särskilt utsedda politiker från respektive kommun samt Region Uppsala. 

Styrgrupperna ska fatta beslut om och följa upp verksamhetsplaner för det lokala närvårdsarbetet. I varje 

kommun finns även tjänstemannagrupper samt närvårdskoordinatorer med uppdrag att stödja politiken 

och driva det lokala närvårdsarbetet. En väl fungerande samverkan förutsätter att de lokala 

verksamhetsplanerna utgår från avsikten med den regionala strategin och dess inriktning.  
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5.3 Planering och uppföljning 
I den regionala strategin för närvårdssamverkan fastställs gemensamma mål och fokusområden. Beslut 

om strategin fattas på politisk nivå. Strategin utgör därefter ett gemensamt underlag till Region Uppsalas 

och kommunernas arbetsprocesser med årliga verksamhetsplaner och budgetar.  

De politiska styrgrupperna i varje kommun fattar varje år beslut om en lokal verksamhetsplan. 

Beredningen sker i tjänstemannagrupperna. Utgångspunkten för verksamhetsplanerna ska tas i de 

fokusområden som har beslutats i den länsövergripande närvårdsstrategin.  

Uppföljning sker av de lokala verksamhetsplanerna i respektive kommun. Dessutom sker uppföljning av 

närvårdssamverkan genom att strategin är ett underlag i de planeringsprocesser som genomförs i 

kommunerna och Region Uppsala. Därmed omfattas strategin av de uppföljningar som genomförs 

avseende huvudmännens mål och budgetdokument. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 

2018-01-27 

1(1) 
Vår beteckning 

VON 2018/00006 nr 2890 

Socialförvaltningen 
Avdelningen stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Erik Johansson, avdelningschef 
0171-525 78 
erik.johansson@habo.se 

Transport av avlidna personer 

Förslag till beslut  

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

fram en riktlinje för transport av avlidna

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

tillsammans med upphandlingsavdelningen genomföra en upphandling

av bårtransport av avlidna personer.

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att

besluta om avgift för transport av avliden i enlighet med förvaltningens

förslag. Avgiften föreslås att gälla från och med 2018-05-01.

Sammanfattning     

Förvaltningen föreslår att transport av avliden avgiftsbeläggs från 2018-05-

01 till en engångsavgift om 1800 kronor. 

Ärende 

Enligt 2 kap §1 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), innefattas i hälso- och 

sjukvård att ta hand om avlidna. Kommunerna har ansvar för att ta hand om 

de som avlider i särskilda boendeformer. Håbo kommun bekostar idag 

transport av avliden person när anhöriga inte själva beställer transport. 

Beställer anhörig själv transporten så bekostas den idag inte av kommunen. 

Förvaltningen föreslår att en riktlinje tas fram där ansvarsförhållanden och 

kostnadsansvar tydliggörs i enlighet med SKLs formulär Underlag för 

rutiner kring omhändertagande av avlidna (2005:52) 

Bestämmelser om vårdavgifter i 17 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

medger att landsting och kommuner få ta ut avgifter i samband med 

omhändertagande av avlidna. Avgiften ska inte ingå i den kommunala 

maxtaxan för äldreomsorg. Det är dödsboet som ska betala denna avgift. 

Den entreprenör som kommunen väljer att anlita för uppgiften ska fakturera 

kommunen, och inte dödsboet, för sina kostnader. Kommunen ska sedan ta 

ut en avgift av dödsboet för transporten av den avlidne. Baserat på 

kommunens kostnader för transporter under 2017 föreslår förvaltningen att 

avgiften sätts till 1800 kronor för 2018. 

Anhöriga kan välja att ta över ansvaret och beställa transport. I dessa fall 

inträder ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan 

dödsboet och transportören utan att kommunen berörs. 

Ärende 8
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2018-01-16 VON 2016/00009 nr 2859 

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

Tjänsteskrivelse, ombudsmannens årsrapport 2017 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av årsrapporten 2017 och

uppdrar till förvaltningen att beakta synpunkterna i rapporten i det

fortsatta utvecklingsarbetet.

Sammanfattning     

Ombudsmannen för äldre och funktionsnedsatta har lämnat sin årsrapport för år 

2017. Rapportens rubriker är följande: 

2. Informera och Uppsökande verksamhet

3. Sammanfattning inkomna ärenden

4. Synpunkter

4.1.1 Matlådor från Pomona 

4.1.2 Hemtjänstinsatsernas tid och många olika hemtjänstanställda 

4.1.3 Korttidsboende i annan kommun 

4.1.4 Kostnad för hemtjänst 

4.1.5 Fixartjänst för personer med funktionsnedsättning 

5. Några aktuella samhällsfrågor

5.1 Framtidsfullmakt 

5.2 Hemtjänst 

5.3 Benämningen brukare 

5.4 Datorer och internet 

5.5 Fakturor och Autogiro 

5.6 Boende 

5.7 Att sakna anhöriga 

5.8 Hårdare krav från Försäkringskassan 

5.9 Besök 

6. Avslutning

Förtydligande gällande matlådor 

På arbetsutskottet förtydligade avdelningschef att det är möjligt att välja sin 

matleverantör av matlåda. Men att priset då blir ett annat. Det är också den 

enskilde själv som får ta reda på vad de olika restaurangerna har för mat på 

sina menyer. 

Ärende 9
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2018-01-16 VON 2016/00009 nr 2859 

Avgiftshandläggaren förklarar följande alternativ 

 Väljer man matlåda för 40 kronor från restaurang Pomona, då är det

föregående dags mat man får. Föregående dags mat = reducerat pris.

 Väljer man dagens mat från restaurang Pomona då blir priset något

högre, men dock med en pensionärsrabatt. Alternativet finns också att

köpa kuponghäfte på elva kuponger men betala för tio.

 Väljer man catering från någon annan restaurang på orten, då betalar

man den restaurangens pris för maten.

Oavsett vilken restaurang man väljer sin mat ifrån har den enskilde rätt enligt 

sitt biståndsbeslut, att få maten hemlevererad utan extra kostnader. 

Beslutsunderlag   

– Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-16, dok.nr 2859

– Årsrapport, daterad 2018-01-19, dok.nr 2858

__________ 

Beslut skickas till    

Avdelningschef för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Avdelningschef för stöd till vuxna    
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Datum Vår beteckning 
2018-01-19 VON 2016/00006 nr 2858 

Socialförvaltningen 
Tina Tiefensee Lüning 
Ombudsman äldre och funktionsnedsatta 

Årsrapport 2017 

Föreliggande rapport omfattar perioden 1 januari – 31 december 2017 och bygger 

på ärenden, frågor och synpunkter som ombudsmannen för äldre och 

funktionsnedsatta tagit del av.

Frågeställningar och ärenden är mycket varierande och har berört samhällsfrågor, 

boendefrågor, omvårdnadens innehåll, hälso-och sjukvård, bemötande, 

vårdkedjan, trygghetslarm, biståndsbeslut, ekonomi och god man. 

 Ombudsmannen vill med denna årsrapport belysa de äldre och funktionsnedsattas 

situation, vilka behov de har och vad som kan förbättras.  

1. Inledning

Tjänsten som ombudsman för äldre och funktionsnedsatta har funnits i kommunen 

sedan 2003 och ingår i Socialförvaltningen. Tjänsten är 60 % och kommer att 

utökas till 80 % 2018.

Ombudsmannen har sin arbetsplats på Anhörigcentrum, Källvägen 12 i Bålsta. 

Information om ombudsmannen finns på www.habo.se. 

Vidare finns informationsblad med ombudsmannens alla uppgifter på strategiska 

platser.

Ombudsmannen är oberoende och har tystnadsplikt.

Uppdraget som ombudsman är följande: 

 Företräda de äldre och funktionsnedsatta och deras behov.

  Lyssna, ge information, råd och stöd samt förmedla kontakter i de frågor som

rör äldre och funktionsnedsatta.

 Vara behjälplig med ansökningar för olika typer av bistånd, god man och

ekonomiska stöd.

 Ta emot och förmedla synpunkter på kommunens verksamhet.

 Vara en neutral funktion som kan stödja den enskilde i dennes kontakter med

kommunen och andra myndigheter.

 Ansvara för den Uppsökande verksamheten för personer 80 år och äldre.

Ombudsmannen deltar i kommunala pensionärsrådet (KPR) och kommunala 

handikapprådet (KHR). 

I kommunala pensionärsrådet har politiker och tjänstemän från kommunen och 

pensionärsorganisationerna samråd och dialog i frågor om äldreomsorg. 

Kommunala Handikapprådet är ett rådgivande organ i frågor som gäller personer 

med funktionsnedsättningar. I rådet ingår representanter från 

handikappföreningarna samt politiker och tjänstemän från kommunen.  
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2. Informera och Uppsökande verksamhet

2.1    Informera 

Ombudsmannen bjuds regelbundet in till pensionärs- och handikappföreningar för 

att presentera sitt uppdrag och informera om den hjälp och service som kan 

erhållas ifrån kommunen och samhället i stort. 

Det finns behov av tydlig information om hur långt kommunens ansvar sträcker 

sig och vad som ligger inom invånarnas eget ansvar. Här är den uppsökande 

verksamheten viktig.  

2:2    Uppsökande verksamhet 

Jämna år genomför socialförvaltningen uppsökande verksamhet till alla 

kommuninnevånare som bor i eget boende och är 80 år eller äldre. Via ett brev, 

erbjuder kommunen information, antingen genom telefonsamtal eller hembesök. 

Ojämna år skickas samma brev ut till de personer som under året fyller 80 år. 

2017 gick erbjudandet om att få information ut till 110 hushåll. Nytt för i år var att 

en inbjudan till informationsträffar skickades med. Informationsträffarna hölls vid 

två tillfällen under hösten. Sammanlagt kom drygt 50 personer. Under 

informationstillfällena informerade chefen för biståndsenheten om hur 

biståndshandläggarna arbetar och hur det går till att ansöka om hjälp. 

Anhörigkonsulenten berättade om vilket stöd man som anhörig kan få. 

Ombudsmannen informerade om övrig service och stöd som kommunen och 

samhället erbjuder.          

10 hushåll svarade att de önskade enskild information. Hembesöken och 

telefonsamtalen genomfördes antingen av kommunens ombudsman för äldre- och 

funktionsnedsatta eller av anhörigkonsulenten. 

3. Sammanfattning inkomna ärenden

De inkomna ärendens karaktär är varierande. Det handlar om stort och smått, men 

alla frågor är viktiga för anmälaren. Ombudsmannen kontaktas av de äldre och 

funktionsnedsatta, anhöriga samt personal inom kommun, landsting och de privata 

utförarna inom hemtjänsten. Ärenden inkommer även från god man, allmänheten 

och representanter för pensionärs- handikappföreningarna.  

Ärenden som kommer till ombudsmannen är ofta komplexa och kan innefatta 

flera olika delar. Ombudsmannen kan fungera som en brygga mellan den enskilde, 

beslutsfattare, verksamheter och myndigheter. I ärenden där anhöriga saknas kan 

ombudsmannen fungera som en koordinator för att starta processen med att få 

diagnos, insatser från kommunen, ersättning från försäkringskassan och en god 

man. Dessa ärenden berör främst personer med någon form av kognitiv 

nedsättning. Kontakten kan bli både långvarig och omfattande. 

Ombudsmannens erfarenhet är att det finns behov bland enskilda och anhöriga att 

resonera och reflektera över sin egen eller en närståendes situation utan att på 
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förhand ha en klar inriktning mot fortsatt hantering. I dessa samtal skapas även en 

förståelse för hur handläggning och beslut går till. Ombudsmannens stöd kan vara 

det som behövs för att driva en fråga vidare. De möten som hålls med anhöriga/ 

enskilda och företrädare för verksamheterna kan vara en möjlighet att ömsesidigt 

öka förståelsen och ge varandra information. 

Under 2017 har det inkommit totalt 84 nya ärenden som lett till minst en åtgärd 

från ombudsmannen. Med nya ärenden menas i detta sammanhang personer som 

inte tidigare haft kontakt med ombudsmannen. 67 ärenden berörde personer över 

65 år och 17 ärenden berörde personer under 65 år med funktionsnedsättning. 

Flera av de personer som ombudsmannen haft kontakt med under tidigare år 

fortsätter att höra av sig med nya frågor och behov av hjälp. 21 personer har hört 

av sig för att få allmän information och har sedan själva vidtagit åtgärder.   

Under 2017 har andelen ärenden som berör personer över 65 år ökat från 67 % av 

de totala antal ärenden till 80 %.  En förklaring kan vara att andelen äldre ökar i 

kommunen. I Håbo kommun har antalet personer över 65 år mer än tredubblats på 

20 år och är nu 3 703 personer. 

Ombudsmannen har under året gjort 123 hembesök och haft 78 besök. Därutöver 

har ombudsmannen deltagit i vårdplaneringar, följt med på läkarbesök och besök 

till andra myndigheter.    

4. Synpunkter

Synpunkter kan lämnas till kommunen på flera sätt, även anonymt. Alla vill av 

olika skäl inte lämna sina synpunkter. Det finns en rädsla att klagomål eller kritik 

ska drabba den som får hjälpen eller att den anhöriga ska betraktas som 

”besvärlig”. Ombudsmannen erbjuder här en neutral och fristående funktion att 

lämna synpunkter till.  

4.1  Inkomna synpunkter  

Följande synpunkter har under året lämnats till ombudsmannen av äldre, 

funktionsnedsatta och anhöriga. Synpunkter som berör bemötande och andra 

enskilda ärenden förmedlar ombudsmannen direkt till vederbörande enhetschefer. 

4.1.1 Matlådor från Pomona 

Det önskas möjlighet att kunna välja annan leverantör av matlådor än bara från 

kommunen för att få variation.  

4.1.2 Hemtjänstinsatsernas tid och många olika hemtjänstanställda 

 Flera av de äldre som ombudsmannen kommer i kontakt med uttrycker att 

hemtjänstpersonalens tid för hjälp är begränsad. Hemtjänstens personal har för 

bråttom och stannar ibland bara någon minut för vissa insatser. De äldre upplever 

att de inte hinner uppfatta vad hemtjänsten gör och känner stress. 

De äldre känner även en oro då de tycker att det kommer många olika 

hemtjänstanställda. De vet inte vem som kommer och hur hjälpen kommer 
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utföras. Vården är mycket mer än bara uppgifterna som utförs, speciellt för de 

som är ensamstående. För dem är även kommunikationen och mötet i sig viktigt 

för självständigheten och välbefinnandet. 

4.1.3 Korttidsboende i annan kommun 

Antalet platser i kommunen för korttidsvistelse är begränsat och är i perioder 

otillräckliga. Kommunen köper då plats i annan kommun. I vissa fall har detta 

skapat problem för anhöriga då det är lång resväg. Resvägen till korttidsboendet 

Broby Gård i Täby kommun tar 1½ timme med kollektivtrafiken, därefter 1½ km 

gångsträcka.  

4.1.4   Kostnad för hemtjänst

I  biståndsbeslutet över beslutade hjälpinsatser framkommer inte vad kostnaden 

blir. Biståndsbeslutet kan bestå av flera delar. Totalt antal beslutade timmar för 

hemtjänstinsatserna. Antalet timmar ligger som grund till den avgift som betalas 

för hemtjänsten. Ingår städning i hemtjänstuppgifterna, tillkommer en extra 

städavgift på 200kr. Därutöver kan det tillkomma hemsjukvård 300 kr samt 

matlådor. Den maximala avgiften kan inte bli högre än 2 013 kr/ månad exklusive 

eventuella matlådor. För den enskilde är det viktigt att veta vad totalkostnaden blir 

samt information om möjligheten att kunna få avgiften reducerad om man har en 

låg inkomst

4.1.5   Fixartjänst för personer med funktionsnedsättning

Det har påtalats till ombudsmannen att även personer under 65 år med en 

funktionsnedsättning kan ha behov av Fixar Robbans tjänster, till exempel hjälp 

för att byta batterier till brandvarnaren. I Enköpings kommun ingår hjälp till 

funktionsnedsatta i kommunens fixartjänst. 

5. Några aktuella samhällsfrågor

5.1 Framtidsfullmakt 

Den nya lagen om Framtidsfullmakt trädde i kraft första juli i år. Ombudsmannen 

har fått många frågor om vad den innebär och hur en sådan fullmakt skrivs. 

Ombudsmannen har haft kontakt med banker och jurister för att sätta sig in i 

frågorna. Anhörigföreningen i Bålsta bjöd under hösten in advokat Lars Berlin till 

en informationsträff. Ombudsmannen har informerat om framtidsfullmakten hos 

pensionärsföreningarna samt hos några av handikappföreningarna.  

5.2 Hemtjänst 

Även i år har ombudsmannen tagit del av ärenden där det funnits brister och 

missnöje från anhöriga om hur hemtjänsten utförts hos personer med 

demenssjukdom. Ombudsmannen ser ett stort behov av att det sker en utveckling 

inom hemtjänsten för denna utsatta grupp. I och med att befolkningen lever allt 

längre ökar också antalet personer med demenssjukdom. Demenssjuka personers 

speciella behov inom äldreomsorgen har uppmärksammats alltmer. Personer med 

en relativt långt gången demenssjukdom har i allmänhet inte den insikt som krävs 

för att själv bedöma sitt hjälpbehov. Det ställs därför höga krav på personalen som 

arbetar med dessa personer. Forskning har visat att det är extra viktigt att 
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personalen har god utbildning och kunskap om demenssjukdomar. Andra viktiga 

faktorer för att få en bra hemtjänst till personer med demenssjukdom är 

kontinuitet, att lära känna den äldre och att den äldre känner igen den som hjälper. 

Förtroende är grunden till att hemtjänstgruppen ska kunna ge vårdtagaren med 

demenssjukdom ökad trygghet, ökat välbefinnande samt ökade förutsättningar för 

att kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Vårdtiderna på sjukhus blir allt kortare och antal plaster på särskilt boende 

minskar i förhållande till andelen äldre. Allt fler äldre vårdas därmed i hemmet. 

Det ställer överlag allt högre krav på hemtjänsten. De kognitiva förmågorna 

sviktar med ålder och sjukdomar. Alla har inte anhöriga och hemtjänsten kan då 

bli de enda som kommer hem till den äldre. De äldre klarar inte alltid själva att 

ansöka om utökade insatser och det ligger då på hemtjänsten att föra 

informationen om utökat behov vidare. Det är därför av stor vikt att det finns 

avsatt tid och kontinuitet för att säkerhetsställa de äldres behov och situation. 

5.3 Benämningen brukare 

Ordet brukare används ofta när man talar om personer som tar del av 

socialtjänstens insatser som äldrevård, hemtjänst och assistans. Flera av de 

personer som ombudsmannen kommer i kontakt med upplever att benämningen 

känns nedvärderande, respektlös och kränkande. De vill inte få en benämning bara 

för att de är i behov av samhällets tjänster. De vill vara en del av samhället även 

om de har behov av insatser. De är hyresgäst på äldreboendet, kund hos 

hemtjänsten och patient om de vårdas för skada eller sjukdom. Även 

Socialstyrelsen som utredde ordet för några år sedan konstaterade att det kan 

uppfattas som opersonligt. I Helsingborg har en kvinna nyligen anmält ordet till 

diskrimineringsombudsmannen. 

5.4      Datorer och internet 

40 % av personer mellan 75 – 85 år saknar idag tillgång till en dator. Det medför 

att de har svårt att få till sig den information som idag finns på nätet och de 

kommer inte åt blanketter som ska laddas ner från hemsidor för att göra 

ansökningar. Många drar sig också för att kontakta myndigheter per telefon då de 

inte känner sig bekväma med alla knapptryckningar som ofta måste göras. Två 

banker har under året lagt ner sina kontor i Bålsta vilket gett vissa äldre som 

saknar dator problem med sina bankärenden. Ombudsmannen kontaktas av många 

som saknar datorer då de vill ha hjälp med att få information, kontakta 

myndigheter eller vården i olika frågor. De behöver även hjälp för att samla in alla 

handlingar som krävs för att ansöka om till exempel bostadstillägg, reducerad 

hemtjänstavgift eller annat ekonomiskt stöd 

5.5    Fakturor och Autogiro     

Allt fler ärenden som kommer till ombudsmannen handlar om att betala fakturor 

och ansluta dem till autogiro. Många äldre betalar sina fakturor med 

betalningsuppdrag som de fyller i och skickar in. Om de läggs in på sjukhus eller  

korttidsboende har de inte möjlighet att betala sina räkningar. I de fallen anhöriga 

saknas kan ombudsmannen kontaktas både av dem själva, personal på 

korttidsboende eller av biståndshandläggare för att hjälpa till. Det handlar om att 

få räkningarna betalda, ringa och förklara varför betalning inte skett för att slippa 
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att det går vidare till inkasso samt starta autogirouppdrag. Ombudsmannen 

informerar regelbundet om vikten av att betala sina räkningar med autogiro. 

Ombudsmannen kan även hjälpa till med detta under tiden det ansöks om god 

man. Det kan i vissa fall ta lång tid att få en god man. Ombudsmannen har erfarit 

att det tagit ett halvår att få en god man. 

5.6 Boende 

Boendefrågor är överlag alltid aktuella.  Utifrån de ärenden som inkommer till 

ombudsmannen som handlar om bostadsfrågor kan konstateras att behovet av 

lättillgängligt boende, det vill säga modern standard avseende hissar, trösklar och 

dörrar, i kombination med social gemenskap är mycket stort. Äldre klarar sig i de 

flesta fall självständigt men kan få ett ökat behov av trygghet, framför allt när de 

blir ensamstående. Känslan av trygghet och gemenskap kan öka bland grannar 

som känner sig i ungefär samma livssituation. Bostadsområden som 

seniorboendena Plommonvägen 8 och 10 samt Källvägen är mycket eftertraktade 

och kötiderna därmed långa. Forskning visar att personer som bor i sådana 

områden klarar sig längre utan hemtjänst. Det innebär både en bibehållen 

livskvalitet för de äldre, men även besparingar för kommunen. Andelen äldre i 

kommunen ökar. Ombudsmannen uppmanar kommunens politiker att arbeta för 

att fler sådana områden byggs.  

5.7 Att sakna anhöriga 

Äldre och funktionsnedsatta som saknar anhöriga, eller där den anhöriga av någon 

anledning inte kan stötta, kan ha en betydligt skörare livssituation än de som lever 

i fasta relationer. Den sårbara situationen blir särskilt tydlig när hen drabbas av 

sjukdom eller försämring av den kognitiva förmågan. Stort ansvar läggs på den 

enskilde att själv ansvara för sin situation. Ombudsmannen kan stötta och delta i 

processen vid sjukdoms- eller demensutredningar och fungera som stöd tills en 

god man utsetts. Det kan innebära att delta i vårdplaneringar inför utskrivning från 

sjukhuset, närvara vid läkarbesök hos husläkare, minnesmottagning eller annan 

mottagning samt vara en kontaktperson mot kommunen och andra myndigheter 

för att hjälpinsatser ska påbörjas. 

 5.8 Hårdare krav från Försäkringskassan     

Försäkringskassan ställer allt högre krav vid sjukskrivning och sjukersättning. De 

kräver detaljerade förklaringar från den ansvarige läkaren. Har inte läkaren 

beskrivit situationen och dess konsekvenser tillräckligt tydligt beviljar inte 

Försäkringskassan ersättning för sjukskrivning eller ansökan om sjukersättning. 

Den enskilde blir då utan ekonomisk ersättning för sjukskrivningstiden. 

Ombudsmannen har kontakt med personer som drabbats av detta. De behöver 

hjälp och stöd att kontakta läkare och Försäkringskassa för att begära in nya intyg 

eller sammankalla till ett möte.  

5.9   Besök på Bålsta PRO av Bengt Westerberg och Barbro Westerholm    

PRO i Bålsta har under året haft både tidigare partiledaren för Liberalerna Bengt 

Westerberg och riksdagsledamot för Liberalerna Barbro Westerholm som 

föredragshållare. De framförde i sina föredrag det som även ombudsmannen tar 

del av i kontakterna med äldre och funktionsnedsatta.
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Årsrapport Ombudsman 
äldre och funktionsnedsatta 

7 

Datum Vår beteckning 
2018-01-19 VON 2016/00006 nr 2858 

Bengt Westerberg talade om LSS, Lagen om Särskilt Stöd, som utreds med 

direktiv som innebär nedskärningar inom främst personlig assistans då den anses 

ha för stora kostnader. Bengt Westerberg anser inte att kostnadsutvecklingen är 

orimlig. Kostnadsökningen de senaste 10 åren motsvarar ökning av löner, fler 

personer inom assistans och samhällets standardutveckling som gör att fler timmar 

behövs. Han framhåller att det skulle kosta samhället ännu mer om assistansen 

togs bort för att ersättas av hemtjänst, gruppboende och inte minst anhörigas 

insatser.

Barbro Westerholm talade om rätten att få ha livskvalitet hela livet och att de 

äldre bör ses som en större resurs i samhället än de gör idag. Äldre är inte någon 

homogen grupp. De är ”årsrika”, var och en med sin unika livserfarenhet. Hon 

betonade att äldre måste respekteras i större utsträckning i Sverige. Sverige har, 

enligt WHO 2016, bland de lägsta värdena för respekt mot äldre bland 

höginkomstländer i världen. Negativa attityder mot äldre påverkar deras hälsa och 

livskvalitet. 

6. Avslutning

Under året har frågor som berör ekonomi varit en stor del av ombudsmannens 

ärenden. Vårt samhälle blir alltmer komplext och de digitala funktionerna ökar 

ständigt. Bland de äldre och funktionsnedsatta ökar därmed behovet av att kunna 

få hjälp och stöd av samhället i dessa frågor när ålder, sjukdom eller nedsatt 

förmåga gör att man själv inte orkar eller klarar av att sköta sina ekonomiska 

angelägenheter. Ombudsmannen har här en unik roll, som under en kortare tid kan 

stötta dessa personer med, för den enskilde, högst angelägna och viktiga ärenden.  

Ombudsmannen får ta del av många livsöden och ges ett stort förtroende från de 

äldre, funktionsnedsatta och deras anhöriga. En stor tacksamhet riktas från dessa 

grupper både till ombudsmannen och till kommunen som tillhandahåller denna 

tjänst. Att få komma med lösningar och vara behjälplig känns för ombudsmannen 

mycket meningsfullt och angeläget. 

 2018 är det valår. Ombudsmannen kommer med stort intresse följa vilka frågor 

som kommer att beröra äldre och funktionsnedsatta. 

Bålsta januari 2018 

Tina Tiefensee Lüning    

Ombudsman för äldre och funktionsnedsatta 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2018-01-23 VON 2018/00004 nr 2884 

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

Tjänsteskrivelse, Ansökan om stadsbidrag för verksamhet med 
Personligt ombud 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen för

verksamhetsåret 2017 och ger förvaltningen i uppdrag att söka

statsbidrag för verksamhetsåret 2018.

Sammanfattning     

Enköpings kommun och Håbo kommun har i enighet med befintlig 

överenskommelse samt tidigare nämndbeslut bedrivit verksamhet med 

Personligt ombud under år 2017. Verksamheten har i huvudsak finansierats 

genom erhållet stadsbidrag.  

Uppdraget Personligt ombud är helt fristående från myndigheter och vård-

organisationer och ger helt kostnadsfritt stöd åt personer från 18 år och 

uppåt som har en psykisk funktionsnedsättning. 

Ärende 

Länsstyrelsen har begärt in en redovisning av hur verksamheten bedrivits 

under år 2017. En sådan redovisning har av Enköpings kommun lämnats in 

till Länsstyrelsen innan den 15 januari 2018, enligt anvisningar. 

Socialstyrelsen beslutade i december år 2016 om nya föreskrifter gällande 

verksamhet med personligt ombud. Dessa trädde i kraft 1 september 2017. 

Nytt för i år 2018 är därför att en kommuns ansökan om statsbidrag ska ha 

kommit in till länsstyrelsen senast den 1 mars samma år som länsstyrelsen 

fördelar bidraget. Länsstyrelsen ska också fördela statsbidraget med 

utgångspunkt från det totala antalet årsanställningar som personligt ombud. 

Tidigare fastställdes istället en schablonsumma per heltidstjänst som kunde 

sökas när som helst under året.  

Beslutsunderlag  

– Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-23, dok.nr 2884

– Redovisning för år 2017

– Ansökningshandling för år 2018

__________ 

Beslut skickas till   

Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen 

Ärende 10
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statsbidrag avseende år 2017 

REDOVISNING 

statsbidrag till kommuner som bedriver 
verksamhet med personligt ombud 

Sänds in till 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

Kontaktuppgifter till den kommun som beviljats statsbidraget 

Kommun 
Enköpings kommun 

Utdelningsadress 
Rådhusgatan 8 

Nämnd 
Vård- och omsorgsnämnden 

Postnummer 
745 80 

A vdelning!Enhet 

Postort 
Enköping 

Vård- och omsorgsforvattningen 

Telefon (inkl. riktnum
mer) 0171-625991 

Den eller de kommuner, förutom redovisande kommun, som redovisningen omfattar 

Kommun/kommuner 
Häbokommun 
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l. statsbidrag 

1.1 Beviljade medel 

Beviljat statsbidrag, kr 

604800 

1.2 Förbrukade medel 

Förbrukat statsbidrag, kr 

604800 

Arsanställningar1 på heltid/del
tid 
2,00 

Arsanställningar1 på heltididel
tid exkl. tjänstledighet 
2.00 

Om verksamheten har haft fårre årsanställningar på heltid eller deltid än vad som beviljats, 
ange varfor. 

2. Utförare av verksamheten med personligt ombud 

J a N "  eJ 
Kommun x 
Förening 
stiftelse 
Aktiebolag 
Annan utforare 
Om annan utforare än kommunen, ange organisationens namn 

x 
x 
x 
x 

1 Anges med två decimaler. För ett ombud på heltid (40 timmar i veckan) och ett på halvtid (20 timmar i veckan) 
anges 1,50. För två ombud på heltid och ett på deltid (lO timmar i veckan) anges 2,25. 

2 
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4. Personliga ombud 

l Personliga ombud 

4.1 Utbildning 

Ombuden har erbjudits utbildning. 

Om ja, ange vilken/vilka utbildningar. 

-Nationell konferens får personliga ombud (YPOS) 

Antal 
kvinnor 

x 

Ja 

-Sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa (konferens) 

-Aterhämtningskonferens 

Om nej, ange varfår 

4.2 Handledning 

Ja 

Ombuden har erbjudits handledning. 

Om ja, ange vilken slags handledning. 

Om nej, ange varför. 

Kommunens upphandling av handledning har ännu inte slutförts. 

Antal 
män 

x 

2 Antal personer som uppger annan könstillhörighet eller ej har velat uppge könstillhörighet 

Annan2 

l l 

Nej 

Nej 

3 
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5. Klienter 

Ange antal klienter somfått stöd av personligt ombud. Varje person (klient) som har fått stöd av per

sonligt ombud ska redovisas endast en gång per år. 

5 .l Totalt antal klienter 

därav mellan 18 och 29 år 

därav mellan 30 och 49 år 

därav mellan 50 och 64 år 

därav 65 år och över 

5.2 Antal nya klienter 

därav mellan 18 och 29 år 

därav mellan 30 och 49 år 

därav mellan 50 och 64 år 

därav 65 år och över 

5.3 Antal avslutade klienter 

därav mellan 18 och 29 år 

därav mellan 30 och 49 år 

därav mellan 50 och 64 år 

därav 65 år och över 

5.4 Klienter som, helt eller delvis, har hemmavarande 
barn under 18 åJ3 vilka är kända för verksamheten. 

Antal 
Kvinnor 

28 

5 

14 

9 

15 

3 

6 

6 

9 

2 

5 

2 

Antal 

kvinnor 

8 

Antal 
män 
20 

6 

lO 

4 

lO 

4 

5 

l 

7 

3 

3 

Antal 

män 

6 

3 Inkluderar även barn till maka/make/reg. partnerisambo som är hemmavarande hos klienten. 

Annan 

Annan 

4 
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5.5 Kontakt med verksamheten 

Ange orsaken/orsakerna till att nya klienter tar kontakt med verksamheten. Ange antalet orsaker. 
Flera orsaker kan anges per person. 

Kvinnor Män Annan 
Ekonomi 9 10 

Bostad 2 4 

Sysselsättning 4 3 

struktur i vardagen 4 2 

Bryta isolering 2 4 

Relationsfrågor 2 

Existentiella frågor 2 

Stöd i kontakten med myndighet 13 Il 

Stöd i kontakten med sjukvården 3 

Annan orsak 4 2 

Om annan orsak, ange vilken. 

Stöd i att överklaga beslut, bollplank-kartläggning av krånglig 

situation. 

Eventuell kommentar, om förändringar har noterats av orsaker till att klienter tar kontakt med 
personligt ombud, ange dessa. 

Försäkringskassan-indragen sjukpenning och ifrågasättanden av läkarintyg. 

5.6 Tillgång till personligt ombud 

Ja Nej 

Bedömningsriktlinjer eller prioriteringsordning finns för till-
gång till personligt ombud. x 

Om ja, ange dessa. 

Bedömningsriktlinjerna överensstämmer med författningen. Alltså personer som är 18 år eller äldre, 
som har psykiska funktionsnedsättningar och betydande och väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter 

på olika livsområden. I fråga om prioriteringsordning är denna under revidering av ledningsgruppen. Vi 

har i dagsläget ingen anledning att prioritera. 

5 
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l Om nej, ange varfOr. 

5. 7 Tillgång till samhällsservice 

Rutiner har upprättats för hur uppmärksammade brister ska 
hanteras i verksamheten x 

Ja Nej 

Beskriv de tre allvarligaste bristema på respektive nivå som har identifierats föregående år: 

Med handläggarnivå avses brister som blir synliga i möten mellan klienten och de olika orga
nisationernas medarbetare, med lokal nivå avses brister för hur det offentliga välfärdsarbetet 
kring denna grupp leds och organiseras, med centrall nationell nivå avses brister i lagstiftning 
och andra regelverk 

a) på handläggamivå: 
-Vårdcentral: Ordinarie läkare på semester när sjukskrivning behövde förnyas. Klienten fick då 
träffa annan läkare som bara gav halvtidssjukskrivning med motivering att psykiatrin skulle 
sjukskriva den andra halvan! 
-Försörjningsstöd informerar inte om möjligheten att ansöka om anstånd att betala CSN-lån 
samt underhåll då man har rätt till ekonomiskt bistånd. Dessa kostnader kan man inte få för
sörjningsstöd för, men när ekonomin är knapp har man inte råd att betala dem vilket många gör 
ändå för att de inte vill hamna hos Kronofogden. 
- Handläggare på försörjningsstöd begär att en klient ska lämna in intyg från 20 st olika banker 
om att personen inte har tillgångar i dessa banker. Vid kontakt med bank fås svaret att de inte 
lämnar intyg om att person inte har tillgångar. Klienten hamnar i en omöjlig situation: hon/han 
kan inte få försörjningsstöd om inte ett intyg, som inte går att få, lämnas in. 

b) på lokal nivå: 
-Person som hade sjukanmält sig hos Försäkringskassan hade inte orkat/förmått söka sjukpen
ning och hade därför varit utan inkomst i åtta månader när kontakt togs med Personligt ombud. 
Personen hade inte fått stöd i hur detta skulle göras av myndigheten utan fått svaret att ansökan 
om sjukpenning skulle göras inom två år. Att sjukpenning inte begärts ut gör att rätten till sjuk
penning inte kan bedömas och ju längre tiden går desto svårare blir det för en läkare att kunna 
komplettera intyg om Försäkringskassan begär det. Personer med svåra psykiska funktionsned
sättningar har svårt att bevaka sina egna intressen och Försäkringskassan kunde ha en kontroll
funktion som uppmärksammar när någon så uppenbart brister i förmåga. Ta kontakt med den 
enskilde och erbjuda hjälp. 
-Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har haft olika syn på hur gemensam kartläggning 
ska ske och vilka förutsättningar som gäller för rehabiliteringsersättning. Detta har medfört 
problem med utbetalning av ersättning till klient som periodvis fått förlita sig på försörjnings
stöd. 
-Klient med hemmavarande barn ansökte om försörjningsstöd. Fick inte information om att det 
går att ansöka akut om matpengar, trots att pengama enligt uppgift var helt slut. 

6 
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c) på centraVnationell nivå: 
-Betalning av underhållsstöd medräknas inte som utgift vid ansökan om försörjningsstöd vilket 
medför att ensamstående utan vårdnaden om sina barn kan bedömas ha ett normöverskott och 
därmed ej få rätt till bistånd. När underhållet är betalt så hamnar man under socialbidragsnor
men. Och ska med knaper ekonomi genomföra flera dagars umgänge med barnen. Det ensi
diga gynnandet av vårdnadshavare vad gäller ekonomiska bidrag missgynnar förälder som inte 
har vårdnaden (barnbidrag, underhållsbidrag och högre bostadsbidrag tillfaller vårdnadshava
ren). Att tilldöma ensam vårdnad är vanligt och motiveras ofta med att det finns samarbetssvå
righeter. Den ekonomiska obalans som då uppstår mellan föräldrarna missgynnar barnen då si
tuationen blir mindre jämlik. 
-PO var behjälpliga vid sjukanmälan på Mina sidor och med att begära ut sjukpenning. Detta är 
självinstruerande men det blev ändå fel och vi fick ringa Kundtjänst för hjälp men PO hade 
svårt att förstå och fick fråga om flera gånger för att förstå hur felet skulle avhjälpas. Kommen
tar: Visar hur komplext det kan vara. När man fyller i ett formulär på internet bör det finnas en 
information om ifall det är möjligt att gå tillbaka och ändra uppgifter och också möjlighet att 
överblicka hela formuläret från början. Ibland är det inte självklart vilka uppgifter som ska 
lämnas i vilket steg. När det uppstår felaktigheter får många av våra klienter svårigheter att 
komma vidare och det medför förseningar av utbetalning av ersättningar. 
-Indragningar av sjukpenning för multisjuka personer som haft sjukpenning i många år. Regeln 
att varje läkarintyg ska bedömas för varje ny sjukperiod gör att man inte räknar med tidigare 
sjukperiod vilket ger en alltför snäv och enkelsidig bedömning 

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

Med handläggarnivå avses brister som blir synliga i möten mellan klienten och de olika orga
nisationernas medarbetare, med lokal nivå avses brister för hur det offentliga välfärdsarbetet 
kring denna grupp leds och organiseras, med centrall nationell nivå avses brister i lagstiftning 
och andra regelverk. 

a) på handläggarnivå: 
Personer med försörjningsstöd har i högre grad fått personliga möten med sin handläggare för 
stöd i att fylla i ansökan. 

b) på lokal nivå: 

c) på central nivå: 

7 
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6. Myndigheter och organisationer som ingår i ledningsgruppen för verk
samheten 

6.1 Myndigheter som ingår i ledningsgruppen 

Ja Nej 

Kommun/kommuner x 

Arbetsformedlingen x 

Försäkringskassan x 

Landstingets primärvård x 

Landstingets psykiatri x 

6.2 Organisationer som ingår i ledningsgruppen 

Ja Nej Om ja, ange vilken/vilka 

Patientorganisationer 

Brukarorganisationer x RSMH, Forum för bru-
karinflytande 

Anhörigorganisationer x 

Annan organisation 

Om ledningsgruppen inte har någon representant från kommunen, landstingets primärvård och 
psykiatri, Arbetsformedlingen eller Försäkringskassan, ange varfor 

Primärvården är uppdelad i privata och offentliga utförare. Det är svårt att hitta en representant som kan 

företräda samtliga verksamheter. 

Kommunen arbetar for att få representanter for dessa huvudmän att delta i ledningsgruppen, 
ange hur 

Vi är medvetna om att representant från primärvården vore önskvärt.  Då det är svårt att enga
gera någon fokuserar vi primärt på att bibehålla nuvarande representanter från andra huvud
män. 

7. Övrigt 

Om forändringar har noterats vad gäller vilka grupper som tar kontakt och söker stöd av per
sonligt ombud, beskriv på vilket sätt 

8 
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Synpunkter och övriga reflektioner på verksamheten 

8. Underskrift av behörig röreträdare for kommunen 

Datum 

Förvaltningschef 

Telefon (inkl. riktnummer) 
0171-625581 

Detta dokument har beslutats digitalt och saknar 
därmed underskrift 

Namnförtydligande 
In�ne Hansson 

Tjänsteställe 
Vård- och omsorgsilirvaltningen Enköping 

E-postadress 
Irene.hansson@enkoping.se 

9 
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LÄNSSTYRELSEN 
UPPSALALÄN 

Ifylld och underskriven blankett 

skickas till följande adress: 

Länsstyrelsen i Uppsala län, Personligt 

ombud- Anna Haid, 751 86 Uppsala 

Ansökan om statsbidrag för verksamhet med Personliga ombud 

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

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

statsbidragets omfattning 

statsbidrag har tidigare utgått med 302 400 kr per år for en heltidstjänst. Beloppet kan komma att 
justeras utifrån hur många ansökningar som inkommit. 
Ange med två decimaler. Om ni t. ex. ansöker om att anställa en på heltid (40 timmar i veckan) 
och en på halvtid (20 timmar i veckan,) anger ni 1, 50, om ni t.ex. ansöker om medelför två som 
jobbar heltid och en som jobbar 25 procent ange 2,25. Ej forbrukade medel kan komma att 
återkrävas. 

Sökande kommun 

Kommunens namn: 
Enköpings kommun 

Förvaltning: 
Vård- och omsorgsförvaltningen 

Postadress: 
Kungsgatan 42 

Tfn: E-post: 
017 1-62 50 00 kommunen@enkoping.se 

Organisationsnummer: Plus-eller bankgiro 
2 12000-0282 Plusgiro: 70727-3 

Ansökan avser år: 2018 

Antal årsanställningar 2,00 
(heltid, ange i årsarbeten) 
Referens på utbetalningen: 
7902150/51090 

Nämnd som beslutat om ansökan: 
Vård- och omsorgsnämnden i Enköping samt socialnämnden i Håbo kommun 

Ansökan avser även verksamhet i följande kommun/kommuner 
Håbo kommun 

Postadress: Webbadress: E-post 

Sida 
1(3) 

Länsstyrelsen Västemorrland 
Pumpbacksgatan 19 

Telefon: (växel) 
0611-349000 www.lansstyrelsen.se/vastemorrland vasternorrland@lansstyrelsen.se 

871 86 Härnösand 
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Kontaktperson 

Befattning: 
Chef fOr Personligt ombud 

Namn: 

Postadress: 
Rådhusgatan 8 

Tfn: 
0171-625991 

Driftsform/driftsformer och utförare 

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

l V«ksamheten d<ivs; kommu"'l .og!. 

Samverkan kring verksamheten 

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

Vilka myndigheter och organisationer ingår i lednings gruppen? 
Kommunerna i Uppsala län, Försäkringskassan, ArbetsfOrmedlingen, Region Uppsala, 
Brukarrepresentanter från RSMH. 

Vilka andra myndigheter och organisationer samverkar ni med? 
RSMH 

Plan för verksamhetens organisation 

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

Ombuden träffar klienter på sitt kontor, vid hembesök, träffpunkter eller annan offentlig miljö. Detta i 
Enköping såväl som i Håbo. Vi har ingen kö idag men ledningsgruppen arbetar med att uppdatera 
befintliga riktlinjer för eventuella prioriteringar inom målgruppen, att använda i det fall behovet uppstår. 
Arbetet utgår från Socialstyrelsens föreskrifter. Vi har årliga planeringsdagar där vi stämmer av hur väl 
vi foljer tOreskrifternas intentioner. 
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Planer för arbetets utformning 

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

Utbildning i fonn av konferenser kommer utföras vid ett flertal tillftillen. Kommunen är i slutskedet av 
upphandling av handledning. Personliga ombud kommer ingå i målgruppen för denna handledning. 

Uppf'öljning 

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

Kontinuerliga lokala såväl som regionala ledningsgrupper där medarbetarna beskriver sitt arbete. Utöver 
detta har vi månadsvisa APT där ärenden kan fl>redras. Vi närvarar vid den årliga YPOS-konferensen 
samt träffar Länsstyrelsen. 

Ort och datum 
Enköping 2018-01-22 

Behörig företrädare för verksamheten Namnfl>rtydligande och befattning 
!rene Hansson 
Förvaltningschef 
Vård- och Omsorgsförvaltningen 

kommun 



TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Vår beteckning 
2018-01-15 VON 2016/00020 nr 2853 

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

Förtydligande av den fortsatta hanteringen av delegerade beslutanderätt 
med anledning av ny kommunallag 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anmälan av beslut som fattas med

stöd av delegation ska fortsatt ske enligt tidigare fastställd ordning, inne-

bärandes att samtliga fattade beslut ska anmälas till nämndens närmast

kommande sammanträde fram tills dess att nämnden beslutar annorlunda.

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med

förslag på vilka grupper av delegerade beslut, som mot bakgrund av effektivitet,

vikten av ett snabbare lagakraftvinnande eller motsvarande, inte behöver

anmälas till nämnden utan istället protokollföras och anslås i särskild ordning

på kommunens anslagstavla.

Sammanfattning     

Den 1 januari 2018 trädde nya kommunallagen (SFS 2017:725) i kraft. Den nya 

kommunallagen möjliggör en förenklad hantering av anmälan av de beslut som 

fattas med stöd av delegerad beslutanderätt och som finns fastställda i nämndens 

delegationsordning.  

Enligt 7 kap 8 § i den nya kommunallagen så ska en nämnd besluta om i vilken 

utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas tillbaka till 

nämnden. Beslut som inte anmäls ska protokollföras i särskild ordning och anslås 

på kommunens anslagstavla.  

Detta innebär vård- och omsorgsnämnden i beslut måste fastställa vilka grupper 

av delegerade beslut som ska anmälas tillbaka till nämnden och vilka grupper av 

delegationsbeslut som inte behöver anmälas.  

Ärende 

Bakgrunden till lagändringen är bland annat att den gamla ordningen med 

anmälningsskyldighet för samtliga delegationsbeslut blev en administrativ börda 

för nämnderna, framförallt avseende beslut av mer rutinartad karaktär.  

Med den nya lydelsen i 7 kap 8 § får kommunens nämnder en större frihet att 

själva organisera sin verksamhet, vilket torde borga för en ökad effektivitet. Det 

ska även noteras att detta möjliggör för nämnderna att fastställa om huruvida 

beslut som fattas med stöd av delegation av utskott och tjänstemän ska anmälas. 

Alla beslut som inte anmäls, ska protokollföras i särskild ordning och anslås på 

kommunens webbaserade anslagstavla och därmed måste hänsyn tas till bland 

annat bestämmelser om personuppgifter och sekretess i vid tid gällande person-

uppgifts- och dataskyddslagstiftning samt offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400).  

Ärende 11
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2018-01-15 VON 2016/00020 nr 2853 

Grundläggande uppgifter som möjliggör att beslutet enskilt kan identifieras måste 

finnas med i anlaget. Bedömningarna om vad som kan tillkännages utan att strida 

mot bestämmelser om personuppgiftsskydd och sekretess måste göras i varje 

enskilt fall. Protokollens utformning kan därför komma att se olika ut beroende på 

typen av beslut.  

Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att vård- och omsorgsnämnden 

fastställer nuvarande ordning för anmälan av delegationsbeslut att gälla tillsvidare. 

Samt att vård- och omsorgsnämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med 

förslag på vilka grupper av delegerade beslut, som mot bakgrund av effektivitet, 

vikten av ett snabbare lagakraftvinnande eller motsvarande, inte ska anmälas utan 

istället protokollföras och anslås i särskild ordning på kommunens anslagstavla.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ärendet innebär inga direkta ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp i och med hanteringen av det uppdrag som nämnden föreslås 

uppdra till förvaltningen i beslutspunkt 2.    

Beslutsunderlag  

– Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-01-15

__________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum Vår beteckning 
2017-11-29 VON 2017/00003 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 2017-12-11 – 2018-01-29 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 12
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