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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-29 VON 2016/00022 nr 1561 

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

Informationer 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning 

Upphandlingschef Gudrun Lind: 

 Fördjupad information kring upphandling av särskilt boende

Förvaltningsledningen informerar om följande: 

 Äldreboende, uppförande av paviljong

 Nytt serviceboende, LSS

 Budget år 2017

 Flyktingmottagandet

 Redogörelse – Hur stimulansmedelen inom äldreomsorgen ska användas år 2016

 Redogörelse – Partsamverkan från förvaltningens övergripande samverkansgrupp

__________ 

Ärende 1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-22 VON 2016/00008 nr 1542 

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 delegations-

besluten för perioden 2016-01-19 – 2016-02-15 är redovisade.

Sammanfattning 

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen 

alla beslut som fattats med stöd av delegation under perioden 2016-02-15 – 

2016-03-22. 

Redovisningen sker dels muntlig av avdelningschef för Stöd till vuxna och 

dels sammanställda i den pärm som finns med vid sammanträdet och som 

kan studeras individuellt.     

Beslutsunderlag 

– Sammanställning från verksamhetssystemet Treserva (sekretess)

__________ 

Ärende 2



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-07 VON 2016/00016 nr 1522 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog,  
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, revisionsrapport 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till

yttrande och överlämnar det till kommunens revisorer.

Sammanfattning 

Revisorerna i Håbo kommun, Enköpings kommun, Knivsta kommun, Tierps 

kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun samt Landstinget i 

Uppsala län har granskat hur ansvariga nämnder säkerställer att länets 

invånare får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg 

genom insatser så nära bostaden som möjligt. Detta genom att granska 

närvårdsarbetet i ovan nämnda kommuner och landstinget.  

Granskningen har fokuserat på följande områden: 

- Närvårdsarbetets styrning och organisation 

- Resurser för närvårdsarbetet 

- Hur resultat av närvårdsarbetet följs upp 

Ärende 

Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län ingick ett avtal om en 

samfinansierad tjänst som närvårdskoordinator i september 2014. Närvård 

syftar till det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och 

social omsorg mellan kommunen och landstinget.  

Granskningen påtalar vikten av styrning genom en verksamhetsplan med 

mätbara och uppföljningsbara mål och att någon sådan inte funnits tidigare. 

En verksamhetsplan är framtagen att gälla för 2016. Planen följs därefter 

upp genom en verksamhetsberättelse efter avslutat år.  

Närvårdskoordinatorns funktion bör övervägas till en annan organisatorisk 

placering, och då under kommunstyrelsen för bättre förståelse och bredd.  

Förvaltningen bedömer dock att det inte finns något behov av att flytta 

funktionen som närvårdskoordinator. En stor del av närvårdsarbetet inom 

kommunen återfinns inom socialförvaltningens verksamhetsområde. 

Samverkan till övriga verksamheter som berörs, till exempel inom barn- och 

utbildningsförvaltningen och kommunen folkhälsoarbete, är väl upparbetat 

och påverkas inte av att funktionen återfinns inom en annan förvaltning. 

Koordinatorn arbetar sektorsövergripande inom såväl kommunens som 

landstingets verksamheter, oavsett organisatorisk tillhörighet.  

Ärende 3



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-07 VON 2016/00016 nr 1522 

Beslutsunderlag 

– Yttrande, granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, 2016-03-07,

SN2016/10, nr2747

– Förslag till gemensam granskning av närvårdsarbetet i länet, 2014-11-

25, SN2016/10, nr27448

– Revisionsrapport, granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, 2015-12,

SN 2016/10, nr27310

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunens revisorer 

Landstinget i Uppsala läns revisorer, för kännedom 

Politisk styrgrupp för närvårdssamverkan Håbo, för kännedom 

Tjänstemanstyrgrupp för närvårdssamverkan Håbo, för kännedom 



YTTRANDE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-07 SN 2016/00010 nr 27476 

Socialförvaltningens stab 
Socialförvaltningens stab 
Hanna Elmeskog,  
0171-46 84 17 
hanna.elmeskog@habo.se 

Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, revisionsrapport 

Sammanfattning 

Revisorerna i Håbo kommun, Enköpings kommun, Knivsta kommun, Tierps 

kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun samt Landstinget i 

Uppsala län har granskat hur ansvariga nämnder säkerställer att länets 

invånare får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg 

genom insatser så nära bostaden i så stor utsträckning som möjligt. Detta 

genom att granska närvårdsarbetet som bedrivs i ovan nämnda kommuner 

och landstinget.  

Närvård syftar till det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och 

sjukvård och social omsorg mellan kommunerna och landstinget inom 

Uppsala län. Närvård omfattar samverkan kring hälsofrämjande, 

förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, omvårdande 

och stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

Närvård är dels en process, i form av utvecklingsarbete på en mer 

övergripande och strategisk nivå, men även en fysisk närvård i form av till 

exempel närvårdsavdelningen vid lasarettet i Enköping.  

Granskningen av närvårdsarbetet har fokuserat på följande områden: 

- Närvårdsarbetets styrning och organisation i länet 

- Resurser för närvårdsarbetet 

- Hur resultatet av närvårdsarbetet följs upp  

Bakgrund 

Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län har sedan september 2014 ett 

gemensamt avtal för en tjänst som närvårdskoordinator. Koordinatorns 

uppdrag är att främja samverkan i hälso- och sjukvård samt vård- och 

omsorgsprocesser där båda huvudmännen är involverade. Kommunen och 

landstinget har sedan tidigare en välfungerande samverkan inom flera 

områden. I vissa frågor har samverkan bedrivits mellan Håbo kommun, 

Enköpings kommun och Landstinget i Uppsala län.  

Vid inrättandet av funktionen som närvårdskoordinator valde Håbo 

kommun och landstinget att fokusera det fortsatta samverkansarbetet på 

lokal nivå.  

Närvårdsarbetet har sedan starten i september 2014 fokuserat på att utveckla 

redan befintlig samverkan och skapa bättre struktur för det fortsatta arbetet. 

Det har sedan tidigare saknats styrning och tydlig struktur för det 

gemensamma samverkansarbetet. I och med ett mer strukturerat 

närvårdsarbete finns nu en lokal styrgrupp på tjänstemannivå samt en 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-07 SN 2016/00010 nr27476 

styrgrupp på politisk nivå. Styrgrupperna ansvarar för prioritering av 

utvecklingsområden, förankring, beredning av ärenden och fördelning av 

uppgifter till de tre arbetsgrupperna. Styrgrupperna består av representanter 

från både kommunen och landstinget.  

Sedan ”omstarten” av närvårdsarbetet i Håbo har arbetet utvecklats i en 

positiv takt. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det rör sig om ett 

utvecklingsarbete som tar tid innan önskade resultat kan uppnås. Det är även 

viktigt att tydliggöra kring kort- och långsiktiga mål i planeringen för det 

fortsatta arbetet. Vissa insatser och åtgärder är rimliga att genomföra med 

enkla medel inom en kortare tidsperiod. Andra utvecklingsområden är mer 

tids- och kostnadskrävande och kräver en långsiktig planering för både 

kommun och landsting.    

Synpunkter 

Revisionsrapporten påtalar vikten av mätningsbara och uppföljningsbara 

mål. Inför framtagandet av verksamhetsplanen för 2017 är ambitionen att 

tydligare koppla ihop mål och aktiviteter med kommunens och landstingets 

styrdokument med mål, indikatorer och nyckeltal. Detta för att 

närvårdsarbetet mer tydligt ska kunna följa huvudmännens 

utvecklingsområden samt följas upp på ett mer strukturerat sätt.  

Trots att närvårdsarbetet i Håbo endast pågått under mer strukturerade 

former under en kortare period bedömer förvaltningen att det redan nu är 

möjligt att se positiva effekter av arbetet. Framförallt vad gäller samordning 

och struktur mellan verksamheterna inom kommunen och landstinget. Det 

upplevs från flera verksamheter inom både kommun och landsting att 

koordinatorn har en viktig funktion som länk mellan huvudmännen. 

Koordinatorn kan på ett tydligare sätt arbeta på en mer övergripande nivå 

och stötta verksamheterna i gemensamma utvecklingsfrågor.  

Granskningen påtalar dock om koordinatorns roll borde återfinnas inom en 

annan organisatorisk del i kommunen. Genom att placera funktionen inom 

kommunstyrelsen kan närvårdsarbetet breddas och få ökad insyn och 

förståelse. Förvaltningens synpunkt är dock att funktionen lämpar sig bäst 

inom socialförvaltningen där stora delar av närvårdsarbetet bedrivs. 

Koordinatorn har därmed en nära kontakt och samarbete till berörda chefer 

inom närvårdsarbetet. Utöver de chefer som berörs inom 

socialförvaltningens verksamheter finns ett nära och välfungerande 

samarbete till övriga verksamheter som berörs inom andra förvaltningar. Det 

finns ett väl uppbyggt samarbete till såväl elevhälsan som till 

folkhälsoarbetet inom kommunstyrelsen. Närvårdskoordinatorn och barn- 

och ungdomskoordinatorn som sorterar under kommunstyrelsen har ett nära 

och välfungerande samarbete.  

I nuläget bedömer alltså förvaltningen inte att det finns någon anledning att 

koordinatorns funktion organiseras inom någon annan del i kommunen. 

Närvårdsarbetet ska finansieras med hjälp av befintliga resurser. Det finns i 

nuläget inte någon särskild budget för närvårdsarbetet. Det skulle dock 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-07 SN 2016/00010 nr27476 

skapa bättre förutsättningar för att genomföra särskilda projekt eller 

tillfälliga satsningar om ett viss ekonomiskt stöd fanns. I nuläget kan det 

möjliggöras med visst stöd från nationella medel för särskilda satsningar 

eller äskande av medel från annat håll.  

Landstinget i Uppsala län har under flera år lyft närvården som ett prioriterat 

område. Upplevelsen ä dock att det ges begränsade resurser, både 

ekonomsikt, personellt och organisatoriskt, för att möjliggöra en fortsatt 

positiv utveckling. Från kommunens perspektiv upplevs att det behövs en 

gemensam struktur och styrning för närvården, där kommun och landsting 

är parter i samverkansarbetet på lika villkor. Det är av stor vikt att 

samverkansarbetet bedrivs i dialog mellan huvudmännen och att båda 

parters intresse tas i beaktande. 

Sammantaget bedömer förvaltningen att granskningen av närvårdsarbetet 

ger en tydlig bild av utvecklingen hittills men att det finns mycket kvar att 

utveckla. Närvård behöver bli ett mer känt begrepp inom kommunens 

verksamheter för att tydliggöra vad närvård syftar till.  

Det är även viktigt att se det som en process och utvecklingsarbete som tar 

lång tid och behöver underhållas.  



<MuPI!!Itl 
Kommunrevisionen 2014-11-25 

Förslag till gemensam granskning av närvårdsarbetet i 
länet 

Balegrund 

Nänrård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso
och sjukvård och social omsorg mellan kommunerna och Landstinget i Uppsala län. 
Närvård är den arena där landstingets och kommunernas insatser tangerar varandra, och 
därför sker nära samverlmn med länets kommuner. 

Närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, förebyggande, 
diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, orovårdande och stödjande insatser som 
är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

En viktig länk mellan landsting och kommun utgörs av närvårdskoordinatorerna. De är 
samfinansierade men sitter placerade i kommunerna. Koordinatorerna arbetar med 
utveckling av närvård i respektive länsdeL 

Övergripande mål för närvården 

Invånarna i hela Uppsala län får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social 
omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt. Varje person ska få den 
hjälp den behöver, bli bemött med respekt, få information och ha inflytande över vården 
och omsorgen oavsett vilken huvudman som är involverad i insatserna. 

Huvudmännens uppdrag 

Huvudmännens uppdrag i närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, 
förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, orovårdande och 
stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

Närvård ska vara individfokuserad, tillgänglig, jämlik, kostnadseffektiv, säker och 
kunskapsbaserad vård, omsorg och stöd i samverkan mellan landsting och kommun. 

Revisionsfråga 

Hur säkerställer ansvariga nämnder (i landstinget och kommunerna) att länets invånare 
får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg genom insatser nära 
bostaden i så hög grad som möjligt? 

För att besvara revisionsfrågan behöver följande granskas: 

• Tillgängligheten till vård i olika delar av länet
• Resurser för närvårdsarbetet
• Närvårdsarbetets organisation och styrning i olika delar av länet
• Hur resultat av närvårdsarbetet följs upp



�UP!f.lt1! 
Kommunrevisionen 2014-11-25 

Metod 

Granskningen genomförs med hjälp av intervjuer av nyckelpersoner i landstinget och de 

olika ingående kommunerna samt analys av styrande dokument och uppföljningar. Då 

närvårdsarbetet omfattar olika verksamheter (äldreområdet, beroendeområdet, psykiatri 

samt barn och unga) i olika delar av länet, kommer inriktningen på 

gransirningsinsatserna att anpassas utifrån de lokala förhållanden i de olika 

kommunerna. 

Avrapportering 

Gransirning och redovisning görs individuellt för va1je ingående kommun. Gransimingen 

av de olika kommunerna analyseras och sammanställs i en gemensam rapport. En 

gemensam avrappmtering görs för revisorerna i de ingående kommunerna och 

landstinget. 

Finansiering 

Gransimingen finanseras av de ingående kommunerna och landstinget enligt följande: 

Landstingets revisorer 150 tlu·

U_m>sala kommuns revisorer 100 tkr 

Tierps kommuns revisorer 25tkr 

Håbo kommuns revisorer 25tla 

Älvkarleby kornmuns revisorer 25tkr 

Knivsta kommuns revisorer 25tkr 

Enköpings kommuns revisorer 25th 

Genomförande 

Vi föreslår att gransimingen genomförs av PwC. Kostnadsberäkningen är gjord mot 

bakgrund av de samordningsfördelar detta ger då PwC biträder sex av länets 

kommunrevisorer och har erfarenheter från utvärdering av Närvården i Östhammars 

kommun. 

Gransimingen föreslås genomföras under våren 2015. 
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Socialnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen, f k 

Angående gransirning av närvårdsarbetet i länet 

Revisorerna i Hå bo kommun, Enköpings kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, 
Uppsala kommun, Älvkarleby kommun samt Landstinget i Uppsala län har i ett 
samprojekt granskat hur ansvariga nämnder (i landstinget och kommunerna) 
säkerställer att länets invånare får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social 
omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt. 

Följande områden har behandlats i granskningen: 

• Närvårdsarbetets styrning och organisation i olika delar av länet
• Resurser för närvårdsarbetet
• Hur resultat av närvårdsarbetet följs upp

Av granskningen framgår att för Håbo har samverkan med landstinget bedrivits under 
relativt lång tid i olika grupperingar tillsammans med Enköpings kommun. Sedan 
hösten 2014 har dock Håbo valt att i fortsättningen utveclda närvårdsarbetet och 
samverkan lokalt i kommunen. En tjänst som närvårdskoordinator tillsattes i samband 
med detta. Det betyder att arbetet sedan dess i någon mån kan beskrivas som en 
omstart. 

Fokus på arbetet har sedan dess varit att åstadkomma en ändamålsenlig styrning och 
organisering av arbetet. Under våren 2015 har en politisk styrgrupp och 
tjänstemannagrupp tillsatts med representanter från kommunen och landstinget. 
Utöver dessa har tre arbetsgrupper bildats med fokus på barn och unga, vuxna och 
äldre. Dokumentet som besla·iver inriktningen av närvård 2015-2016 i Håbo kommun 
bildar en bra grund för det fortsatta arbetet. Av dokumentet framgår roller, ansvar och 
rutiner för olika aktörer och funktioner. 

En verksamhetsplan för 2016 är under framtagande. Verksamhetsplaner för tidigare år 
saknas. För en effektiv styrning är det givetvis viktigt med en verksamhetsplan som 
tydligt anger förväntade resultat (mål), aktiviteter, tidsplan och ansvar, och att 
uppföljning görs i en verksamhetsberättelse som rapporteras till ansvariga nivåer d v s 
politisk styrgrupp och relevanta nämnder i kommunen och landstinget. 

Funktionen som närvårdskoordinator återfinns under socialnämnden. Närvårdsarbetet 
spänner över flera verksamhetsområden och är även kopplat till kommunens 
folkhälsoarbete. Det bör övervägas om inte funktionen som närvårdskoordinator kan 
sortera under kommunstyrelsen. På så sätt kan insyn och förståelse för arbetet breddas. 

I granskningen görs följande sammanfattande bedömning och rekommendationer 
avseende styrning och organisering av närvårdsarbetet i länet: 

• Närvårdsarbetet karaktäriseras av många grupperingar vilket gör att
överblicken över vad som görs blir svår. Den sammanlagda effekten och nyttan
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REVISIONEN 2016-11-20 

blir också svår att bedöma. Det innebär även en mängd möten för många gånger 
samma personer. En renodling och en mer gemensam länsövergripande 
struktur åstadkommer en tydligare styrning och skapar bättre förutsättningar 
för bedömning av resultat och effekter. En översyn bör övervägas inte minst i 
ljuset av en eventuell kommande regionbildning. 

• Tydliggör förväntningarna på deltagande aktörer i närvårdsarbetet Ska vara ett
åtagande och inte ett åläggande att delta.

• Bestäm uppgifter och mandat för olika grupper. Var ska beslut tas i olika frågor?
• Förbered agendor och underlag inför möten så att behov av eventuell förankring

av ställningstaganden och beslut kan göras "på hemmaplan" inför mötet.
• Dokumentera och kommunicera resultat av möten.
• Utveclda det kollegiala lärandet. Säkerställ arenor för möten mellan

närvårdsstrateger och närvårdskoordinatorer och mellan närvårdskoordinator.
• Tydliggör och samordna närvårdskoordinatorernas uppdrag. Vem ska driva

närvårdsarbetet? Initiativet bör komma från politiken, nationella uppdrag eller
verksamheten.

• Primärvården lyfts fram som en vilttig aktör. Det upplevs av flera vara oldart
vem/vilka som representerar primärvården och på vilket sätt privata vårdgivare
finns med.

• Skolan och primärvården uppfattas vara vilttiga aktörer, det behöver
säkerställas att de deltar i närvårdsar betet.

Det övergripande målet som det formulerats i inriktningsbeslutet beträffande 
närvårdsutvecldingen är följande: 

"Invånarna i hela Uppsala län slcafå sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och 
social omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt. Varje person 
slcafå den hjälp den behöver, bli bemött med respelct,jå information och ha inflytande 
över vården och omsorgen oavsett vilken huvudman som är involverad i insatserna." 

I Håbo finns ett styrdokument som beskriver inriktningen av närvården 2015- 2016 
och övergripande mål formuleras. Utöver detta finns inga mer konkreta 
verksamhetsplaner. En verksamhetsplan för 2016 är dock under framtagande. 
En verksamhetsberättelse för perioden september 2014-2015 där historik samt 
aktiviteter under perioden framgår. 

Av den dokumentation som finns tillgänglig är det svårt att bedöma närvårdsarbetets 
resultat i Håbo. För att kunna göra detta krävs tydligare målformuleringar som är 
uppföljnings- och bedömningsbara. Redovisning görs dock av genomförda aktiviteter 
såsom att olika grupper bildats, antalet möten och att arbete bedrivits med förankring 
och implementering. 

För en effelctiv styrning är det vilctigt med en plan som tydligt anger förväntade resultat 
(mål), aktiviteter, tidsplan och ansvar, och att uppföljning görs som dokumenteras och 
rapporteras till ansvariga nivåer d v s politisk styrgrupp och relevanta nämnder i 
kommunen och landstinget. 
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1. Inledning
1.1. Bakgrund 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och 
sjukvård och social omsorg mellan kommunerna och Landstinget i Uppsala län. Närvård 
är den arena där landstingets och kommunernas insatser tangerar varandra, och därför 
sker nära samverkan med länets kommuner. 

Närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, förebyggande, diagnostise
rande, behandlande, rehabiliterande, orovårdande och stödjande insatser som är sam
hällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

De övergripande mål som formulerats för närvården är att invånarna i hela Uppsala län 
ska få sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg genom insatser nära 
bostaden i så hög grad som möjligt. Va1je person ska få den hjälp den behöver, bli bemött 
med respekt, få information och ha inflytande över vården och omsorgen oavsett vilken 
huvudman som är involverad i insatserna. 

Huvudmännens uppdrag i närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, 
förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, orovårdande och stöd
jande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

Närvård ska vara individfokuserad, tillgänglig, jämlik, kostnadseffektiv, säker och kun
skapsbaserad vård, omsorg och stöd i samverkan mellan landsting och kommun. 

En Vilttig länk mellan landsting och kommun utgörs av närvårdskoordinatorerna. De är 
samfinansierade men sitter placerade i kommunerna. Koordinatorerna arbetar med ut
veckling av närvård i respelctive länsdel. 

1.2. Syfte och 1·evisionsjråga 
Revisorerna i Enköpings kommun, Håbo kommun, Knivsta kommun, Tierps kommun, 
Uppsala kommun, Älvkarleby kommun samt Landstinget i Uppsala län har mot ovanstå
ende bakgrund beslutat granska hur ansvariga nämnder (i landstinget och kommunerna) 
säkerställer att länets invånare får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social 
omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt? 

För att besvara revisionsfrågan granskas följande: 

• Närvårdsarbetets styrning och organisation i olika delar av länet

• Resurser för närvårdsarbetet

• Hur resultat av närvårdsarbetet följs upp
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1.3. Revisionskri.terie1· 

Gra nskn ing av n ärvårdsarbetet i Uppsala län 

De revisionskriterier som bildar grund för bedömningarna är befintliga styrdokument 
frän landstinget och respektive kommun. 

1.4. Metod 
Granskningen har genomförts med hjälp av intervjuer av nyckelpersoner i landstinget 
och de olika ingående kommunerna samt analys av styrande dokument och uppfölj

ningar. För intervjuade personer se bilaga. Då närvårdsarbetet omfattar olika verk

samheter i olika delar av länet, har inriktningen på granskningsinsatserna anpassats 

utifrån de lokala förhållandena i de olika kommunerna. 

Preliminära iakttagelser har redovisats genom en föredragning vid en workshop den 

16 oktober. Workshopen arrangerades av Regionförbundet Uppsala län. 

Flertalet intervjuade har haft möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast av rappor

ten. 
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Granskn ing av närvårdsarbetet i Uppsala län 

2. Närvården i Uppsala län
2.1. Vad ä1· närvård? 
I dokumentet "Inriktning av närvårdsutveckling i Uppsala län 2012-2014" definieras
närvård som "ett samlingsbegreppför det samverkansarbete som bedrivs inom hälso

och sjukvård och social omsorg mellan kommunerna och landstinget i Uppsala län." Det 
innebär att närvård handlar om de processer som ingår i samverkansarbetet och beteck
nar således inte en specifik verksamhet. 

11Kaal 2.2. 1.U. ' 

I dokumentet "Inriktning av närvårdsutveckling i Uppsala län 2012-2014" formuleras föl
jande övergripande mål för närvårdsarbetet: 

"Invånarna i hela Uppsala län får sitt samlade behov av hälso- och sjulcvård och social 

omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt. Varje person ska få 

den hjälp den behöver, bli bemött med respektJå information och ha inflytande över 

vården och omsorgen oavsett vilken huvudman som är involverad i insatserna." 

Styrning och organise1•ing 
Länsnivå 

Styrelsen för Regionförbundet i Uppsala län är ett politiskt forum för gemensamma frå
gor. Tjänstemannaberedning kommuner och landsting (TKL) är ett tjänstemannaforum 
för gemensamma frågor som rör socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Kommunerna 
företräds av förvaltningschefer och landstinget företräds av hälso- och sjulwårdsdirektör 
och tjänstemän med ledningsfunktion. Ledamöterna har mandat från sina respektive 
nämnder och styrelser att företräda i de gemensamma frågorna. Skolan representeras av 
två adjungerade skolchefer vid frågor av gemensamt intresse, de har dock inte deltagit 
under år 2015. 

Tjänstemannaberedningen kommun-landsting (TKL) har till huvuduppgift att bereda och 
avgöra ärenden av gemensamt ansvar för huvudmännen, d v s U1nets kommuner och 
landstinget. 

Inom Regionförbundet finns F o U -stöd som med dess ledningsgrupp styr F o U
verksamheten i länet och bereder ärenden till Regionförbundets styrelse. 

Den generella strukturen för lokal samverkan innebär att det i varje kommun finns lands
tings- och kommunpolitiker som regelbundet möts i dialog kring gemensamma frågor. 
Samverkansgrupper på chefsnivå ansvarar för det lokala utvecklings- och förbättringsar
betet. Gemensamma utvecldingsarbeten sker i arbetsgrupper eller projektgrupper lokalt. 

Beträffande utveclding av närvården finns i länets kommuner politiska styrgrupper ut
sedda med representanter från landstinget och respektive kommun. Från landstingets 
sida har det under den föregående mandatperioden varit politiker från länsdelsbered
ningarna som representerat landstinget. Under den innevarande mandatperioden har 
landstingets hälso- och sjulwårdsstyrelse utsett två personer med huvudansvar för att 
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G ranskning av närvårdsarbetet i Uppsala län 

delta i styrgruppsarbetet som företrädare för hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Därutöver har 
hälso- och sjukvårdsstyrelsen utsett två politiska representanter med lokal anknytning per 
kommun. Sammanlagt således sexton personer. 

I norra länet finns fyra styrgrupper: Tierp, Älvkarleby, Östhammar och Heby. 

Mellersta länet har två styrgrupper: Uppsala och Knivsta. 

Södra länet har två styrgrupper: Enköping och Håbo. 

Representationen i de politiska styrgrupperna från kommunerna varierar. 

På tjänstemannasidan ser organiseringen olika ut i lmmmunerna. Gemensamt är dock att 
representanter ingår från både kommun och landsting. 

För samordning och medverkan i utvecklingsarbetet finns närvårdssh·ateger vid lands
tingets ledningskontor och närvårdskoordinatorer i respektive kommun (ej Enköping). 
Närvårdsstrategerna medverkar i närvårdsmöten regionalt och lokalt, medverkar i styr
grupper som bl a tar fram verksamhetsplaner eller avtal som reglerar ansvarsfördelning 
mellan landstinget och kommuner. Närvårdskoordinatorerna är samfinansierade av 
landstinget och respektive kommun och är placerade i respektive kommun. Deras upp
drag består i att driva samverkansarbetet lokalt. 

2.3.2. Landstinget i Uppsala län 
2.3.2.1. Iakttagelser 
I landstingsplanen för 2015-2017lyfts utveckling av närvården fram på flera ställen. När
vården beskrivs både som en process - ett samverkansarbete - och som en verksamhet 
(närvårdsavdelningar i Östhammar och Enköping). Det uttrycks även att genom en väl 
utvecldad närvård så kan mer vård utföras lokalt och därigenom minska patientström
marna till Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. 

I landstingsplanen 2016-2018 som antogs i november 2015 beskrivs den önskvärda ut
vecklingen av närvården i ett avsnitt. Där framgår att landstinget ska driva närvårdsfrågor 
utifrån en helhetsbild med strävan att uppnå en jämlik vård och en vård på rätt nivå. För 
att detta ska lyckas krävs en samsyn och god samverkan mellan landstinget och länets 
kommuner och att landstinget ska ha ett likartat förhållningssätt till alla kommuner men 
att den lokala lösningen kan komma att se olika ut. Det ska finnas etablerade kontaletytor 
med möjlighet att snabbt nå rätt nivå inom respektive organisation och även att hitta ar
betssätt och strategier där landstingets och kommunernas verksamheter kan hjälpa och 
stärka varandra. Det kan också handla om att samorganisera sig i exempelvis gemen
samma närvårdsavdelningar eller att resurser och verksamheter slås ihop. 

Landstinget har antagit en ny strategi för närvårdsarbetet 2015-2018. strategin består av: 

1. En ny politisk viljeinriktning för mandatperioden 2015-2018 ska tas fram.

2. Se över organisation och struktur för närvårdsarbetet för att skapa en effektivare
region och organisation byggd på helhetstänkande och jämlik närvård i hela länet.
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3. Prioriterade målgrupper är barn och unga, psykisk ohälsa i alla åldrar och multi
sjuka äldre.

4· Prioriterade aktiviteter 2015 utifrån jämlik vård i länet: 

• Fördjupad behovsanalys för att närvårdsplatser i Tierp ska kunna etableras
2016 

• Utvärdering av närvårdsplatser i Uppsala
• Regional och lokal utveclding inom ramen för den nationella satsningen

PRIO
• Påbörja framtagandet av länsgemensam överenskommelse BUS (barn och

unga i samverkan)
• Implementering av länsgemensam riktlinje kring rehabilitering
• Påbörja organisationsutveclding avseende palliativ vård i länet med beto

ning på SAH ( sjukhusansluten hemsjukvård)
• Utreda ökade mobila insatser/ökad hemsjukvård
• Utifrån erfarenheter från projekt vårdlotsar styra mot vårdprocesser.

Prioriterade utvecldingsområden är bl a rehabiliteringsriktlinjer, mobila insatser genom 
specialistteam, överenskommelse för barn och unga, samordnad individuell plan (SIP1), 
psykisk ohälsa genom nationella satsningen PRIO, RIM (riktlinjer inom missbruksvår
den) och polyfarmaci. 

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade 2015-12-15 att komplettera närvårdsstrategin 
från 2015 med en lista över prioriterade aktiviteter under 2016. Listan utgör landstingets 
grund inför dialog med länets kommuner om gemensamma verksamhetsplaner 2016. 

• Prioriterade aktiviteter 2016 utifrån perspektivet jämlik vård i länet:
• Förbereda för ny lagstiftning om trygg utskrivning från slutenvården
• Inför regionbildningen ta fram en långsiktigt hållbar organisation för samverkan
• Implementera landstingets handlingsplan avseende psykisk ohälsa samt fortsatt

utveclding inom ramen för nationell psykiatrisatsning
• Upprätta länsgemensam riktlinje för samverkan avseende barn och unga i behov

av särskilt stöd
• Ikraftsätta nya avtal om palliativ vård
• Etablera närvårdsplatser i Tierp
• Genomföra eventuellt kommande politiska beslut avseende mobila team för äldre

Landstingets samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar är mer eller mindre involverade i 
närvårdsar betet. De tre närvårdsstrategerna vid landstingets ledningskontor håller ihop 
närvårdsarbetet som berör flera förvaltningar. 

1 Lagregeln om individuell  plan finns både i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Där står det
bland annat att när någon behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, ska landstinget och 
kommunen tillsammans upprätta en individuell plan. l en SIP ska det ingå vilka insatser som behövs, vilka 
insatser kommunen eller landstinget ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget 
eller kommunen samt vem av kommunen eller landstinget som ska ha det övergripande ansvaret för planen. 
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Landstinget driver en närvårdsavdelning i Uppsala och delfinansierar närvårdsavdelning
ar i Östhammar och Enköping. Syftet med dessa är att erbjuda vård och omsorg till pati
enter som behöver inneliggande vård men inte Akademiska sjukhusets resurser. 

2.3.2.2. Bedömning 
I den kommande landstingsplanen för 2016-2018 tas utvecklingen av närvården upp. 
Landstinget har även antagit en strategi för närvårdsarbetet 2015-2018. Avgörande för att 
lyckas med strategin är ett framgångsrikt samarbete med kommunerna varför kommuni
kation och dialog kring innehållet i strategin blir viktigt. I landstingsplanen uttrycks vilje
inriktning och ambitioner i relativt övergripande ordalag. Mer konkreta mål för utvecld
ingen av närvården är inte formulerade. 

2.3.3. Tierp 
2.3.3.1. Iakttagelser 
Ledningen för närvård i Tierp består av en politisk styrgrupp och en chefsgrupp. Hälso
och sjukvårdsstyrelsen utser landstingets representanter och från kommunen ingår ordfö
randena för utskotten arbete och omsorg och barn och unga samt oppositionsrådet. 

I chefsgruppen ingår representanter för kommunens vård och omsorg, individ- och famil
jeomsorg och skola. Från landstinget ingår representanter från öppenvårdspsykiatri 
vuxna, slutenvårdspsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, primärvård (Brukshälsan), ha
bilitering och geriatrik. 

Närvårdskoordinator är sammankallande och övergripande ansvarig för att driva utvecld
ingen mot uppsatta mål. En uppdragsbeskrivning finns för närvårdskoordinatortjänsten, 
dock inte formellt fastställd. 

Chefsgruppen tar upp och sammanställer förbättringsområden som identifierats inom de 
verksamhetsområden som omfattas av närvårdsarbetet. Arbetet har hittills bedrivits i till
fälliga arbetsgrupper med uppdrag att komma fram till åtgärder som leder till förbättring. 
Detta har dokumenterats och följts upp. Arbetsgrupper finns/har funnits för barn med 
autism, närvårdsplatser, psykiatrisatsning och ledningskraft Framdeles kommer arbetet 
att bedrivas i mer fasta arbetsgrupper. Två grupper är konstituerade; en för barn och unga 
och en för äldre. Ytterligare en arbetsgrupp är under bildande, inriktningen är vuxna med 
psykisk ohälsa och/ eller beroendeproblematik 

Arbete pågår med att etablera ett närvårdscentrum i kommunen. Hälso- och sjukvårdssty
relsen och Tierps kommunstyrelse har fattat ett inriktningsbeslut för ett närvårdscent
rum. Inriktningen är närvårdsplatser för bedömning, utredning, rehabilitering och specia
liserad palliativ vård, äldre är en prioriterad målgrupp. Därutöver finns planer på en inte
grerad missbruksmottagning och etablerande av ett familjeteam kring arbetet med barn 
och unga. Målsättningen är att ett närvårdscentrum ska finnas till våren 2016. 

En verksamhetsplan för 2014 finns. Av den framgår målen och aktiviteter för närvården i 
Tierp. Tre områden är definierade; "barn och unga", "vuxna och vuxna äldre" samt "alla 
åldrar". Av planen framgår även hur innehållet i verksamhetsplanen ska kommuniceras 
och hur uppföljning och utvärdering ska gå till. 
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Verksamhetsplan för 2015 har inte upprättats. Den främsta orsaken är byte på när
vårdskoordinatortjänsten vilket innebar ett glapp i verksamhetsplaneringen. Planen för 
2014 gäller dock även för 2015. Arbete pågår med verksamhetsplan 2016. 

Uppföljning har skett i verksamhetsberättelsen för 2014. Målen i verksamhetsplanen be
döms enligt verksamhetsberättelsen i stora delar vara uppfyllda. Verksamhetsberättelsen 
delges kommunstyrelsen och landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd. 

2.3.3.2. Bedömning 
Det finns en struktur för samverkan i kommunen. Arbetsgrupper har etablerats som tidi
gare var av mer tillfällig karaktär. Arbetssättet har karaktäriserats av ett systematiskt för
bättringsarbete. Framdeles kommer närvårdsarbetet att bedrivas i tre fasta grupper med 
tydliga uppdrag. 

Planeringen utgår från en verksamhetsplan och uppföljning sker i verksamhetsberättelse. 
I verksamhetsberättelsen görs redovisningar av aktiviteter inom olika områden, dock är 
kopplingen till verksamhetsplanens mål svag. 

Chefsgruppen innehåller representanter från viktiga aktörer inom.närvårdsarbetet vilket 
skapar goda förutsättningar för ett bra resultat. 

Kommunens organisation med endast en nämnd (kommunstyrelsen) och tillhörande för
valtning skapar också goda organisatoriska förutsättningar för närvårdskoordinatorn att 
ha överblick över samtliga områden som omfattas av närvården. Av vikt är givetvis att 
närvårdskoordinatorn har ett tydligt uppdrag som är kommunicerat i förvaltningen och 
ges mandat att agera utifrån uppdraget. Närvårdskoordinatorns uppdragsbeskrivning 
behöver därför fastställas och kommuniceras. 

2.3.4. Älvkarleby 
2.3-4.1. Iakttagelser 
Ett etablerat samarbete mellan kommunen och landstinget har funnits under flera år i 
olika grupperingar, ex vis RIM (riktlinjer inom missbrul<Svården), Växthus (samverkan 
med primärvård, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen) m fl grupper. 

En överenskommelse om samverkan tedrnades i maj 2013 mellan Älvkarleby kommun, 
Landstinget i Uppsala län, och Polismyndigheten Uppsala. Överenskommelsen omfattar 
hela det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård, utbildning och omsorg, 
samhällsbyggnad och polismyndigheten. Målet med överenskommelsen är att skapa en 
effektiv ledning, styrning och struktur för samverkan mellan hälso- och sjukvård, utbild
ning och omsorg, samhällsbyggnad och polis. 

Organiseringen av närvårdsarbetet kan ses i följande bild. 
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Närvårdsarbetet leds av samverkansrådet för folkhälsa, närvård och trygghet. I rådet ingår 
en politisk styrgrupp bestående av från kommunen kommunstyrelsens ordförande, ut
bildnings- och omsorgsnämndens ordförande samhällsbyggnadsnämndens ordförande 
och oppositionsrådet. Landstingets representanter består av de som utsetts av hälso- och 
sjukvårdsstyrelsen. 

I samverkansrådet finns även en tjänstemannastyrgrupp bestående av kommunchef, 
kommunens förvaltningschefer, närpolischef, närvårdsstrateg samt koordinator för när
vård och folkhälsoarbete. Närvårdskoordinatorn har således även ansvar för samordning 
av kommunens folkhälsoarbete. 

Samverkansrådet fastställer utifrån politiska mål och uppdrag från kommun, landsting 
och polis gemensamma prioriterade mål och uppdrag. 

Underställt samverkansrådet finns en ledningsgrupp per område; barn och familj, vuxna, 
äldre och tryggare samhälle. I ledningsgrupperna ingår verksamhetsansvariga från be
rörda huvudmän. Ledningsgruppernas uppdrag är att utifrån samverkansrådets priorite
ringar och med stöd av närvårdskoordinatorn ta fram handlingsplaner och arbeta med 
uppdragen. Vid behov tillsätter respektive ledningsgrupp arbetsgrupp/ -er utifrån ett av
gränsat område med ett tidsbestämt uppdrag. Rapportering sker kontinuerligt till tjäns
temannastyrgruppen. Redovisning av uppdragen görs till samverkansrådet och eventuella 
nya prioriteringar och uppdrag fastställs. 

2.3-4.2. Bedömning 
Genom överenskommelsen om samverkan finns en grundstruktur för närvårdsarbetet. 
Noteras bör att även polisen ingår i överenskommelsen. 
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Uppdragsbeshivningar för ledningsgrupperna med utvecldingsområden, tydliga mål, 

aktiviteter och ansvarsfördelning har arbetats fram och beslutats för alla arbetsgrupper. 

Uppföljning av mål och aktiviteter bör dokumenteras. Förutsättningar skapas då för sam

verkansrådet att följa och följa upp närvårdsarbetet på ett mer systematiskt sätt. 

Kommunen och landstinget har tecknat avtal om närvårdskoordinator som beshiver 

uppdraget som närvårdskoordinator, vilket är bra. 

2.3.5. Knivsta 
2.3.5.1. Iakttagelser 
År 2012 gjordes en kartläggning och projektbeshivning av hur närvårdssamverkan skulle

fungera i Knivsta kommun. Projektplaner formulerades för tre områden; barn och familj, 

vuxna och äldre. Roller, ansvar, tidsplaner och resurser definierades. Genomförandet av 

projekten stannade dock i många fall av bland annat beroende på att dåvarande när

vårdskoordinator slutade. Från våren 2015 har en nystalt skett. 

En styrgrupp för närvård i Knivsta finns nu inrättad med representanter från landstinget 

och Knivsta kommun. Representation finns från kommunstyrelsen, socialnämnden och 

utbildningsnämnden. I styrgruppen ingår även förvaltningscheferna för socialförvaltning

en och utbildningsförvaltningen samt närvårdskoordinator. En närvårdsstrateg från 

landstinget ingår. 

Därutöver finns en samverkansgrupp med representanter från landstingets habilitering, 

barn- och ungdomspsyldatri, vårdcentraler och folktandvård. Från de kommunala verk

samheterna deltar representanter för elevhälsan, hem för vård eller boende (HVB) för

ensamkommande samt socialtjänstens myndighet för råd och stöd. Gruppen har beslutat 

att arbetet ska fokusera på utveclding av stöd och samordning för barn och unga med en 

sammansatt problematik och att arbetet med samordnad individuell plan (SIP) ska inten

sifieras. 

Tjänsten som närvårdskoordinator är organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen. 

En "Verksamhetsplan för närvård barn och unga Knivsta 2015" finns upprättad. Av pla

nen framgår övergripande mål, huvudmännens uppdrag, organisering och planerade akti

viteter för 2015. I planen fastställs att målgruppen för närvårdsarbetet är barn och unga 

med syfte att tidigt upptäcka och använda rätt insatser i rätt tid för barn och unga och 

deras föräldrar. Två uppdrag är planerade för 2015: 

• Att utveclda stöd och samordning för barn och ungdomar med sammansatt pro

blematik

• Implementering av SIP

2.3.5.2. Bedömning 
Närvårdsarbetet har tappade fart under perioden 2012 - 2014. Från hösten 2014 har ny 

närvårdskoordinator tillträtt och en struktur har skapats för att stödja det fortsatta arbe

tet. Fokus ligger på området barn och unga. Den verksamhetsplan som arbetats fram in

nehåller konheta mål och alctiviteter med tillhörande tidsplan och former för uppföljning. 

Enligt uppgift är arbetet i fas med planen. 
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Tjänsten som närvårdskoordinator är underställd kommunstyrelsen efter beslut i decem
ber 2012, från att tidigare s01terat under socialnämnden. 

Uppdraget som närvårdskoordinator finns inte beskrivet och dokumenterat, vilket behö
ver göras. 

2.3.6. [Jppsala 
2.3.6.1. Iakttagelser 
Uppsala kommun har fem sociala nämnder som berörs av närvårdsarbetet; äldrenämn
den, socialnämnden, omsorgsnämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämn
den. 

I Uppsala kommun har närvårdsarbetet hittills styrts genom politiska möten ca 2-3 
gånger per år mellan representanter för kommunen och landstinget. Mötena har förbe
retts av tjänstemän som ingår i Närvårdssamverkan Uppsala (NSU). I NSU har tjänste
män från landstingets ledningskontor och Uppsala kommuns omsorgs-, äldre-, utbild
nings-, samt arbetsmarknadsförvaltning deltagit. Därutöver har tre närvårdskoordinato
rer deltagit, med ansvar för respektive LSS/rehabilitering, psykiatri och somatik. 

Nu pågår ett arbete med att hitta en ny organisation och styrning av närvårdsarbetet Pro
cessen är inte avslutad men de förslag som finns är att en grupp skapas med representan
ter för huvudmännen- kommunen och landstinget - bestående av ledamöter från kom
munens fem sociala nämnder och de ledamöter som utsetts av landstinget. Gruppens an
svar ska vara att utse ledamöter i en politisk styr·grupp och att fastställa prioriterade om
råden att arbeta med. 

Den politiska styrgruppen ska bestå av ledamöter utsedda av huvudmännen och med 
deltagande av även tjänstemän från berörda kommunförvaltningar och landstingets led
ningskontor samt närvårdskoordinatorerna från kommunen. Den politiska gruppens an
svar blir att besluta om prioriteringar, följa upp resultat och att tillse att frågor eller om
råden som berör flera nämnder och/ eller landstinget hanteras enligt målen för närvården. 

Den nuvarande tjänstemannaberedningen (NSU) kopplas till den politiska styrgruppen 
med uppdrag att bereda ärenden till styrgruppen avseende prioriteringar och förbätt
ringsområden. 

För verkställighet inrättas ett antalledningsgrupper (ca 3-4) med uppdrag att utifrån po
litiska prioriteringar och uppdrag ansvara för planering och genomförande. Lednings
gruppernas deltagare utses av respektive huvudman med tillhörighet till relevant verk
samhetsområde. Ledningsgrupperna ska ha mandat att tillsätta arbetsgrupper inom sitt 
respektive ansvarsområde. 

Närvårdskoordinatorernas roll blir att följa upp och stödja genomförandet av fastställda 
planer, vara sammankallande till tjänstemannaberedningen (NSU) och respektive led
ningsgrupp. Vidare att samordna och administrera NSU och den politiska styrgruppen. 

Närvårdskoordinatorernas uppdrag finns beskrivet i ett samverkansavtal mellan lands
tinget och kommunen. Två närvårdskoordinatorer tillhör organisatoriskt omsorgsförvalt
ningen och en äldreförvaltningen. 
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Politiska prioriteringar har tagits fram av de fem sociala nämnderna inför arbetet 2016. 

För år 2015 har NSU antagit en verksamhetsplan där mål och planerade aktiviteter för 
olika områden redovisas. Syftet med verksamhetsplanen är att säkerställa de processer 
som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som uttrycks i antagna politiska styr
dokument. Verksamhetsplanen är indelad i fyra områden; barn och unga, vuxna från 18 år 
(psykiatri/funktionsnedsättning), äldre samt gemensam. Inom varje område beskrivs 
uppdrag, aktivitet, ansvar, tidsplan/ekonomi och uppföljning. En avstämning av läget 
avseende olika uppdrag och aktiviteter i planen är gjord. 

2.3.6.2. Bedömning 
Den politiska styTningen av närvårdsarbetet är inte helt tydlig. Ett arbete pågår dock med 
att tydliggöra styrprocess och organisering. Politiska prioriteringar ska konkretiseras i 
uppdrag och aktiviteter. 

De förslag som diskuteras avseende- organisering och styrning av närvårdsarbetet innebär 
att styrkedjan innehåller många steg. Grupp för huvudmän -politisk styrgrupp - tjäns
temannaberedning-ledningsgrupper- arbetsgrupper. Utmaningen här kommer sanno
likt att bli att hålla ihop denna kedja och få genomslag för de politiska prioriteringarna i 
verksamheten. Vidare kommer det att ställas krav på en effektiv uppföljningsprocess så 
att politiken får "kvitto" på resultat och effekter avseende de politiska prioriteringarna. 

På tjänstemannanivå finns en etablerad grupp - NSU - som har regelbundna möten. I 
NSU ingår för närvarande från landstinget en närvårdsstrateg från att tidigare varit två, 
och från kommunen finns representanter från olika verksamhetsområden som omfattas 
av närvårdsarbetet. Några ytterligare representanter från landstingets olika aktörer så 
som primärvården, barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringen m fl finns inte i gruppen. 
Det betyder att frågor som berör landstingets aktörer ibland kan behöva förmedlas av 
närvårdsstrategerna vilket kan innebära att beslut om processer och aktiviteter tar något 
längre tid. Det är därför av vikt att frågor bereds i arbetsgrupperna och förankras innan de 
tas upp på ett NSU-möte. 

Organisatoriskt underställt NSU finns idag en arbetsgrupp för psykiatri (PRlO). Arbets
grupper för barn och äldre saknas. I arbetsgruppen finns representanter från olika pro-
fessioner både från kommunen och landstinget. 

· 

Av de intervjuer som genomförts framgår det att det är generellt upplevs svårt att få med 
primärvården i arbetet beroende på mängden aktörer och att representation ofta endast 
förekommer från landstingets egenregi och att man därmed inte når privata aktörer. 

Närvårdskoordinatorerna tillhör organisatoriskt två olika förvaltningar. Funktionen som 
närvårdskoordinator kan dock mot bakgrund av att närvård är ett prioriterat område som 
spänner över många verksamhetsområden övervägas att placeras mera centralt. 

2.3.7. Håbo 
2.3.7.1. Iakttagelser 

·Av verksamhetsberättelsen för 2014j2015 framgår att kommunen och landstinget sedan
tidigare har samverkat inom flera områden och i olika former. För målgruppen barn och
unga har det sedan tidigare funnits en gemensam styrgrupp för Håbo kommun, Enkö-
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pings kommun och landstinget. styrgruppen fortsatte arbeta efter det gemensamma Mo
dellområdesprojektet som drevs mellan 2009-2012. En liknande styJ.·grupp har även fun
nits för vuxna. Inom äldreområdet har Äldrenålen varit en samverkansgrupp mellan Håbo 
kommun, Enköpings kommun och landstinget, främst med fokus på äldre och lasarettets 
verksamhet. Det finns även en styJ.·grupp för närvårdsavdelningen, som är en palliativ och 
rehabiliterande vårdavdelning vid Lasarettet i Enköping som drivs gemensamt av kom
munerna och landstinget. Närvårdsavdelningens verksamhet regleras i ett särskilt avtal. 

Håbo kommun och Landstinget i Uppsala län ingick ett avtal om en samfinansierad tjänst 
för närvårdskoordinator i september 2014. Närvårdskoordinatorns roll är att främja sam
verkan mellan kommun och landsting i de hälso- och sjukvårds och social omsorgsproces
ser där båda huvudmännen är involverade. 

I och med beslutet om att tillsätta en närvårdskoordinator i H åbo har kommunen och 
landstinget gemensamt ansett att det varit bättre att utveckla närvårdsarbetet lokalt i 
kommunen. Håbo valde därför under hösten 2014 att avsluta sitt deltagande i de tidigare 
samverkansgrupper som funnits mellan Håbo, Enköping och landstinget. Med undantag 
för styrgruppen för närvårdsavdelningen. 

Inriktningen av närvård 2015-2016 i Håbo kommun beskrivs i ett dokument antaget av 
den politiska styrgruppen i juni 2015. I dokumentet beskrivs styrningen och organisering
en av närvårdsarbetet i Håbo kommun enligt nedan. 

Kommunstyrelsen 

Närvårdsarbetet är organisatoriskt och verksamhetsmässigt sammanlänkat med kommu
nens folkhälsoarbete. För samordning av arbetet finns för närvårdsarbetet närvårdskoor
dinator och för folkhälsofrågor barn- och ungdomskoordinator. 

En politisk styrgrupp med representanter från kommunen och landstinget finns inrättad. 
Från kommunen deltar representanter från socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden. Styrgruppen beslutar om vad som ska prioriteras och 
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göras utifrån givna styrdokument inom kommun och landsting. I uppdraget ingår även att 
besluta om uppföljning och utvärdering av närvårdsarbetet. Närvårdsstrateg, närvårdsko
ordinator och ordförande från tjänstemannastyTgruppen (se nedan) deltar som adjunge
rade vid mötena. Ytterligare personer eller arbetsgrupper kan bjudas in. Ledamöterna i 
styr·gruppen har i uppgift att återkoppla och förankra närvårdsarbetet till respeldive 
nämnd och styrelse. 

En tjänstemannastyr·grupp finns som har ett strategisid ansvar på övergripande nivå mel
lan kommun och landsting. Tjänstemannastyrgruppen bereder ärenden åt den politiska 
styrgruppen och förmedlar prioriterade områden åt arbetsgrupperna. Styrgruppen består 
från kommunen av socialchef, barn- och utbildningschef och verksamhetschef för barn
och elevhälsoenheten och från landstinget av chefsläkare vid lasarettet i Enköping, sam
verkanschef vid psykiatridivisionen, närvårdsstrateg samt samordningsstrateg vid för
valtningen för hälsa och habilitering. 

Närvårdskoordinatorn är samordningsansvarig och sekreterare. Närvårdskoordinatorns 
uppdrag finns beskrivet i ett samverkansavtal mellan landstinget och kommunen. Organi
satoriskt återfinns funktionen inom socialförvaltningen. 

Målgrupper för arbetet är: 

• Barn och unga

• Äldre multisjuka

• Psykisk ohälsa (alla åldrar)

Arbetsgrupperna organiseras utifrån områden där det behövs bättre samordning mellan 
kommun och landsting. Identifierade utvecldingsområden kan komma från politiska be
slut, nationella satsningar eller initieras av arbetsgrupperna själva. I arbetsgrupperna för 
barn och unga samt trygghet deltar förutom kommun och landsting även räddningstjänst 
och polis. 

En verksamhetsplan för år 2016 kommer att arbetas fram. 

2.3.7.2. Bedömning 
Samverkan med landstinget har under relativt lång tid i olika grupperingar bedrivits till
sammans med Enköpings kommun. Sedan hösten 2014 har dock Håbo valt att i fortsätt
ningen utveclda närvårdsarbetet och samverkan lokalt i kommunen. En tjänst som när
vårdskoordinator tillsattes i samband med detta. Det betyder att arbetet sedan dess i nå
gon mån kan beskrivas som en omstart. Fokus på arbetet har sedan dess varit att åstad
komma en ändamålsenlig styrning och organisering av arbetet. Under våren 2015 har en 
politisk styrgrupp och tjänstemannagrupp tillsatts med representanter från kommunen 
och landstinget. Utöver dessa har tre arbetsgrupper bildats med fokus på barn och unga, 
vuxna och äldre. Dokumentet som beskriver inriktningen av närvård 2015-2016 i Håbo 
kommun bildar en bra grund för det fortsatta arbetet. Av dokumentet framgår roller, an
svar och rutiner för olika alctörer och funlctioner. 

En verksamhetsplan för 2016 är under framtagande. Verksamhetsplaner för tidigare år 
salmas. För en effektiv styrning är det givetvis vilctigt med en verksamhetsplan som tydligt 
anger förväntade resultat (mål), alctiviteter, tidsplan och ansvar, och att uppföljning görs i 

December 2015 

P wC 

14 av 24 



Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län 

en verksamhetsberättelse som rapporteras till ansvariga nivåer d v s politisk styrgrupp 
och relevanta nämnder i kommunen och landstinget. 

Funktionen som närvårdskoordinator återfinns under socialnämnden. Närvårdsarbetet 
spänner över flera verksamhetsområden och är även kopplat till kommunens folkhälso ar
bete. Det bör övervägas om inte funktionen som närvårdskoordinator kan sortera under 
kommunstyrelsen. På så sätt kan insyn och förståelse för arbetet breddas. 

2.3.8. Enköping 
2.3.8.1. Iakttagelser 
Sedan lång tid tillbaka har en gemensam samverkansstruktur funnits mellan landstinget, 
Enköpings kommun och Håbo kommun gemensamt genom flera arbetsgrupper och en 
politisk styrgrupp. Den politiska styrgruppen benämndes sista åren HEL - Håbo, Enkö
ping och landstinget. I den grupperingen ingick presidiet för landstingets södra länsdels
beredning (organisatoriskt under hälso- och sjukvårdsstyrelsen) samt utsedda politiker 
från kommunernas berörda nämnder. Det sista mötet för HEL blev december 2014. Efter 
ett gemensamt beslut bestämdes att samverkan skulle ske varje kommun för sig med 
landstinget. 

Under våren 2015 gjordes ett försök att påbö1ja samverkan mellan Enköpings kommun 
och landstinget. Under 2015 har två politiska möten ägt rum och förhoppningen är att 
under 2016 få till en långsiktigt hållbar organisation för närvårdssamverkan på både poli
tisk och tjänstemannanivå. 

Den politiska styrningen av verksamheter som omfattas av närvårdsbegreppet sker idag 
inom ramen för ordinarie nämndstruldur och respektive nämnds ansvarsområde. Från 
landstingets sida finns två representanter utsedda av hälso- och sjukvårdsstyrelsen för att 
delta i utvecklingen av närvården i kommunen. 

Kommunen och landstinget samverkar sedan ett antal år i närvårdsavdelningen Enkö
ping-Håbo. Närvårdsavdelningen består av palliativa enheten och Westerlunds rehab, 
som samfinansieras av landstinget och Enköpings och Hå bo kommun, samt geriatriska 
enheten vid lasarettet i Enköping. En styrgrupp finns inrättad som består av sjukhusche
fen Enköpings lasarett, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings 
kommun, förvaltningschef socialförvaltningen Håbo kommun samt närvårdsstrateg från 
landstingets ledningskontor. Till styrgruppen adjungeras administrativa cenh·umchefen 
på medicinskt centrum. På nästa nivå finns operativa ledningsgrupper som är ansvariga 
för det löpande arbetet. Den politiska styrningen har utövats genom samverkansgruppen 
HEL (Håbo, Enköping, landstinget) . En ny organisation för den politiska styrningen är 
under utveckling. 

Enköpings kommuns strategi när det gäller samverkan mellan kommunen och landstinget 
är att den förvaltning som har bäst kunskap om aktuellt område söker samverkan med 
landstinget i de fall detta är relevant. Någon gemensam verksamhetsplan mellan lands
tinget och kommunen för styrningen av närvårdsarbetet för finns därför inte. 

I flera frågor, projekt, riktlinjer och överenskommelser arbetar kommunens vård- och 
omsorgsförvaltning tillsammans med landstinget samt med länets övriga kommuner. 
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• Bättre liv för svårt sjuka äldre
• Egenvård
• eHälsa
• Evidensbaserad praktik
• Hemsjukvård
• HSA-policy (hälso- och sjukvårdens adresskatalog)
• Hygien
• Inkontinens
• Livsmedel och nutrition
• Läkarmedverkan - ordinärt boende
• Läkarmedverkan - särsldlt boende
• Läkemedel
• Medicinska arbetsuppgifter och basuh·ustning i kommunal hemsjukvård
• Närvård
• Palliativ vård
• Rehabilitering
• Samordnad individuell plan
• Samverkan kring personer med psylåsk funktionsnedsättning i Uppsala län
• Smittskydd
• SUF- kunskapscentrum
• Tandvårdsstöd
• Vårdkedjan - Psylåatri
• Vårdkedjan Somatik

I Enköpings kommun finns ingen närvårdskoordinator anställd. Samordningen av arbetet 
sker inom ramen för ordinarie funktioner vid respektive förvaltning. Medicinsk ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och biståndschef är två viktiga funktioner för samordningen. 

2.3.8.2 .  Bedömning 
Enköpings kommun har valt en annan väg jämfört med övriga kommuner att organisera 
och styra närvård1?arbetet. 

Etablerade strukturer för samverkan finns med lasarettet och med närvårdsavdelningen. 

Utifrån de intervjuer som genomförts är intrycket att samverkan och samarbete med 
landstinget inom närvårdsområdet mycket är koncentrerat till vård- och omsorgsområdet. 
Intrycket är att vilttiga aktörer som skolan, elevhälsan och socialtjänsten inte finns med. 

En viss osäkerhet framkommer även angående vem man ska samarbeta med på lands
tingssidan när det gäller beroendefrågor och psylåatri. 

Intrycket är även att samverkan med primärvården inte är etablerad. Ett forum för att 
lyfta samverkansfrågor med primärvården behövs. Idag sker kontalet när något inte fun
gerar, vilket inte skapar bra förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete. Av vikt är att 
även privata aktörer inom primärvården beaktas och att representanterna har tydliga 
mandat att föra primärvårdens talan. 
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Sammanfattning styrning och organisering 
Sammanfattningsvis kan följande noteras beträffande styrning och organisering: 

• Många grupperingar med många olika aktörer.

• I kommunerna finns en likartad sh·uktur för styrning och organisering med poli
tisk styrgrupp, övergripande tjänstemannagrupp och mer verksamhetsnära ar
betsgrupper.

• skillnader finns beträffande medverkande aktörers representation i olika grupper.

• Sldllnader finns när det gäller fokusering på olika områden.

I tabellen nedan görs ett försöka att utifrån vad som uttrycks i styrdokument beskriva re
spektive kommuns prioriterade grupper i närvårdsar betet. 

Fokusområden/prioriterade grupper uttryckta i styrdokument 

Enköping H åbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby 
Barn och unga (X) x x x (X) x 

Al d re (X) x x (X) x 

Psykiatri (X) x x (X) x 

Funktionshindrade/LSS (X) x x 

Beroende (X) Lokal x x 
RIM-
grp . . (X) - eJ exphc1t uttryckt 1 samlat styrdokument 

2.5. Sammanfattande bedömning och rekommendat
ioneJ• avseende styrning och o1·ganisering 

• Närvårdsarbetet karaktäriseras av många grupperingar vilket gör att överblicken
över vad som görs blir svår. Den sammanlagda effekten och nyttan blir också svår 
att bedöma. Det innebär även en mängd möten för många gånger samma perso
ner. En renodling och en mer gemensam länsövergripande struktur åstadkommer
en tydligare styrning och skapar bättre förutsättningar för bedömning av resultat 
och effekter. En översyn bör övervägas inte minst i ljuset av en eventuell kom
mande regionbildning.

• Tydliggör förväntningarna på deltagande aktörer i närvårdsarbetet. Ska vara ett
åtagande och inte ett åläggande att delta.

• Bestäm uppgifter och mandat för olika grupper. Var ska beslut tas i olika frågor?

• Förbered agendor och underlag inför möten så att behov av eventuell förankring 
av ställningstaganden och beslut kan göras "på hemmaplan" inför mötet.

• Dokumentera och kommunicera resultat av möten.
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.. Utveckla det kollegiala lärandet. säkerställ arenor för möten mellan närvårdsstra
teger och närvårdskoordinatorer och mellan närvårdskoordinator. 

• Tydliggör och samordna närvårdskoordinatorernas uppdrag. Vem ska driva när
vårdsarbetet? Initiativet bör komma från politiken, nationella uppdrag eller verk
samheten.

• Primärvården lyfts fram som en viktig aktör. Det upplevs av flera vara oldart
vem/vilka som representerar primärvården och på vilket sätt privata vårdgivare
finns med.

• Siwlan och primärvården uppfattas vara vilttiga alctörer, det behöver säkerställas
att de deltar i närvårdsarbetet.

2. 6. Resultat 
Här görs en genomgång och bedömning av hur och om resultat redovisas. 

Det övergripande målet som det formulerats i inriktningsbeslutet beträffande närvårdsut
vecldingen är att "invånarna i hela Uppsala län ska få sitt samlade behov av hälso- och 

sjukvård och social omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt. 

Varje person ska få den hjälp den behöver, bli bemött med respekt, få information och ha 

inflytande över vården och omsorgen oavsett vilken huvudman som är involverad i in

satserna." 

2.6.1. Landstinget 
I landstingsplanerna för 2014-2016 och 2015-2017 lyfts utveclding av närvården fram på 
flera ställen. Närvården beskrivs både som en process - ett samverkansarbete - och som 
en verksamhet (närvårdsavdelningar i Östhammar och Enköping) . 

Även i landstingsplanen 2016-2018 beskrivs den önskvärda utvecklingen av närvården 
och närvårdsarbetet. Mer konkreta mål som kan mätas eller bedömas förekommer endast 
sparsamt. Några exempel kan dock hittas, exempelvis uttrycks angående närvårdsenheter 
att "liknande verksamhet (som i Östhammar, Enköping och Uppsala) ska startas i Tierp 

och samtliga slcaförstärlcas och utgöra grunden i länets närvårdsarbete". 

En samlad uppföljning av landstingsplanen görs i samband med årsredovisningen. I den 
senaste årsredovisningen (avseende 2014) finns ett avsnitt som behandlar närvård. I års
redovisningen beskrivs resultatet från de nationella satsningarna för multisjuka äldre och 
psykislct sjuka. Vidare redogörs för av landstinget och kommunerna gemensamt drivna 
verksamheter i Uppsala kommun, Östhammars kommun och Enköping samt för utred
ningsläget beträffande närvårdsplatser i Tierp. I årsredovisningen görs även en återrap
portering av vad som gjorts inom några målområden som regleras av de vårdavtal som 
hälso- och sjulwårdsstyrelsen kommit överens om med förvaltningarna. 

2.6.1.1 . Bedömning 
Mål för närvården och närvårdsarbetet uttrycks i landstingsplanerna i allmänna övergri
pande ordalag som mer har karaktären av ambitioner och viljeinrilctning. En viss koppling 
mellan de övergripande målformuleringarna i landstingsplan och återrapportering i års-
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redovisningen kan iakttas. Tydligare formulerade mål för närvården och närvårdsarbetet 
som är uppföljnings- och mät- eller bedömningsbara skapar dock bättre förutsättningar 
för en effektivare styrning inom ett komplext område. 

Den strategi som hälso- och sjukvårdsstyrelsen antagit innehåller ett antal prioriterade 
aktiviteter. Här bör det säkerställas att dessa genomförs genom att tydligt utse ansvariga 
för aktiviteterna och hur och när uppföljning ska göras. 

2. 6.2. Tierp 
Verksamhetsplanen för Närvård Tierp 2014 innehåller följande mål: 

• Projektetablering och genomförande av närvårdsplatser i Tierp i samverkan med
landstinget och Älvkarleby kommun

• Förankra plan för arbetssätt och rutiner i arbetet för barn med autism i behov av
vardagsträning och påbörja implementering

• Utvecldingsarbete för hemmaplanslösningar med syfte att undvika placeringar

• Lokal handlingsplan för samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsätt
ning är genomförd

• Överenskommelsen om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsätt
ning är känd i verksamheterna

• Grundkrav och prestationsmål för 2014 inom psykiatrisatsningen utförs

• Att personer som har behov av samordning mellan två eller flera huvudmän er
bjuds en Samordnad individuell plan.

Målen sorteras in under områdena Barn och unga, Vuxna och vuxna äldre och Alla åldrar. 
Till varje mål kopplas aktiviteter. 

Uppföljning av arbetet sker genom dokumentation i s k förbättrings berättelser. En verk
samhetsberättelse för år 2014 finns upprättad där beskrivning görs av uppdrag och styr
ning av närvården i Tierp samt närvårdskoordinatorns roll och hur utvecldingen har 
kommunicerats. 

Följande områden och aktiviteter redovisas: 

"Samordnad individuell plan, SIP 

Det upprättades fler SIP i Tierp under 2014 jämfört med 2013. Fler verksamheter 
efterfrågade utbildning. Under hösten genomfördes bland annat en utbildningssatsning 
för äldreomsorgen. Genomförda utbildningsinsatser bedöms kunna medföra att fler 
kunder erbjuds SIP. 

Barn med autism i behov av vardagsträning 

Skola och habilitering har samverkat kring stödet till barn i behov av särskilt stöd i 
förskolan, speciellt avseende barn med 'autismspektrumtillstånd. Arbetet ledde under 
2014 fram till en formell samverkansrutin fastställd av utbildningschef och 
habiliteringschef. 
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Ledningskraft 

Representanter ur chefsgrupp närvård, geriatrik, vårdcentral och äldreomsorg, arbetade 
fram en lokal handlingsplan under 2012-2014 för mest sjuka äldre utifrån den 
länsgemensamma handlingsplanen. Inom ledningskraftarbetet utfördes en 
händelseanalys med åtgärdespunkter utifrån vårdförlopp som innefattade ALS 
problematik, vilket är ett observandum när det gäller personer som kan hamna mellan 
stolarna. 

Specialistansluten hemsjukvård, SAH 

Den lokala samverkansrutinen följdes upp i september. Behov av ett antal revideringar 
klargjordes. Rutinen har i stort sett fungerat mycket bra. 

Risker vid graviditet och nyföddhet 

Ett utvecklingsarbete påbörjades mellan individ och familjeomsorgen och primärvården 
med syfte att säkerställa att barn till mammor med utvecldingsstörning, kognitiva 
nedsättningar och svagbegåvning får bättre förutsättningar att överleva och för att 
förbättra livssituationen inför förlossningen samt första levnadsveckan. Detta efter att 
specialpedagog inom Familjecentralen uppmärksammat chefsgruppen närvård på 
forskningsresultat och egna erfarenheter i arbetet med målgruppen. En rad förslag till 
förbättringsåtgärder lämnades också för ställningstagande." 

I verksamhetsberättelsen redogörs även för utvecldingen beträffande etablerandet av 
närvårdscentrum och insatser inom de nationella satsningarna inom områdena psykisk 
ohälsa och de mest sjuka äldre. 

Sammanfattningsvis konstateras i verksamhetsberättelsen att målen i verksamhetsplanen 
i stora delar är uppfyllda, men att målen med närvårdsplatser och integrerad 
missbruksmottagning ej uppfyllts. Sedan verksamhetsberättelsen skrevs har dock 
integrerad missbruksmottagning startat (september 2015) . Planerna för ett 
närvårdscentrum har blivit senarelagda till 2016-2017. 

2.6.2.1. Bedömning 
En viss koppling finns mellan målen i verksamhetsplanen och uppföljningen i verksam
hetsberättelsen. Målen är mer av aktivitetskaraktär än resultat- och effektmål och redo
visning sker även i hög grad i alctivitetstermer. Det är därför svårt att bedöma vilka resul
tat och effelcter närvårdsarbetet fått. 

2.6.3. Älvkarleby 
Det övergripande styrdokumentet för närvårdsarbetet är överenskommelsen om samver
kan som tedrnades i maj 2013 mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län, och 
Polismyndigheten Uppsala. Målet med överenskommelsen är att skapa en effektiv led
ning, styrning och struktur för samverkan mellan hälso- och sjulcvård, utbildning och om
sorg, samhällsbyggnad och polis. 

För det konkreta, operativa arbetet finns ledningsgrupper inrättade för områdena barn 
och familj, vuxna och äldre. Planer med uppdragsbeskrivning finns för alla tre områdena. 

I planen för barn och familj beskrivs åtta utvecklingsområden inom vilka aktiviteter, an
svar och tidsperiod definieras. Utvecldingsområdena är: 
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e Ut\reclda familjebaserade insatser (inlduderat barn, ungdomar och föräldrar med 
sammansatta behov) 

• Förbättra samverkan mellan verksamheter inom första linjen
" Förbättra samverkan gällande rutiner för målgrupp ensamkommande/nyanlända 

barn och ungdomar 
• Förbättra samverkan gällande placerade barn
• Klargöra ansvarsfördelning utifrån dyslexi
• Uppföljning av strategier för användning av kognitivt stöd i kontakter med barn el

ler vuxna med kognitiva svårigheter
• Brukarmedverkan (PRIO psykisk ohälsa-satsningen)
• Övrigt gällande PRIO psykisk ohälsa-satsningen

Av planen framgår för några av aktiviteterna när och hur avstämning/uppföljning ska 
göras. Någon samlad redovisning av genomförda aktiviteter eller resultat har inte gjorts. 

Motsvarande uppdragsbeskrivningar med utvecldingsområden, tydliga mål, aktiviteter 
och ansvarsfördelning har arbetats fram och beslutats för övriga lednings-/arbetsgrupper. 

2.6.3.1. Bedömning 
En bra grundstruktur för arbetet finns i de planer som gjorts. En utveclding kan dock ske 
genom att tydligare beskrivna former för att följa, rapportera och följa upp aktiviteterna så 
att därmed förutsättningar skapas för att bedöma resultat och effekter inom respektive 
område. 

Uppföljning av mål och aktiviteter bör dokumenteras. Förutsättningar skapas då för sam
verkansrådet att följa och följa upp närvårdsarbetet på ett mer systematiskt sätt. 

Knivsta 
I verksamhetsplanen för närvård barn och unga Knivsta 2015 framgår övergripande mål, 
huvudmännens uppdrag, organisering och planerade aktiviteter för 2015. Det uttrycks sex 
nyckelord som ska definiera kvaliteten inom närvårdens område. Stöd och insatser ska 
vara nära, tillgängliga, kontinuerliga, trygga, brulmrorienterade och samordnade. 

I planen fastställs att målgruppen för närvårdsarbetet är barn och unga med syfte att ti
digt upptäcka och använda rätt insatser i rätt tid för barn och unga och deras föräldrar. 
Två uppdrag är planerade för 2015 

• Att utveclda stöd och samordning för barn och ungdomar med sammansatt pro
blematik

• Implementering av SIP

En kortfattad balvårsredovisning avseende närvårdsarbetet är upprättad i juni 2015. Av 
den framgår de aktiviteter som genomförts efter det att närvårdskoordinatorn tillträtt i 
november 2014. Aktiviteterna består till stor del av kontakter och möten med olika grup
per samt informationsinsatser. Det framgår också att arbete sker i enlighet med verksam
hetsplanen som uppges vara i fas. 
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2.6-4.1. Bedömning 
Närvårdsarbetet i Knivsta har under en tid mer eller mindre legat nere. En nystart skedde 
under hösten 2014 i och med att en närvårdskoordinator anställdes. Arbetet hittills har 
koncentrerats på att etablera olika samverkansgrupper och att få till stånd en struktur för 
detta. 

I den verksamhetsplan som arbetats fram och som ska ligga till grund för arbetet definie
ras två planerade aktiviteter för 2015. För en av aktiviteterna - implementering av SIP -
anges hur uppföljning ska göras, nämligen genom att mäta antalet genomförda SIP och 
utvärdera kvaliteten. En kortfattad halvårsredovisning finns där en viss koppling finns till 
verksamhetsplanens aktiviteter. Någon redovisning av antalet SIP och kvaliteten på dessa 
görs dock inte. 

Det är av rapporteringen således svårt att bedöma måluppfyllelse och resultat, för detta 
behöver såväl målformuleringar som uppföljning utvecldas. 

2.6.5. Uppsala 
En verksamhetsberättelse finns för år 2014. Av den framgår uppdrag och resultat för pla
nerade aktiviteter inom fyra områden; barn och unga, vuxna från 18 år, äldre och gemen
samt. 

För år 2015 har NSU antagit en verksamhetsplan där mål och planerade alctiviteter för 
ovanstående fyra områden framgår. Inom varje område beskrivs uppdrag, aktivitet, an
svar, tidsplan/ekonomi och uppföljning. En kort avstämning av läget avseende olika upp
drag och almviteter i planen är gjord. 

2.6.5.1. Bedömning 
Uppdragen är i fle1talet fall formulerade i övergripande ordalag som "att utveclda", "tyd
liggöra", "skapa förutsättningar" och liknande processrelaterade termer. Redovisningen 
av resultat såsom det framgår av verksamhetsberättelsen för år 2014 blir då i många fall 
mer en redovisning av de almviteter som genomförts än de resultat som uppnåtts. Redo
visningen är dock tydlig i förhållande till de uppdrag som formulerats. 

2.6.6. H åbo 
Ett styrdokument finns som beskriver inriletningen av närvården 2015 - 2016 och över
gripande mål formuleras. Utöver detta finns inga mer konkreta verksamhetsplaner. En 
verksamhetsplan för 2016 är dock under framtagande. 

En verksamhetsberättelse för perioden september 2014-2015 där historik samt almviteter 
under perioden framgår. 

2.6.6.1. Bedömning 
Av den dokumentation som finns tillgänglig är det svårt att bedöma närvårdsarbetets re
sultat. För att kunna göra detta krävs tydligare målformuleringar som är uppfö�inings
och bedömningsbara. Redovisning görs dock av genomförda aktiviteter såsom att olika 
grupper bildats, antalet möten och att arbete bedrivits med förankring och implemente
nng. 
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För en effektiv styrning är det givetvis viktigt med en plan som tydligt anger förväntade 

resultat (mål), aktiviteter, tidsplan och ansvar, och att uppföljning görs som dokumente

ras och rapporteras till ansvariga nivåer d v s politisk styrgrupp och relevanta nämnder i 
kommunen och landstinget. 

2.6.7. Enköping 
Enköpings kommun har valt en annan väg jämfört med övriga kommuner att organisera 

och styra närvårdsarbetet. Styrningen sker inom ramen för ordinarie nämndstruktur och 

respektive nämnds ansvarsområde. Det innebär att resultatet av närvårdsarbetet är svårt 

att skilja ut från övriga verksamheter inom respektive nämns ansvarsområde. 

Kommunen och landstinget samverkar sedan ett antal år i närvårdsavdelningen Enkö

ping-Håbo. Närvårdsavdelningen består av palliativa enheten och Westerlunds rehab. I 
januari 2015 redovisades en utvärdering av närvårdsavdelningens verksamhet åren 2011-

2014. Utvärderingen konstaterar att landstinget år 2013, på samma sätt som för övriga 

avdelningar, lämnade en årsrapport för närvårdsavdelningen, men att ingen rapport finns 

utifrån närvårdsavdelningens specifika mål. Ekonomin konstateras ha varit i balans under 

perioden. I utvärderingen sägs vidare att underlag som verksamhetsplan eller nyckeltal 

för att bedöma måluppfyllelse saknas. I avtalet avseende verksamheten framhålls att pati

enters och anhörigas uppfattningar är värdefulla men utvärderingen konstaterar att det 

utöver W ebbkollen vid Westerlunds rehab och palliativa enhetens efterlevandesamtal inte 

finns några uppföljningar med patienter och anhöriga. Utvärderingen inhämtade syn

punkter från ett 40-tal medarbetare dels från närvårdsavdelningen, dels från personal 

samarbetar med avdelningen. Den övervägande uppfattningen var att närvårdsavdelning

en gagnar kommuninvånarna främst genom den geografiska närheten samt att vården är 

av god kvalitet. 

2.6.7.1. Bedömning 
Resultatet av närvårdsarbetet är mycket svårt att bedöma då inga specifika mål för detta 

finns formulerade. Aktiviteter genomförs inom ramen för ordinarie verksamhetsstruktur. 

Det innebär att uppföljning inte låter sig göras utifrån ett närvårdsperspektiv. 

Utvärdering har dock skett av närvårdsavdelningens verksamhet. I utvärderingen föreslås 

bl a att avtalet konkretiseras med en uppdrags- och handlingsplan kopplad till målen, 

formulerad så att det framgår vad som förväntas av verksamheten så planen blir uppfölj

ningsbar och även följs upp på ett systematiskt sätt. 

Sammanfattande bedömning beträffande resul
tat 

Granskningen visar att det generellt är svårt att bedöma resultatet av närvårdsarbetet uti

från den dokumentation som finns. 

En effektiv styrning förutsätter att styrkedjan håller ihop. 

• Mål och uppdrag formuleras på ett sätt som gör dem mät- och uppföljningsbara

(SMART dvs. Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsatta) .

• Uppföljnings- och rapporteringssystem kopplade till målen är på plats .
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• De resultat som åstadkoms redovisas på ett sätt som gör det möjligt att bedöma

måluppfyllelsen.

• Analysen av måluppfyllelsen och vad som åstadkommits ska sedan kunna använ

das som "input" inför formulerandet av mål.

Schematiskt kan en effektiv sammanhållen styrprocess åskådliggöras enligt nedanstående 

modell. 

För en bättre styrning av närvårdsarbetet rekommenderas därför följande: 

• Grundläggande styrdokument behöver upprättas eller ses över. Mål för närvårds

arbetet i respektive kommun behöver generellt konkretiseras. Former för uppfölj

ning och rapportering behöver beslutas och implementeras. Återkoppling till be

slutande nivåer av resultat och effekter behöver bli tydligare.

" Uppföljningen behöver utvecldas. Verksamhetsplaner och aktivitets- och hand

lingsplaner ska speglas i verksamhetsberättelser och redovisningar med tydligare 

kopplingar mellan mål (vad tänkte vi göra/åstadkomma) och resultat (vad blev det 

och varför). Detta är en av grundförutsättningarna för en effektiv styrning. 

" Tydligare redovisning av vad som åstadkoms utifrån ett brukar

/patientperspektiv. Vilka effekter har uppstått? Har invånarna genom huvudmän

nens samverkan fått sina behov hälso- och sjukvård och social omsorg tillgodo

sedda genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt? 

December 201 5  

P wC 

24 av 24 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-17 VON 2016/00020 nr 1535 

Socialförvaltningen 
Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Delegationsförteckning för vård- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna reviderad

delegationsförteckning för vård och omsorgsnämndens

verksamhetsområden.

2. Vård och omsorgsnämnden beslutar att delegationsförteckningen gäller

från och med 2016-04-15 och tills vidare.

Sammanfattning 

Förvaltningen har uppmärksammat några behov av ändringar i vård- och 

omsorgsnämndens delegationsförteckning och föreslår en mindre 

revidering.     

Ärende 

I och med ombildningen av tidigare socialnämnden formades två skilda 

delegationsförteckningar för Socialnämnd respektive vård- och 

omsorgsnämnd. Förvaltningen har uppmärksammat att några 

beslutsformuleringar hamnat i fel förteckning. Följande behöver därför 

lyftas ut socialnämndens delegationsförteckning och in i vård- och 

omsorgsnämndens förteckning. Inom socialpsykiatri har också insatsen 

kontaktperson lyfts in eftersom den förekommer redan idag:  

Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Beslut om tillstånd till färdtjänst och 

riksfärdtjänst enligt riktlinjer. 

Lag om färdtjänst 6,7 §§ 

Lag om riksfärtjänst  4,5 §§ 

Biståndsbedömare / 

handläggare  

Beslut om ledsagare Lag om färdtjänst 8§ 

Lag om riksfärdtjänst 6 § 

Biståndsbedömare / 

handläggare  

Beslut om tillstånd till färdtjänst 

- Utöver riktlinjer 

Lag om färdtjänst 6, 7 §§ 

Lag om riksfärdtjänst 4,5 §§ 

Vård- och 

omsorgsnämnden 

Beslut om ändring av föreskrift eller 

villkor som innebär inskränkning 

12 § Lag om färdtjänst 

9 § Lag om riksfärdtjänst 

Vård- och 

omsorgsnämnden 

Beslut om återkallelse av tillstånd 12 § Lag om färdtjänst 

9 § Lag om riksfärdtjänst 

Vård- och 

omsorgsnämnden 

Socialpsykiatri 

Beslut om bistånd i form av arbete, 

sysselsättning, rehabilitering, för 

psykiskt funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

socialpsykiatri 

Ärende 4



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-17 VON 2016/00020 nr 1535 

Beslut om bistånd i form av 

boendestöd för psykiskt 

funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare        

socialpsykiatri 

Beslut om kontaktperson för 

psykiskt funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare        

socialpsykiatri 

Nya områden 

I och med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 

relationer (SOSFS 2014:4) förtydligades socialtjänstens skyldigheter att 

utreda våldet och vid behov bevilja stödinsatser enligt socialtjänstlagen. 

Delegationen för detta behöver fastslås.  

Ett förvaltningsövergripande implementeringsarbete av föreskrifterna pågår 

och på tjänstemannanivå har det överenskommits att Avdelningen för stöd 

till barn och unga ansvarar för att utreda barnets situation medan samtliga 

arbetsgrupper inom Avdelningen för stöd till vuxna ansvarar för att utreda 

den enskilde vuxnes behov av stöd.  

Förvaltningen föreslår följande tillägg: 

Våld i nära relationer 

Beslut om att inleda utredning 

(vuxna) 

11 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 

Avdelningen för stöd till 

vuxna 

Beslut om öppenvårdsinsatser i egen kommun 

(vuxna) 

4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 

Avdelningen för stöd till 

vuxna 

Beslut om bistånd i form av skyddat boende 

(vuxna) 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

Avdelningen för stöd till 

vuxna 

Offentlighets- och sekretesslagen, med mera 

Utlämnande av allmänna offentliga handlingar 2 kap. 12 § TF Nämndsekreterare 

Beslut rörande förvarande och utlämnande av 

sekretessbelagd uppgift inom hälso- och 

sjukvården 

25 kap. §§ 1-2, 5-7 

OSL 

Berörd avdelningschef 

Beslut rörande utlämnande av sekretessbelagd 

uppgift inom socialtjänsten 

26 kap. §§ 1-6, 13, 

14a OSL 

Berörd avdelningschef 

Beslutsunderlag 

– Delegationsförteckning, daterad 2016-03-09

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningen för stöd till vuxna 



Delegationsförteckning 

För vård- och omsorgsnämnden i Håbo kommun 
Gäller från och med 2016-04-15 

Delegationsförteckning daterad 2016-03-09 

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-04-05 § X. 

Dokumentägare: Förvaltningschef Thomas Brandell 



DELEGATIONSFÖRTECKNING 1 

Datum Vår beteckning 

2016-03-09 VON 2016/20 nr 2016.1517 

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 

Principer för beslut som fattas enligt delegation 

Beslut som fattas enligt delegation gäller på samma sätt som om nämnden 

själv fattat dem. Beslutet kan inte ändras av nämnden i annat fall än när 

nämnden kan fatta ett nytt beslut. Beslut som fattas av en tjänsteman utan 

delegering i ärendet saknar laga verkan.  

Beslut 

För definition av vad som kännetecknas som beslut och för regelverk 

gällande beslutsfattande inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 

hänvisas till kommunallagen, förvaltningslagen och till Socialstyrelsens 

handbok ”Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten” (2010). 

Delegationsbegränsningar 

Med de förebehåll som anges i kommunallagen 6 kap 34 § samt med hänsyn 

tagen till bestämmelserna i Socialtjänstlagen 10 kap 4,5 och 6§§ delegerar 

vård- och omsorgsnämnden, inom ramen för nämndens verksamhetsområde, 

beslutanderätt i angivna ärenden.  

Av nämnden delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden av principiell 

innebörd eller av större vikt. 

Delegat enligt denna förteckning är lägsta möjliga delegat för dessa beslut. 

Beslut kan alltid även fattas av högre delegat. 

I förekommande fall ska frågan om jäv prövas innan beslut fattas. 

Vid ansökan om bistånd ska avslagsbeslut fattas av samma delegat som 

krävs för bifall.  

Nyanställd personal har inte beslutanderätt enligt delegationsordningen 

förrän efter tre månaders anställning, om inte chef efter tidigast en månads 

anställning beslutar annorlunda. 

Anmälan 

Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska anmälas till 

nästkommande sammanträde med biståndsutskottet/ vård- och omsorgsnämnd. 

Ersättare 

Vid förfall för biståndsutskottets ordförande får, om ersättare inte förordnats, 

beslut fattas av biståndsutskottets vice ordförande. 

Vid förfall av tjänsteman kan inte beslut fattas av ersättare, om inte sådan 

särskilt förordnats.  



DELEGATIONSFÖRTECKNING 2 

Datum Vår beteckning 

2016-03-09 VON 2016/20 nr 2016.1517 

Förkortningar 

SoL Socialtjänstlagen 

SoF Socialtjänstförordning 

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

FL, FvL Förvaltningslagen 

KL Kommunallagen 

FB Föräldrabalken 

ÄB Äktenskapsbalken 

BrB Brottsbalken 

SFS Statens författningssamling 

TF Tryckfrihetsförordningen 

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling 

SB Socialförsäkringsbalken 

JO Justitieombudsmannen 

JK Justitiekanslern 

Innehållsförteckning Sida 

1. Beslut om att föra talan, avge yttrande efterge skulder, med mera .......................... 3

2. Offentlighets- och sekretesslagen, med mera .......................................................... 3

3. Biståndsbedömning SoL/äldre ................................................................................. 4

4. Biståndsbedömning funktionsnedsatta ..................................................................... 5

5. Färdtjänst och riksfärdtjänst……………………………….….….….………….....7

6. Stöd vid våld i nära elationer………………………….…….….….…...…………7

5. Patientsäkerhetslag, med mera ................................................................................. 6

8. Övrigt ....................................................................................................................... 8



DELEGATIONSFÖRTECKNING 3 

Datum Vår beteckning 

2016-03-09 VON 2016/20 nr 2016.1517 

Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

1. Beslut om att föra talan, avge yttrande efterge skulder, med mera

Beslut om att föra talan i ärenden eller mål vid 

allmän domstol eller förvaltningsdomstol 

10 kap 2 § SoL Förvaltningschef 

Utseende av ombud att föra nämndens talan 10 kap 2 § SoL Förvaltningschef Fullmakt till sakkunnig eller annan tjänsteman 

skrivs för varje enskild domstolsförhandling. 

Yttrande till förvaltningsdomstol med anledning av 

överklagat beslut 

10 kap 1-2 §§ SoL, Delegaten i ursprungsbeslutet Beslutet avser inte myndighetsutövning mot 

enskilda i ärende av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt. 

Beslut huruvida omprövning ska ske samt 

omprövning av beslut. 

27 § FvL Delegaten i ursprungsbeslutet 

Prövning av att överklagandet skett i rätt tid och 

avvisning av överklagande som kommit in för sent. 

24 § 1 st. FvL Delegaten i ursprungsbeslutet 

Avvisande av ombud 9 § FvL Handläggare 

Tecknande av socialförvaltningens namn vid köp, 

avtal eller kontrakt. 

Förvaltningschef 

Yttrande till tillsynsmyndighet 13 kap 2 § SoL Vård- och omsorgsnämnden Tillsynsmyndighet är IVO, JO, JK. 

Anmälan till Socialstyrelsen om missförhållanden 

i vård- och omsorgsnämndens verksamhet 

(Lex Sarah). 

14 kap 7§ SoL Vård- och omsorgsnämnden Gäller från och med 2011-07-01 inom hela 

socialtjänstens område. 

2. Offentlighets- och sekretesslagen, med mera

Utlämnande av allmänna offentliga handlingar 2 kap. 12 § TF Nämndsekreterare Vid oklarheter ska rådgöras med förvaltningschef 

Beslut rörande förvarande och utlämnande av 

sekretessbelagd uppgift inom hälso- och 

sjukvården 

25 kap. §§ 1-2, 5-7 

Offentlighets- och 

sekretesslagen 

Berörd avdelningschef Vid oklarheter ska rådgöras med förvaltningschef 

Beslut rörande utlämnande av sekretessbelagd 

uppgift inom socialtjänsten 

26 kap. §§ 1-6, 13, 14a 

Offentlighets- och 

sekretesslagen 

Berörd avdelningschef Vid oklarheter ska rådgöras med förvaltningschef 

Beslut att lämna ut handlingar till berörd part. 11 kap 8 § SoL Handläggare Vid oklarheter ska rådgöras med enhetschef. 

Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling till enskild eller annan myndig- 

het samt uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild. 

6 kap 2,3 §§ och 

10 kap 13,14 §§ Offentlighets 

och sekretesslagen 

Avdelningschef 



DELEGATIONSFÖRTECKNING 4 

Datum Vår beteckning 

2016-03-09 VON 2016/20 nr 2016.1517 

Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

Beslut om att inte låta part i ett ärende ta del av 

en handling eller annat material i ärendet med 

hänsyn till allmänt eller enskilt intresse att 

uppgifterna inte röjs. 

10 kap 3 §  

Offentlighets och sekretesslag 

Enhetschef 

Beslut om sekretess för uppgift i anmälan om 

någons personliga förhållanden, i förhållande till 

den som anmälan eller utsagan avser (sekretess-

beläggning av anmälare/uppgiftslämnare). 

26 kap 5 § 

Offentlighets och sekretesslag 

Enhetschef 

Beslut att lämna ut uppgifter ur personregister 

till statliga myndigheter i forskningssyfte 

12 kap 6 § SoL Avdelningschef 

Beslut om polisanmälan angående vissa brott 

mot underårig samt vissa grövre brott 

12 kap 10 § SoL.  

10 kap 21-24 §§ Offentlighets 

och sekretesslagen 

Avdelningschef För polisanmälan angånde vissa brott mot 

underåriga ska samråd ske med Barnahus. 

Beslut om polisanmälan angående brott mot 

egen verksamhet 

12 kap 10 § SoL 

10 kap 23,24 §§ Offentlighets 

och sekretesslagen 

Förvaltningschef Gäller hot och/eller våld mot tjänsteman samt 

egendomsskada. 

3. Biståndsbedömning SoL/äldre och övriga med omvårdnadsbehov

Beslut om bistånd i form av stöd och 

vårdinsatser i det egna hemmet 

4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

Beslut om bistånd i form av kontaktperson 4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 

Beslut om bistånd i form av flyttning till särskilt 

boende 

4 kap 1 § SoL 

5 kap 5 § SoL 

Avdelningschef Se kommunens riktlinjer. 

Beslut om bistånd i form av korttidsplats 4 kap. 1 § SoL Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer. 

Beslut om bistånd i form av trygghetslarm 4 kap. 1 § SoL Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer. 

Beslut om bistånd i form av ledsagarservice 4 kap. 1 § SoL Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer. 

Beslut om bistånd i form av förenklad 

biståndshandläggning 

4 kap. 1 § SoL Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

Fastställa avgiftsunderlag 8 kap 4 § SoL Administratör äldreomsorgen Beslutet gäller vilka inkomster som ska medräknas 

i fastställande av avgiften för hemtjänst 

Fastställa förbehållsbeloppet 8 kap 6-8 § SoL Administratör äldreomsorgen Beslutet gäller vilka individuella utgifter som ska 

medräknas i fastställande av avgiften för hemtjänst 



DELEGATIONSFÖRTECKNING 5 

Datum Vår beteckning 

2016-03-09 VON 2016/20 nr 2016.1517 

Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

Fastställa avgiften för hemtjänst 8 kap 5§ SoL p 1 Administratör äldreomsorgen Fastställande av avgiften utifrån avgiftsutrymmet 

och biståndsbedömda insatser dock maximerat till 

en tolftedel av 0,48 gånger basbeloppet per månad. 

Se kommunens riktlinjer 

Fastställa boendeavgift 8 kap, 5§ p.2 SoL Administratör äldreomsorgen Maximerat till en tolftedel av 0,50 gånger prisbas-

beloppet per månad. Se kommunens riktlinjer 

Beslut om nedskrivning av eller befrielse från 

skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och 

handikappområdet 

4 kap 2 § SoL Avdelningschef 

Beslut om köp av insats, särskilt boende, 

korttidsboende eller daglig verksamhet, i annan 

kommun eller hos annan vårdgivare 

Avdelningschef 

Beslut om att inleda utredning (vuxna) 11 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 

4. Biståndsbedömning funktionsnedsatta

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare enligt 

17a § LSS 

17 § LSS Vård- och omsorgsnämnden 

Beslut om personkretstillhörighet 1 och 7 §§, LSS Biståndsbedömare Beslut om personkretstillhörighet fattas inte 

särskilt utan är en del av beslut om insats enligt 9 § 

LSS.  

Biträde av personlig assistent 7 § och 9 § LSS Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

Ekonomiskt stöd för att bekosta personlig assi-

stent vid tillfälligt utökade behov 

7 § och 9 § p. 2 LSS Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

Ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för 

personlig assistent 

7 § och 9 § p. 2 LSS Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

Ledsagarservice 7 § och 9 § p. 3 LSS Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

Biträde av kontaktperson 7 § och 9 § p. 4 LSS Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

Avlösarservice i hemmet 7 § och 9 § p. 5 LSS Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

Korttidsvistelse 7 § och 9 § p. 6 LSS Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utan- 

för det egna hemmet i anslutning till skoldagen 

samt under lov. 

7 § och 9 § p. 7 LSS Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

Beslut om boende i familjehem för barn och 

ungdomar 

7 § och 9 § p. 8 LSS Avdelningschef Se kommunens riktlinjer. 



DELEGATIONSFÖRTECKNING 6 

Datum Vår beteckning 

2016-03-09 VON 2016/20 nr 2016.1517 

Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

Beslut om boende i bostad med särskild service 

för barn och ungdomar 

7 § och 9 § p. 8 LSS Avdelningschef Se kommunens riktlinjer. 

Beslut om boende i bostad med särskild service 

för vuxna 

7 § och 9 § p. 9 LSS, 

5 kap 7 § SoL 

Avdelningschef Se kommunens riktlinjer. 

Beslut om daglig verksamhet för personer i 

yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete 

och inte utbildar sig 

7 § och 9 § p. 10 LSS Biståndsbedömare Se kommunens riktlinjer 

Beslut om upphörande av insats enligt LSS Biståndsbedömare 

Beslut om återbetalningsskyldighet 12 § LSS Biståndsbedömare 

Förhandsbesked om rätt till insats enligt LSS för 

person som inte är bosatt i kommunen 

16 § 2, 3 st LSS Biståndsbedömare 

Beslut om att utreda behoven för enskild på 

tillfälligt besök i kommunen och besluta om 

insatser enligt LSS 

16 § 4 st LSS Biståndsbedömare 

Beslut om avgift från föräldrar vars barn är 

under 18 år och får omvårdnad i ett annat hem 

än det egna 

20 § LSS, 5 § LSS-förordning 

6 kap 2-4 § SoF. 

Biståndsbedömare / administratör 

äldreomsorgen 

Beslut om att anmäla behov av ersättning för 

personlig assistent till försäkringskassa 

110 kap 6 § 3 p SB Biståndsbedömare Gäller under förutsättning att den enskilde ansökt 

om personlig assistent enligt LSS, inte enligt SoL 

Anmälan till överförmyndare att person som 

omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 

förvaltare eller god man. 

15 § p. 6 LSS Biståndsbedömare 

Anmälan till överförmyndare att förmyndare, 

förvaltare eller god man inte längre behövs. 

15 § p. 6 LSS Biståndsbedömare 

Beslut om köp av insats, särskilt boende, 

korttidsboende eller daglig verksamhet, i annan 

kommun eller hos annan vårdgivare 

Avdelningschef 

Beslut om att inleda utredning (vuxna) 11 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 

Överklagande, yrkande om inhibition samt ytt-

rande till länsrätt och kammarrätt i LSS-ärenden. 

27 § LSS, 6 kap. 36 § KL Avdelningschef 

Beslut om bistånd i form av arbete, 

sysselsättning, rehabilitering, för psykiskt 

funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare        

socialpsykiatri 
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Datum Vår beteckning 

2016-03-09 VON 2016/20 nr 2016.1517 

Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

Beslut om bistånd i form av boendestöd för 

psykiskt funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare        

socialpsykiatri 

Beslut om kontaktperson för psykiskt 

funktionshindrade 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare        

socialpsykiatri 

5. Färdtjänst och riksfärdtjänst

Beslut om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst 

enligt riktlinjer. 

Lag om färdtjänst 6,7 §§ 

Lag om riksfärdtjänst 4,5 §§ 

Biståndsbedömare / handläggare 

Beslut om ledsagare Lag om färdtjänst 8§ 

Lag om riksfärdtjänst 6 § 

Biståndsbedömare / handläggare 

Beslut om tillstånd till färdtjänst 

- Utöver riktlinjer 

Lag om färdtjänst 6, 7 §§ 

Lag om riksfärdtjänst 4,5 §§ 

Vård- och omsorgsnämnden 

Beslut om ändring av föreskrift eller villkor som 

innebär inskränkning 

12 § Lag om färdtjänst 

9 § Lag om riksfärdtjänst 

Vård- och omsorgsnämnden 

Beslut om återkallelse av tillstånd 12 § Lag om färdtjänst 

9 § Lag om riksfärdtjänst 

Vård- och omsorgsnämnden 

6. Stöd vid våld i nära relationer

Beslut om att inleda utredning 

(vuxna) 

11 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Beslut om öppenvårdsinsatser i egen kommun 

(vuxna) 

4 kap 1 § SoL Biståndsbedömare 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Beslut om bistånd i form av skyddat boende 

(vuxna) 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 

Avdelningen för stöd till vuxna 

7. Patientsäkerhetslag, med mera

Beslut om anmälan till Inspektionen för vård 

och omsorg (IVO) av allvarlig skada eller 

sjukdom i samband med vård, behandling eller 

undersökning 

3 kap 5,6,7 §§ Patientsäkerhets-

lag (SFS 2010:659) 

14 kap. 2 § SoL  

24 a § och 25 § LSS 

SOSFS 2011:5 

Medicinsk ansvarig sjuksköterska 

(MAS) 

Anmälan till IVO om leg personal som inte kan 

utöva sitt yrke tillfredsställande 

Patientsäkerhetslagen 3 kap. 7 § Förvaltningschef 
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Datum Vår beteckning 

2016-03-09 VON 2016/20 nr 2016.1517 

Beslut Lagrum Delegat Anmäkning 

Anmälan till IVO om kommunal drift av 

verksamhet inom socialtjänstens område eller för 

personer med funktionsnedsättning. 

Gäller hem eller öppen verksamhet för vård under 

en begränsad del av dygnet 

7 kap 1 § p 1-4 SoL Förvaltningschef 

Anmälan till IVO om verksamhetschef i 

verksamhet där hälso- och sjukvård bedrivs 

2 kap 1 § patientsäkerhetslag Förvaltningschef 

Anmälan till IVO om verksamhet inom hälso-  

och sjukvårdens område. 

SOSFS 1998:13 Förvaltningschef 

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare 6 kap. 9-12 §§ Smittskyddslag Enhetschef 

8. Övrigt

Ansökan om utvecklingsmedel eller statsbidrag. Utvecklingsledare / Avdelnings-

chef 

När godkännande av vård- och omsorgsnämnden 

erfordras ska ansökan föregås av beslut av vård- 

och omsorgsnämnden.  

Tecknande av samverkansavtal med kommuner, 

landsting och statliga myndigheter. 

Förvaltningschef Om överenskommelsen så anger ska vård- och 

omsorgsnämndens ordförande teckna 

samverkansavtalet. 

Beslut om att ersätta enskild person för egendoms-

skada vid myndighetsutövning som förorsakats av 

personal upp till ett belopp av 10 000 kr 

3 kap. 2 § skadeståndslag Förvaltningschef 

Yttrande i ärenden om förordnande av god man 

eller förvaltare för någon som fyllt 16 år 

11 kap. 16 § 2 st. FB Enhetschef 

Avge yttrande till överförmyndarnämnden 11 kap 16 § FB Biståndsbedömare 

Beslut om framställning om överflyttning av 

ärende till annan kommun 

2a kap 10-11 §§  SoL Avdelningschef 

Beslut i fråga om mottagande av ärende från 

annan kommun 

2a kap 10 §  SoL Avdelningschef 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

behov av god man/förvaltare 

5 kap 3 § SoF Biståndsbedömare / 

socialsekreterare 

Beslut om anmälan till överförmyndaren om 

att behov av god man/förvaltare inte längre 

föreligger 

5 kap 3 § SoF Biståndsbedömare/ 

Socialsekreterare 

---slut--- 
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Datum Vår beteckning 

2016-03-17 VON 2015/00013 nr 1537 

Socialförvaltningen 
Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för 
äldre och funktionsnedsatta 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslagna riktlinjer för

biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och

funktionsnedsatta ersätter tidigare riktlinjer med samma namn.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att riktlinjerna gäller från och med

2016-04-15 och tills vidare.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden uppdaterade nyligen riktlinjerna för 

biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen, men utifrån nytillkomna 

biståndsinsatser revideras de nu på nytt.   

Ärende 

Här beskrivs de insatser som ny tillförts riktlinjerna för förvaltningens 

biståndsbedömning: 

Nattillsyn via kamera 

Som en del av nämndens satsning på teknikutveckling inom vård och 

omsorg införs nu nattillsyn via kamera. Det kommer att kunna bli möjligt att 

beviljas nattillsyn mellan kl 22 och 07 för samma målgrupp brukare som i 

dagsläget beviljas vanlig nattillsyn. Insatsen går också att kombinera med 

personliga besök för t ex toalettbesök.  

Normalt installeras en kamera per hem för två tillsynstillfällen per natt. 

Tillfällena görs vid givna klockslag genom upphandlad tjänst hos företaget 

Caretech. Vid behov av hembesök är det kommunens nattpatrull som åker 

hem till brukaren. Vid själva installationen av kameran är det utbildad 

personal inom kommunens hemtjänst eller trygg hemgångsteam som 

kommer till brukarens hem.  

Bilderna sänds krypterade för hög säkerhet och inga bilder lagras.  

Liksom alla biståndsbedömda insatser är nattillsyn via kamera frivilligt och 

Håbo kommun kommer även fortsatt att erbjuda personlig tillsyn . 

Trygg hemgång 

Kommunens satsning på ett multiprofessionellt team för trygg hemgång har 

beskrivits för nämnden i tidigare utredning. Insatsen, som varar i maximalt 

tre veckor, kommer att bli biståndsbedömd och inkluderas därför nu i 

riktlinjerna. Insatsen beviljas efter individuell behovsbedömning för den 

Ärende 5
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Datum Vår beteckning 

2016-03-17 VON 2015/00013 nr 1537 

målgrupp som, främst vid utskrivning från slutenvård, har behov av insatser, 

ofta i stor omfattning, från minst två professioner (såsom 

omvårdnadspersonal och sjuksköterska). I insatsen trygg hemgång kommer 

nattillsyn via kamera att ingå.  

Kontaktperson 

De nuvarande riktlinjerna har inte nämnt insatsen kontaktperson, som ändå 

ibland ibland för målgruppen äldre och omvårdnadskrävande. 

Kontaktperson kan vara en värdefull insats för någon som är isolerad och 

där den vanliga insatsen social samvaro genom hemtjänsten, inte bedöms 

kunna tillgodose den enskildes behov av personligt stöd in i samhällets 

gemenskap.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Nattillsyn via kamera ingår i förvaltningens satsning för teknikutveckling 

vilket är medtaget i nämndens budgetram.  

De ekonomiska förutsättningarna för trygg hemgång är sedan tidigare 

beskrivet för nämnden och är för år 2016 finansierat med statliga 

stimulansmedel.  

Beslutsunderlag 

– Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och

funktionsnedsatta.

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningen för stöd till vuxna   



RIKTLINJE 

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för 
äldre och funktionshindrade 

Gäller från och med 2016-04-15 

Antagen av vård- och omsorgsnämnden 20xx-xx-xx § xx nr 2016. 1518. 
Riktlinjen gäller som längst fram till 20xx-xx-xx 
Dokumentägare: Avdelningschef Catrin Josephson 



RIKTLINJER 

Datum 

2016-03-09 

1(17) 

Vår beteckning 

VON 2015/13 nr 2016.1518 

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och 
funktionshindrade  

Inledning 

Vård- och omsorgsnämndens arbete utgår ifrån Socialtjänstlagen (SoL). Lagen är en så 

kallad ramlag som ger varje kommun möjligheter att utforma sin verksamhet efter skiftande 

behov.  

Av lagens första paragraf anges övergripande mål och värderingar som styr socialtjänstens 

arbete:  

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

– ekonomiska och sociala trygghet,

– jämlikhet i levnadsvillkor,

– aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten 
skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

Vård- och omsorgsnämnden ska enligt lagen bland annat verka för att människor som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet 

att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. (5 kap 7 § SoL) 

När det gäller specifikt vård- och omsorgsnämndens omsorg om äldre ska den enligt lagen 

inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (5 kap 4 § 1 st 

SoL). Bestämmelsen kallas ibland den nationella värdegrunden.  

Ytterligare relevanta utdrag ut Socialtjänstlagen: 

I 3 kap. 3 § SoL anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, att det för utförande 

av uppgifter inom socialtjänsten ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet samt att 

kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.  

I 3 kap. 5 § första stycket SoL anges att insatser för den enskilde ska utformas och genomföras 

tillsammans med honom eller henne.  

I 5 kap. 4 § andra stycket SoL anges att socialnämnden ska verka för att äldre människor får 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull 

tillvaro i gemenskap med andra.  

I 5 kap. 5 § tredje stycket SoL anges att den äldre personen, så långt det är möjligt, ska kunna välja 

när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. 

Till vem vänder sig dokumentet 

Dokumentet berör biståndsbedömning och beslutsfattande rörande insatser enligt 

Socialtjänstlagen för äldre eller funktionshindrade. Det ska inte förväxlas med riktlinjer för 

biståndsbedömning utifrån lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
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Vår beteckning 

VON 2015/13 nr 2016.1518 

Den yrkesgrupp inom socialtjänsten i Håbo kommun som utifrån socialtjänstlagen utreder de 

behov som äldre och funktionshindrade har kallas biståndsbedömare. Dokumentet om 

riktlinjer vänder sig till kommunens biståndsbedömare som vägledning i arbetet och syftar 

samtidigt till att skapa en likställighet i bedömningar utifrån den lokala politiska viljan.  

I Håbo kommun utgår arbetet även ifrån den lokala värdegrunden att alla som kommer i 

kontakt med sociala verksamheter i Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande 

präglat av vänlighet, finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke. 

Äldre människor och personer med olika funktionshinder som kommer i kontakt med 

socialtjänsten har rätt att ställa krav på den professionelles kunskaper, färdigheter och 

förhållningssätt. Det är även viktigt för anhöriga/närstående att det stöd och de insatser som 

föreslås och genomförs vilar på gedigen kunskapsgrund. Bistånd kan och ska inte erbjudas 

utan den enskildes uttryckliga vilja och önskan om bistånd. En ansökan om bistånd ska 

föregå utredning och beslut om eventuellt bistånd. Den enskilda individen är suverän och 

hans/ hennes önskan om sin livsföring ska respekteras. 

Förebyggande arbete 

Den grundläggande utgångspunkten för insatser till enskilda som behöver särskilt stöd är att 

de i första hand ska få dessa tillgodosedda genom insatser i vardagsmiljön, i sitt eget hem. 

En skälig levnadsnivå innebär att grundläggande behov på en rimlig nivå. 

Basnivån, når alla. Hit hör socialtjänstens förebyggande verksamhet, stöd till olika 

föreningar samt anhörigstöd. 

Håbo kommun har en äldreombudsman och en anhörigkonsulent som ska stödja den 

enskilde och dennes anhöriga. 

Håbo kommun har även vissa serviceinsatser såsom fixartjänst som utför vissa 

vaktmästararbetsuppgifter i den enskildes egna hem.  

Först när resurserna i vardagsmiljön inte är tillräckliga för att möta behoven ska mer 

specialiserad verksamhet träda till. Kommunens äldreomsorg ska ses som ett komplement till 

vad den enskilde klarar själv. Att bevara hälsan upp i åren och behålla bilden av sig själv 

som en i huvudsak frisk person betyder mycket för god livskvalitet. Socialtjänstens uppgift 

är att underlätta för individen i vardagen och att genom stöd till den anhörige förbättra 

förutsättningen för fortsatt god vård i det egna hemmet.  

Samhällets bistånd enligt Socialtjänstlagen 

4 kap 1 § Rätten till bistånd 
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till 

bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att 

det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

Behoven tillgodosedda på annat sätt 

Rätten till bistånd förutsätter att den enskilde saknar förmåga att tillgodose det uppkomna 

behovet. Makar eller par som ingått partnerskap har ett gemensamt ansvar gentemot 

varandra enligt äktenskapsbalken. Det innebär bland annat ett gemensamt ansvar för 

exempelvis sysslor i hemmet medan däremot inte personlig omvårdnad omfattas av ansvaret. 
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Samma princip bör gälla för sammanboende par, personer med delat hushåll och för personer 

med hemmavarande barn över 18 år. Föräldrar/Vårdnadshavare har ett särskilt ansvar enligt 

föräldrabalken. Detta ansvar kan beskrivas utifrån ett barn med normal utveckling. Kan 

behovet tillgodoses av annan huvudman har man som regel inte rätt till bistånd. Hjälpmedel 

eller anpassning i hemmet är exempel på hur kommunen kan erbjuda andra alternativ. 

Livsföring i övrigt 

Livsföring i övrigt innefattar en lång rad olika behov av stöd och hjälp i hemmet, service, 

behandling samt vård och omsorg. 

En skälig levnadsnivå 

Biståndet ska tillförsäkra en skälig levnadsnivå vilket innebär att vissa grundläggande behov 

tillgodoses på en rimlig nivå. Det ska utformas så att det stärker möjligheten att leva ett 

självständigt liv. De insatser som ges ska vara anpassade efter behov och önskemål. De ska 

främja social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Var och en har ett ansvar för sitt eget liv, biståndet ska utformas så att det frigör och 

utvecklar de egna resurserna. Var och ens självbestämmande och integritet ska respekteras i 

vården och omsorgen. Insatserna bygger på en frivillig överenskommelse med den enskilde 

eller med godman/förvaltare då den enskilde inte har förmåga att företräda sig själv. 

Riktlinjerna för biståndsbedömningen ska ses som en vägledning för vad som i Håbo 

kommun anses vara skälig levnadsnivå för målgruppen. Enligt socialtjänstlagen ska dock 

varje ansökan om bistånd bedömas utifrån den enskildes individuella behov, vilket innebär 

att individuella lösningar och avsteg kan göras från till exempel tidsschabloner för 

hemtjänstinsatser.  

Socialtjänstlagen begränsar inte vad den enskilde kan ansöka om, varför riktlinjerna inte ska 

ses som en komplett förteckning över möjliga insatser. 

Biståndshandläggning 

Aktualisering 

Ett ärende kan aktualiseras genom 

 En ansökan

 En anmälan

 Genom egen kännedom

Trots att ansökningsblanketter förekommer finns inga formkrav för hur en ansökan ska se ut 

och även en muntlig ansökan ska behandlas. Det är dock bara den enskilde som själv kan 

ansöka om bistånd. För äldre brukare är det dock vanligt att en anhörig är den förste som 

kontaktar biståndsbedömaren, och det ingår i handläggningen att informera den anhörige om 

hur processen ser ut så att den anhörige vid behov kan hjälpa den enskilde att ansöka om 

bistånd. 

När inleds en utredning 

Vård- och omsorgsnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan 

eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd 

av nämnden.(SoL 11 kap 1§)  
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Handläggaren ska om möjligt och i mera komplicerade utredningar upprätta en plan över hur 

utredningen är tänkt att bedrivas, en så kallad utredningsplan. Beroende på omständigheterna 

i det enskilda fallet ska det av planen framgå: 

– vad som ska klargöras i utredningen,

– syftet med och platsen för samtal eller andra möten med den enskilde ensam eller

tillsammans med närstående,

– syftet med och platsen för samtal eller andra möten med närstående, godman eller

förmyndare

– vilka sakkunniga som utlåtanden behöver hämtas in från, och

– den preliminära tidsplanen för utredningen.

Utredningen 

Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, 

vård och behandling ska dokumenteras. (SoL 11 kap 5 §, SOSFS 2014:5) 

Av 7 § Förvaltningslagen följer att en utredning ska genomföras så snabbt som möjligt utan 

att rättssäkerheten eftersätts. I Håbo kommun är specificerat att en utredning i normalfallet 

ska inledas senast en vecka från det datum biståndshandläggarna fått kännedom om uppgifter 

som kan föranleda insatser från socialtjänsten. Vid akuta situationer ska utredning inledas 

omedelbart. Att en utredning ska genomföras skyndsamt får alltså inte medföra att kraven på 

objektivitet, opartiskhet och allsidighet eftersätts. Vad som menas med ”så snabbt som 

möjligt” kan inte anges generellt utan måste bli en bedömning i varje enskilt ärende. I vissa 

ärenden kan det innebära att ett beslut behöver fattas omgående, t.o.m. samma dag som 

ärendet aktualiseras. Exempel på sådana ärenden kan vara att pröva behovet av hemtjänst i 

form av inköp till en äldre person som återvänt till sitt hem efter en sjukhusvistelse 

En utredning ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i 

ärendet.  

Föreligger behov av bistånd ska först bedömas om behovet kan tillgodoses på annat sätt 

innan bistånd beviljas. Avslag på ansökan kan inte beslutas om det finns behov av insatsen 

och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

I första hand prövas om den enskildes problem kan avhjälpas eller minskas genom åtgärder i 

den fysiska miljön som bostadsanpassning eller tekniska hjälpmedel. Dialog kring 

möjligheten att vid behov byta bostad genom egna initiativ ska initieras av 

biståndshandläggaren. 

Den enskildes resurser och möjlighet att själv delta i göromålen ska beaktas i utredningen 

och när beslutet fattas. Beslutet ska innefatta den enskildes möjlighet att aktivera sig för att 

bibehålla och/eller återvinna sina funktioner. 

De handlingar som upprättas och som rör enskilda ska innehålla tillräckliga, väsentliga och 

ändamålsenliga uppgifter. De uppgifter som kan vara av betydelse för handläggningen av 

ärendet bör därför löpande föras in i journalen. Det ska också framgå varifrån uppgifterna i 

handlingen kommer, vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar.  Den 

information som lämnas muntligt av sakkunniga eller referenspersoner ska dokumenteras. 

Handläggaren ska se till att den som lämnat uppgifter ges tillfälle att ta del av och bekräfta 

de uppgifter som har dokumenterats. I första hand ska redogörelsen undertecknas av 

uppgiftslämnaren men kan detta inte ske ska dokumentationen läsas upp för den som lämnat 

uppgifterna och en anteckning om detta ska göras i personakten.  
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Handlingar som rör enskilda ska vidare hållas ordnade på ett sådant sätt att det enkelt och 

överskådligt går att följa och granska handläggningen av ett ärende.( Det är viktigt av många 

skäl, t.ex. för att en ny handläggare relativt snabbt och enkelt ska kunna ta över 

handläggningen av ett ärende.) 

En utredning får inte bedrivas för dess egen skull. En redan inledd utredning bör avslutas när 

det blir klarlagt att någon åtgärd inte behövs i det enskilda fallet. 

Den planering som görs tillsammans med den enskilde och som har betydelse för beslut om 

insatser ska dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå 

– vilka mål som gäller för respektive insats,

– på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planerade och beslutade insatser,

och

– hur nämnden eventuellt har samverkat med t.ex. andra myndigheter, organisationer eller

föreningar och vad det har resulterat i

Målet ska vara en konkret plan som klart och tydligt anger vad som är önskvärt att uppnå 

med den insats som har beviljats den enskilde. En insats kan ha flera mål. Det är viktigt att 

målen är realistiska och svarar mot den enskildes behov och förutsättningar både på kort och 

lång sikt. Ibland måste planeringen ske stegvis i korta etapper. Det gäller t.ex. inom 

äldreomsorgen där sjukdom och andra omständigheter snabbt kan kräva nya lösningar.  

Insatserna ska utformas tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar och 

önskemål så långt detta är möjligt. Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas. 

Om följande uppgifter inte dokumenteras på annat sätt i personakten, ska det av journalen 

också framgå 

– om ställföreträdare, ombud eller biträde har medverkat,

– om stödperson har varit med på t.ex. ett möte eller ett nämndsammanträde,

– om tolk har anlitats,

– om systematiska bedömningsinstrument har använts och i så fall vilka,

– om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig.

Barnperspektivet 

Om det finns barn med i bilden ska deras intressen beaktas under utredningen. Det handlar 

om att alltid uppmärksamma situationen för barn så att stödet till den enskilde också 

utformas med hänsyn tagen till hans eller hennes föräldraroll. 

Anhöriga 

För många brukare, inte minst för äldre, kan anhöriga ha en stor betydelse för att hjälpa 

brukaren att beskriva sina behov och ge biståndsbedömaren en helhetsbild av den äldres 

situation. Anhörigas kunskap ska tas tillvara av biståndsbedömaren och anhöriga ska så långt 

det är möjligt få vara delaktig i beslutsprocesser och uppföljning av insatser. 

Samtidigt har biståndsbedömaren en skyldighet att rätta sig efter den enskildes vilja och att 

respektera offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Finns inget samtycke att 

involvera anhöriga i processen får det dock inte utesluta den anhöriges rätt till 

kommunicering med biståndsbedömaren i viktiga frågor som vårdplanering med mera.  



RIKTLINJER 

Datum 

2016-03-09 

6(17) 

Vår beteckning 

VON 2015/13 nr 2016.1518 

Kommunicering 

Den grundläggande principen är att den enskilde bäst kan företräda sina egna intressen. Den 

som är part har rätt att få insyn i ärendet och kan få yttra sig över de uppgifter som tillförts 

ärendet. 

Kravet på kommunicering i 17 § FL innebär att en myndighet inte får avgöra ett ärende som 

avser myndighetsutövning mot enskild utan att den enskilde har underrättats om uppgifter 

som tillförts ärendet av någon annan. Den enskilde ska också ha fått möjlighet att yttra sig 

över uppgifterna innan myndigheten fattar sitt beslut. 

Skyldigheten att kommunicera ska alltså fullgöras i två steg. Den enskilde ska 

1. underrättas om utredningsmaterialet och

2. få möjlighet att yttra sig över det.

Det förhållandet att ett ärende rör något som bedöms vara av ”ringa värde” är i sig inte skäl 

för att inte fullgöra kommunikationskravet. I vissa fall är kommunicering inte nödvändig. 

Det gäller om  

– den enskilde får precis vad han eller hon har ansökt om eller begärt,

– uppgiften saknar betydelse, t.ex. om en annan person har lämnat en uppgift som man

redan känner till eller som inte behövs för beslutsfattandet, eller

– det är uppenbart obehövligt att kommunicera

Vidare kan kommunicering underlåtas om ärendets avgörande inte kan uppskjutas. 

Skyldigheten att kommunicera gäller utredningsmaterialet och omfattar inte nämndens 

bedömning eller förslag till beslut. Kommuniceringen kan ske muntligt, genom vanligt brev 

eller genom delgivning . Biståndshandläggaren ska kunna redovisa att kommunicering har 

skett. Av journalen bör det bl.a. framgå när och hur kommunicering enligt 17 § FL har 

fullgjorts samt vad som har kommunicerats. 

Det är vanligt inom äldre- och handikappomsorgen att den enskilde behöver hjälp med 

ansökan och med olika ekonomiska angelägenheter. Anhöriga eller andra närstående brukar 

hjälpa till. I samband med myndighetsutövning är det dock viktigt att iaktta vissa formella 

krav. I avtalslagen finns regler om fullmakter. Det finns inget formkrav på att en fullmakt 

måste vara skriftlig men för att undanröja alla tveksamheter är det att föredra för kommunen 

att säkerställa att den som handlar för den enskildes räkning har rätt att göra det. Den 

enskilde kan lämna muntligt fullmakt genom ett samtal med berörd tjänsteman. Viktigt är då 

att detta noteras i personakten så att all berörd personal kan ta del av det. Vill den enskilde 

återkalla fullmakten ska även det noteras i akten. En fullmakt kan också gälla enbart för 

biståndsfråga men inte för frågor rörande t ex avgiftshandläggningen. För att det ska vara 

tydligt – fråga den enskilde. 

För personer som har svårt att skriva finns möjligheten med ”hand på penna”. Den enskilde 

får hjälp att göra sin namnteckning. Detta bör inte vara den som sedan ska agera som 

fullmäktig åt den enskilde. Dessutom bör namnteckningen bevittnas för att säkerställa att den 

enskilde skrivit fullmakten av egen vilja. 

Avskrivning av påbörjad utredning 

Om ett ärende avskrivs från vidare handläggning på grund av att den enskilde inte vill 

medverka i utredningen eller inte längre är intresserad av den insats som han eller hon har 

ansökt om ska detta antecknas i journalen med uppgifter om när och på vilka grunder 

utredningen avslutas 
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Förvaring av dokument och handlingar 

Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får 

tillgång till dem. 

Beslut 

Varje utredning, som inte avskrivs på grund av till exempel återtagen ansökan, leder till 

någon form av beslut. Av beslutsunderlaget bör det bland annat framgå: 

– vem eller vilka personer ärendet avser,

– vad ärendet gäller

– vad som har kommit fram under utredningen,

– den enskildes uppfattning om sina behov och hur dessa kan tillgodoses.

– utredarens bedömning och förslag till beslut

Beslut ska vara tydliga och begripliga för den enskilde. Av biståndsbeslutet ska framgå: 

– vad den enskilde ansökt om

– vilka insatser som beviljats och omfattningen av dessa

– motivering till beslutet

– målet med insatserna

– för hur lång tid beslutet gäller (individuellt anpassat, men oftast inte överstigande 6

månader) beslutsfattarens titel

Vid avslagsbeslut ska även framgå: 

– motivering till eventuellt avslag av hela eller del av ansökan

– hur avslag av hela eller del av ansökan kan överklagas

Beslutet måste vara formulerat så att det inte råder någon tvekan om huruvida den enskildes 

ansökan har beviljats, avslagits eller om ärendet har avskrivits från vidare handläggning. 

Genomförandeplan 

Av socialtjänstlagens 11 kap 5 § framgår bland annat att genomförande av beslut om 

stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Hur en beslutad insats praktiskt ska 

genomföras bör enligt Socialstyrelsens allmänna råd dokumenteras i en genomförandeplan, 

såvida det inte framgår av någon annan plan eller är uppenbart obehövligt. 

Utdrag ur SOSFS 2014:5 

6 kap 2 § Allmänna råd 

”Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas hos 

utföraren med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Planen 

bör upprättas med utgångspunkt från den beslutande nämndens uppdrag till utföraren. 

Om uppdraget gäller vård i ett hem för vård eller boende, bör genomförandeplanen även 

upprättas med utgångspunkt från nämndens vårdplan. 

Av genomförandeplanen bör det bl.a. framgå  

– vilket eller vilka mål som gäller för insatsen enligt nämndens beslut,

– om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren,

– vilket eller vilka mål som gäller för varje aktivitet,
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– vem hos utföraren som ansvarar för genomförandet av varje aktivitet,

– när och hur olika aktiviteter ska genomföras,

– hur utföraren ska samverka med nämnden, andra utförare eller andra huvudmän, t.ex.

hälso- och sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen,

– när och hur insatsen som helhet eller olika aktiviteter som ingår i insatsen ska följas upp,

– om den enskilde har deltagit i planeringen och i så fall vilken hänsyn som har tagits till

hans eller hennes synpunkter och önskemål,

– vilka andra personer som har deltagit i arbetet med att upprätta genomförandeplanen,

– när planen har fastställts, och

– när och hur planen ska följas upp.

Genomförandeplanen bör tillföras den enskildes personakt så snart 

planen är upprättad. Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för fortlöpande 

anteckningar i journalen. Genomförandeplanen bör också användas som underlag för 

uppföljning av insatsen. Genomförandeplanen bör revideras vid behov.” 

I Håbo kommun ska ovanstående efterlevas och den som genomför en insats ska skicka in 

genomförandeplanen till biståndsbedömaren inom en månad från det att verkställighet av 

insatsen påbörjades. Genomförandeplanen är viktig i biståndsbedömarens uppföljning av 

insatsen tillsammans med den enskilde.  

Handläggningen ska vara av god kvalitet 

Beslut om bistånd ska omprövas om nya uppgifter som kan påverka beslutet kommer till 

biståndsbedömarens kännedom. Uppföljning ska ske i god tid innan tidigare beslut löper ut. 

Individen ska erhålla bistånd som tillgodoser behovet och förändringar i den enskildes 

förmåga och behov. 

Detta förutsätter: 

 professionell och rättssäker behovsbedömning

 uppmärksamhet på behov av insatser som kan underlätta den dagliga livsföringen

 undersökning av vilka rehabiliterande insatser som kan skjuta upp vårdbehovet

 information om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns att tillgå

 inflytande över insatsernas utformning både för den enskilde och dennes företrädare

 vårdplanering utifrån den enskildes önskemål

 integrerat socialt och medicinskt synsätt i det dagliga arbetet

 uppföljning och utvärdering

 systematisk dokumentation

Individuell anpassning 

Utöver socialtjänstlagens bestämmelser om individuell prövning av den enskildes ansökan, 

är individanpassning ett politiskt mål för vård- och omsorgsnämnden i Håbo kommun. För 

biståndsbedömaren innebär det bland annat att lägga upp varje samtal och utredning utifrån 

den enskildes förutsättningar. Dessutom ska alla beslut periodiseras individuellt och följas 

upp med brukaren, oftast genom ett personligt möte.  

En individuell anpassning av hemtjänstinsatser ska också kunna innebära vissa möjligheter 

för den enskilde att i samråd med utföraren byta en beviljad insats mot en annan. Till 
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exempel kanske någon anhörig hjälpt brukaren med städning ena veckan, varför brukaren 

istället ber om att få inplanerat en promenad. Om både städning och promenad ingår i 

brukarens biståndsbeslut ska ett sådant byte kunna göras, så länge nödvändigt varsel ges till 

utföraren och så länge den totalt beviljade tiden inte överskrids. 

Uppföljning av beslutat bistånd som inte verkställts 

Socialförvaltningen ska fyra gånger per år, utifrån Socialstyrelsens direkt, anmäla till 

Socialstyrelsen de gynnande beslut enligt SoL och LSS som efter tre månader ännu inte 

verkställts. Rapport ska även inges till vård- och omsorgsnämnden, kommunfullmäktige, 

samt kommunens revisorer.  

Ansvarsfördelning mellan biståndsbedömare och utförare 

Biståndsbedömare fattar beslut om vilka insatser den enskilde har rätt till och beräknar för 

hemtjänstinsatser den tid som insatsen kräver. Den dagliga utformningen om hur insatserna 

ska ske görs sedan i samråd mellan utförare och den enskilde eller dennes ombud.  

Biståndsbedömare ska följa upp biståndsbeslutet och ska ompröva beslutet om förändrat 

biståndsbehov framkommer. Utförarverksamheten följer även upp sina insatser om hur den 

enskilde upplever att den får sina behov tillgodosedda. Det kan innebära att det blir 

förskjutningar i hur tiden fördelas mellan olika insatser beroende på den enskildes behov vid 

det aktuella hjälptillfället. 

Ett rehabiliterande arbetssätt 

Beslutad insatsnivå ska ge utrymme för både habiliterande och rehabiliterande arbetssätt 

samt beskriva hur stor insats var och en beviljas.  

Rehabiliterande arbetssätt omfattar såväl synsätt som praktiskt handlande och omfattar 

dygnets alla timmar, veckans alla dagar, av all personal. 

Målet med rehabiliterande arbetssätt är att den enskilde: 

– ska kunna bibehålla sina vanor och funktioner

– ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt

– ska återvinna funktioner, fysiskt och socialt

– ska uppmuntras att utföra sina aktiviteter eller delar av sina aktiviteter i dagliga livet.

Detta sker genom: 

– att personal har grundläggande kunskap och får handledning av arbetsterapeut och

sjukgymnast

– att arbetet utförs i den enskildes miljö som en del i dennes dagliga aktiviteter

– att personal ger stöd och träning i aktiviteten (t.ex. tvätta sig, klä på sig, förflytta sig)

– att omgivningen anpassas (t.ex. möblera om, använda tekniska hjälpmedel, ta bort

trösklar, ta bort badkar, montera ramp vid entré etc.)

– att delaktighet i dagliga livet uppmuntras (t.ex att läsa tidningen, ta sig till sociala

aktiviteter, underhålla det sociala nätverket eller vara ute)

Ofta är aktiviteter varje dag de bästa möjligheterna till träning för den äldre eller 

funktionshindrade. 
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Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

Dagverksamheten på Dalängens särskilda boende är anpassad för personer med 

demenssjukdom. Verksamhetens inriktning är aktiviteter, utflykter och sinnesstimulans. 

Kostnader för mat, resor och utflykter debiteras den enskilde till självkostnadspris.  

Syftet med dagverksamheten är att bidra till att ge personer med demenssjukdom möjligheter 

till social samvaro, struktur och innehåll i dagen, dagliga aktiviteter samt att bevara och 

förbättra sociala, fysiska och psykiska funktioner. Sammantaget kan det innebära att den 

enskilde kan bo kvar i det egna hemmet längre. Insatsen kan även beviljas i syfte att avlösa 

anhöriga. Insatsen ska utformas individuellt utifrån den enskildes behov. 

Beslutet ska ha föregåtts av demensutredning. Behovet av dagverksamhet för personer som 

bor i särskild boendeform tillgodoses inom ramen för boendeformen.  

Tidsschabloner för hemtjänstinsatser (normalnivåer) 

De schabloner för olika insatser som redovisas nedan beskriver anger omfattning och tid för 

respektive insats. Detta är ett normalfall men behovet ska alltid utredas utifrån den enskildes 

unika situation och behov. Avgifter tas ut för hemtjänstinsatser, vilket beskrivs i separata 

riktlinjer. 

INSATS OMFATTNING TID 

Tvätt och enklare klädvård 

inte mattor och tunga överkast 

Tvätt utförs en gång var 

fjortonde dag. 

37 minuter/tillfälle 

Städning 

Två rum och kök för 

ensamstående och tre rum och 

kök för gifta och 

sammanboende  

varannan vecka 40 minuter/tillfälle för 

ensamstående och  

1 timme/tillfälle för par. 

Lättare städning 

 viss ”uppsnyggning”

 vattning av blommor

Vid behov 12 minuter/tillfälle 

8 minuter/tillfälle om vanlig 

städning getts samma vecka 

Soptömning Vid t ex inkontinensproblem 

ska soporna kastas varje dag. 

5 minuter/tillfälle 

Om daglig morgon- eller 

kvällshjälp är beviljad ingår 

soptömning utan extra minuter. 

Inköp/Post och bankärenden 

 planera inköp

 Utföra inköpet

 plocka in matvaror

 (enskilde kan följa med

vid inköpen)

En gång per vecka  

(eventuellt med komplettering 

av färskvaror) 

30 minuter/tillfälle då den 

enskilde inte följer med 

Bäddning och renbäddning Bäddning varje dag och 

renbäddning två gånger/månad 

5 min/tillfälle/säng/dag 

bäddning + 10 

min/tillfälle/säng bädda rent 

Renbäddning Vid behov 10 min/tillfälle/säng 

Diskning Vid behov 8 minuter/tillfälle 
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Tillsyn/Besök Vid behov 5 minuter/besök 

3 minuter/telefonsamtal 

Hjälp vid duschning 

Tillsyn vid duschning 

Vid behov 25 minuter/tillfälle 

15 minuter/tillfälle 

Måltidsstöd inklusive enklare 

matlagning 

Vid behov 20 minuter/tillfälle 

Enklare matlagning Vid behov 15 minuter/tillfälle 

Matdistribution Vid leverans av matlåda 5 minuter/tillfälle 

Toalettbestyr 

Toalettbesök (enbart WC) 

Vid behov 

Vid behov 

15 minuter/tillfälle 

10 minuter/tillfälle 

Av- och påklädning samt 

personlig hygien 

Varje dag 15 minuter/tillfälle 

Stöd under morgonen 

 Hjälp upp

 Övre/Nedre hygien

 Påklädning

 Toa

 Frukost

 Soptömning

Varje dag 30 minuter/tillfälle 

Beroende på hjälpbehovet kan 

bäddning ingå utan extra 

minuter.  

Stöd under eftermiddagen 

 Mellanmål

 Toa

Varje dag 16 minuter/tillfälle 

Stöd under kvällen 

 Toa

 Avklädning

 Hjälp i säng

 Soptömning

Varje dag 21 minuter/tillfälle 

Aktivitet/Social samvaro Maximalt 3 ggr/vecka 20 minuter/tillfälle 

Ledsagning Vid behov 20 minuter/tillfälle 

Promenader Vid behov 20 minuter/tillfälle 

Om enskild beviljas både någon daglig omvårdnadsinsats samt någon serviceinsats minskas den 

totala beviljade tiden med 20 % efter sammanräkning. Detta görs oavsett om insatsernas 

tidsangivelser är gjorda enligt schablon eller om de är individuellt anpassade. Den totalt beviljade 

tiden (efter avdraget på 20 %) ska anges i biståndsbeslutet. 

Skälet är att samordningsvinster av att kunna göra olika insatser, eller delar av insatser, vid samma 

besök, gör att den enskilde kan få insatserna utförda på en kortare totaltid.  

Kommentarer till vissa insatser med tidsschabloner 

Inköp, post och bankärenden 

För betalning av räkningar uppmuntras i första hand till alternativa lösningar såsom girering. 

Personalen ska i så liten utsträckning som möjligt hantera kontanter. ICA-kort 

rekommenderas. 
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Det är viktigt för många äldre att få följa med till affären och själva välja matvaror samtidigt 

som de får en promenad till och från affären. När den enskilde följer med på inköp ska en 

individuell bedömning göras av tiden.  

Städning 

Städning ska, i den mån det är möjligt, ske tillsammans med den enskilde. Det aktuella 

behovet ska styra.  

En enskilde är skyldig att håll en rimlig städutrustning tillgänglig för hemtjänsten. 

Måltidsstöd 

Vissa äldre har liten lust att äta. De får därigenom inte i sig den näring de behöver. Det är 

därför viktigt att skapa goda förutsättningar för måltiden genom en särskild biståndsinsats 

just kring måltiden. God mathållning är en av grundförutsättningarna för en god omvårdnad. 

Vid behov ges bistånd till inköp och tillredning av färdiga rätter. Det kan också vara 

värdefullt att ibland få mer omfattande tillredning av måltider, behovet ska bedömas 

restriktivt. 

Hjälp med frukost, lunch, middag, kvällsmål och mellanmål innefattar, om inte annat anges i 

biståndsbeslutet, att plocka fram, tillreda och servera måltiden samt att diska. I normalfallet 

ingår hjälp med två lättare mål och ett huvudmål/dygn. 

Toalettbestyr 

Toalettbestyr kan även omfatta blöjbyte, byte av stomipåse, uridom och uribag. 

På- och avklädning samt personlig hygien 

På- och avklädning samt personlig hygien beviljas då den enskilde inte kan eller har stora 

svårigheter att själv klara detta. Personlig hygien kan också omfatta munvård, rakning, 

kamning, rengöring av glasögon och hjälp med att sätta på hörapparat. Här ingår även 

rengörning av protes eller hjälpmedel. 

Dusch 

Hjälp vid duschning kan omfatta även smörjning, nagelklippning, hårtvätt och hårläggning.  

Diskning 

Behov av diskmaskin kan diskuteras med den enskilde. 

Tillsyn 

Tillsyn beviljas efter individuella behov, till exempel för enskilda som inte kan använda larm 

eller där det inte bedöms tillräckligt. Det är en trygghetsskapande åtgärd i hemmet för 

vårdtagare, anhöriga och personal. Insatsen ska utövas med ett rehabiliterande arbetssätt. 

Tillsynen kan underlätta i vardagen för personer med stor fallrisk i hemmet. Den kan bidra 

till att bryta ensamhet och ge struktur för dagen för de som är i behov av tidsrutiner. För att 

kunna utöva tillsyn i form av besök måste den enskilde överlämna en nyckel till hemtjänsten. 

Om den enskilde inte är hemma vid tillsynsbesöket ska hemtjänsten anmäla detta omedelbart 

till biståndsbedömaren. Utanför kontorstid ska det finnas en anhörig att kontakta.  

Tillsyn kan även utövas i form av telefonkontakt. 

Aktivitet/social samvaro 

Aktivitet/social samvaro beviljas efter individuella behov. Insatsen kan till exempel omfatta 

promenad, vistelse utomhus, dricka kaffe tillsammans, lösa korsord eller högläsning, eller 
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utveckla det sociala nätverket. Alla har rätt till aktivitet/social samvaro oavsett 

funktionshinder. Individuell anpassning utifrån den enskildes är viktig. Till exempel kan 

någon sökande beviljas kortare stunder relativt ofta medan någon annan beviljas längre 

stunder mer sällan. Tidsschablonen ska här ses som ett genomsnittligt riktmärke.  

Ledsagning 

Ledsagare beviljas efter individuell behovsbedömning om inte behovet kan tillgodoses på 

annat sätt genom t ex frivilliga organisationer och närstående.  

Ledsagning beviljas då vårdtagare är i behov av hjälp att ta sig till olika aktiviteter samt 

läkarbesök. Ledsagning kan vid behov beviljas för att ge den enskilde möjlighet att deltaga i 

samhällslivet i t ex föreningar, men också för att ge möjlighet att besöka närstående eller 

medverka i andra sociala aktiviteter. Det är ett viktigt led i rehabiliteringen. Insatsen ökar 

möjligheten att leva ett självständigt liv samtidigt som det motverkar isolering och ger en 

förutsättning för att uppnå en skälig levnadsnivå. Det stimulerar den enskilde till gemenskap 

med andra.  

Det är viktigt för många äldre att bryta sin isolering i hemmet och få social gemenskap med 

andra. Det förbättrar ofta möjligheten att bo kvar i den invanda hemmiljön.  

Promenader 

Insatsen kan vara rehabiliterande och ett viktigt behov under framförallt vintermånader då 

det kan känns tryggt att få hjälp att komma ut när vägunderlaget är osäkert. 

Exempel på andra insatser 

Trygg hemgång 
Teamet för trygg hemgång innehåller professionerna sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast 

samt omvårdnadspersonal. En biståndsbedömd insats trygg hemgång enligt socialtjänstlagen 

avser omvårdnadsdelen av denna insats som är samordnade rehabiliterande, kartläggande och 

omvårdande. 

Insatsen kan vara aktuell för brukare som efter sjukhusvistelse behöver insatser från flera olika 

professioner, bedöms ha potential att med teamets hjälp få förminskat behov av 

hemtjänstinsatser samt som alternativ till korttidsplats innan hemgång. Det är inte aktuellt med 

trygg hemgång som insats för brukare som skrivs ut från slutenvården med oförändrade 

vårdbehov.  

För kunder med hemtjänst innan inskrivning i slutenvård ansvarar hemtagningsteamet för att 

innan utskrivning informera hemtjänstutföraren om att kunden ansluts till teamet och att kunden 

alltså inte är aktuell för insatser från utföraren förrän om ca två veckor. Ny vårdplanering görs 

innan periodens slut.  

Under insatsperioden beviljas ingen annan hemtjänstinsats eftersom allt är inkluderat i denna 

helhetsinsats. Även nattillsyn via kamera ingår i insatsen trygg hemgång, för den brukare som 

vill det.  

Nattillsyn via kamera mellan kl 22.00-07.00 bedöms på samma sätt som ordinarie tillsyn 

nattetid och är ett frivilligt alternativ. Krävs mer än två tillsyner under natten sker vanligtvis 

överskjutande tillsyn via personligt besök. Om personligt besök behövs, till exempel för 
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toalettbesök, i kombination med tillsyn via kamera, ska beslut fattas om både tillsyn och 

tillsyn via kamera.  

Nattillsynen utförs under ett angivet klockslag med ett tidsspann om +/- 15 minuter. Om 

brukaren inte är synlig i bild, eller brukaren ser ut att ha behov av hjälp, larmar det 

upphandlade företaget kommunens nattpatrull som åker ut till brukaren.  

Kontaktperson kan beviljas till någon inom målgruppen som är isolerad och där den vanliga 

insatsen social samvaro genom hemtjänsten, inte bedöms kunna tillgodose den enskildes 

behov av personligt stöd in i samhällets gemenskap.  

Trygghetslarm i bostaden beviljas för att den enskilde ska känna trygghet genom att lätt 

kunna få kontakt och hjälp vid akuta behov. Trygghetslarm ökar möjligheterna för äldre att 

bo kvar i den invanda miljön. 

Korttidsplats beviljas när biståndsutredning inte går att fullfölja i hemmet samt för 

vårdtagare från sjukhus. Syftet är att utreda den enskildes hälso-, sjukvårds- och 

omsorgsbehov, avlastning, växelvård, viss rehabilitering, erbjuda trygghet och omvårdnad 

samt planera hemvårdsinsatser. Behov och problem ska vara kopplade till det dagliga livet i 

ordinärt boende. Det krävs en målmedveten satsning på vardagliga funktioner för att 

vårdtagaren ska kunna återgå till hemmet efter korttidsvistelsen. 

Korttidsplats i livets slutskede beviljas då den enskilde har valt att leva sin sista tid i hemmet 

men tillfälligt blivit otrygg. Det kan också röra sig om en anhörigs otrygghet eller behov av 

avlösning eller ett akut omhändertagandebehov, som inte kan tillgodoses på annat sätt. 

Denna specialinriktade insats ges inom ramen för redan fattat beslut om omvårdnad i 

hemmet. Beslut om bistånd i form av korttidsplats fattas av biståndsbedömare. Personalen 

inom Korttids ska ha särskild kompetens inom området som tillgodoser individens specifika 

behov.  

Korttidsplats i väntan på äldreboende beviljas då bedömning gjorts att vårdtagaren på grund 

av förändrade behov absolut inte kan bo kvar i det ordinära boendet då behoven inte kan 

tillgodoses genom hemtjänstinsatser. Utredningen ska vara klar och beslut om plats i 

äldreboende ska vara taget, men inte verkställt.  

Hemtjänst under assistansliknande former är en insats som funnits i Håbo kommun i många 

år och har beviljats till den som inte haft rätt till personlig assistent enligt LSS eller 51 kap 

Socialförsäkringsbalken men som ändå haft ett stort behov av kontinuitet, särskild 

kompetens eller personlig omvårdnad. Det finns t ex inget begrepp i lagstiftningen som 

motsvarar detta. Alla som beviljas insatser i form av hemtjänst ska få så hög kompetens och 

kontinuitet som möjligt. Det bör därför räcka att man beviljas hemtjänst som insats utifrån en 

individuell bedömning av ens behov.  

Boende för särskilda målgrupper 

Särskilt boende för äldre (5 kap 5 § SoL) beviljas som bistånd enligt 4 kap 1 § SoL när den 

enskildes behov är så omfattande att de inte längre kan tillgodoses under trygga och säkra 

former trots stöd och hjälp i den egna bostaden. En vårdtyngdsmätning ska ha genomförts. 

För boende vid äldreboende gäller att boendet och omvårdnaden ska vara så utformade att 

den enskildes kapacitet och resurser tillvaratas och att dennes sociala och kulturella nätverk 

bevaras. Den enskilde ska få hjälp att aktiveras för att bibehålla sina funktioner. 
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Biståndsprövning ska ske på samma sätt som tidigare och ett beslut om omfattning efter 

behov och timmar överlämnas till enhetschefen för omvårdnadsboendet.  

Utlåtande från hemsjukvården om sökandens eventuella medicinska behov ska tas med i 

bedömningen. 

Stöd till anhöriga i form av insatser till brukaren 

5 kap 10 § Socialtjänstlagen: 

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående 

som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder.  

Socialtjänstens ansvar att ge stöd till anhöriga tydliggjordes år 2009 när ovanstående 

paragraf skrevs in i socialtjänstlagen. Syftet är att minska de anhörigas psykiska och fysiska 

belastning. För en del personer handlar det om att få hjälp med insatser som den närstående 

behöver, för andra handlar det om att de själva behöver få information eller utbildning av 

kommunen. Det kan också handla om att få möjlighet till avlösning och avlastning. 

Håbo kommun har en äldreombudsman och en anhörigkonsulent som ska stödja den 

enskilde och dennes anhöriga, vilket görs utan biståndsprövning, liksom avlösning i hemmet 

(se nedan ”Insatser utanför biståndsprövning”). Men det finns alltså även stöd till anhöriga i 

form av insatser till brukaren. Hit menar Socialstyrelsen att bland annat dagverksamhet och 

korttidsvistelse kan räknas, liksom avlastningsplats:  

Avlastningsplats 
Avlastningsplats är något den enskilde kan ansöka om och som samtidigt utgör en viktig del 

av den hjälp och avlastning som den anhöriga kan behöva. En insats i form av 

avlastningsplats är individuellt utformad och måste föregås av en utredning och ett beslut. I 

utredningen ska såväl den enskildes som den anhöriges behov beaktas. Socialstyrelsen har i 

sina vägledningar påpekat att det alltid är två personer inblandande i dessa processer. Dels 

måste den anhöriga önska bli avlöst från sitt frivilliga åtagande, dels måste brukaren vilja 

göra en ansökan om insatsen (prop. 2008/09:82, s. 23–24).  

Avlastningsplats beviljas äldre personer med omvårdnadsbehov eller personer med 

funktionsnedsättning som har en sammanboende anhörig i behov av avlastning. 

Biståndsbedömaren fattar ett rambeslut som löper över en tidsperiod av vanligtvis sex 

månader. Ett sådant beslut innebär att den enskilde kan vistas på avlastningsplats under ett 

tillfälle per månad. Omfattningen ska vara angiven i biståndsbeslutet och bör inte understiga 

två dygn för att insatsen ska fylla sitt syfte.  

Den enskilde/anhörige tar själv kontakt med utförarverksamheten. Utföraren ska i samråd 

med den enskilde/anhörige i god tid komma överens om när platsen ska nyttjas så att 

möjlighet ges för den enskilde och den anhörige att planera. Med fördel kan 

överenskommelsen mellan den enskilde/anhörige och utföraren vara över tid, till exempel: 

Måndag-onsdag första veckan i varje månad. En gång per år kan avlastningsplatsen nyttjas 

sju dygn i sträck.  

Insatser utanför biståndsprövning 

– Avlösning i hemmet beviljas för att avlasta närstående som vårdar brukare i hemmet max

10 timmar per månad. Den enskilde/anhörige tar själv kontakt med utförarverksamheten.
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– Dagverksamhet erbjuds vid ett par av kommunens särskilda boenden för äldre.

Dagverksamhet erbjuds för att stimulera till aktivitet som kan bidra till att bibehålla

befintliga sociala, psykiska och fysiska funktioner, vilket bedöms fördröja tidpunkten

för inflyttning i särskilt boende. Syftet är även att under några timmar vissa dagar i

veckan avlösa anhöriga. Dagverksamheten är en öppen verksamhet och ska erbjuda

anpassad verksamhet till samtliga målgrupper som omfattas av riktlinjen, med undantag

för personer med demenssjukdom där

– Service utan behovsprövning tillämpas i Håbo kommun och innebär att äldre över 75 år

som är bosatta i kommunen kan beställa vissa serviceinsatser utan biståndsbedömning.

(Se särskilda riktlinjer)

Önskemål om flytt till annan kommun 

Vid önskemål om att flytta till särskilt boende i annan kommun ska biståndsbedömaren vara 

behjälplig med en ansökan enligt 2 kap 3 § SoL. 

Önskemål om flytt från annan kommun 

I socialtjänstlagen 2 a kap 8,9 §§ står att läsa: 

8 § En person som önskar flytta till en annan kommun, får ansöka om insatser i den kommunen om 

han eller hon 

1. till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom har ett varaktigt behov av

omfattande vård- eller omsorgsinsatser och därför inte kan bosätta sig i den andra
kommunen utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas, eller

2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan

göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas

9 § En ansökan enligt 8 § ska behandlas som om den enskilde var bosatt i inflyttningskommunen. Är 

den sökandes behov tillgodosedda i bosättningskommunen, får hänsyn inte tas till den 

omständigheten när ansökan prövas. 

1. Bosättningskommunen är skyldig att på begäran bistå med den utredning som den andra

kommunen behöver för att kunna pröva ansökan.

Om en maka/make/registrerad partner erhåller bistånd till äldreboende 

Om en maka/make/registrerad partner erhåller bistånd till äldreboende och den kvarvarande 

partnern inte vill bo ensam kvar kan både beredas boende i mån av tillgång till lämplig 

lägenhet. Kontraktet tecknas med den som fått biståndet. Medföljande partner har inte 

besittningsskydd till lägenheten. Avlider den som har kontrakt på lägenheten först ska ny 

biståndsprövning göras av den kvarlevande partnern. Står några nya makar/partner i kö till 

större lägenhet kan det bli nödvändigt med en förflyttning inom boendet.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K2_aP8#K2_aP8
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Styrdokument  

Lagar, föreskrifter och förordningar 

 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453)

 Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937)

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som

bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS; (SOSFS 2014:5)

 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)

 Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763)

 Kommunallagen (SFS 1991:900)

 Offentlighets och sekretesslagen (2009:400)

 Förvaltningslagen (SFS 1986:223)

 Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten

vård (SOSFS 2005:27)

Allmänna råd och riktlinjer 

 Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) om värdegrunden i socialtjänstens

omsorg om äldre

 Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och

uppföljning av ärenden som avser äldre personer (SOSFS 2007:17)

 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010
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Beslut 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ställer följande krav på 
åtgärder: 

Nämnden ska säkerställa att: 

• uppgifter som är av betydelse för handläggningen av ett ärende
dokumenteras i en joumal.

• handläggning av ärenden sker på ett rättsäkert sätt.
• när det gäller insatser till barn ska det framgå av

dokumentationen att barnet informerats, framfört åsikter
alternativt varför detta inte skett.

Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till IVO senast den 
l april 2016. 

Bakgrund 
IVO har enligt 25 § lagen (1993 :3 8 7) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) tillsyn över verksamheter som bedrivs enligt 
LSS. 

Med anledning av ovanstående har IVO:s avdelning mitt beslutat att 
inspektera myndighetsutövningen i ett antal av regionens kommuner 
under år 2015. Utgångspunkt för tillsynen är hur kommunen uppfyller 
kraven på rättsäkerhet i myndighetsutövningen. De områden som 
granskats är handläggningstider, handläggamas kompetens, kopplingen 
mellan ansökan och beslut, om beslut fattas enligt delegationsordning, 
uppföljning av beslut och ev. riktlinjer. De beslut som kommer att ingå i 
tillsynen avser insatser enligt 9 § 3 - 6  LSS, dvs. ledsagarservice, 
biträde av kontaktperson, avlösarservice i hemmet samt korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet. IVO har genomfört en anmäld inspektion i 
respektive kommun. 
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Resultatet av IVO:s inspektioner av myndighetsutövningen enligt LSS 
kommer att redovisas i en slutrapport. Rapporten beräknas vara klar 
under våren 2016. 

Underlag 
En inspektion genomfördes i Håbo kommun den 3 - 4 november 2015. 
Vid inspektionen genomfördes: 

• intervjuer med chefen för myndighetsutövningen respektive
handläggarna.

• granskning av 1 4  personakter.

Infor inspektionen har nänmden sänt in: 
• uppgifter om chefen och handläggarnas utbildning och tidigare

erfarenhet
• delegationsordning for Vård- och omsorgsnänmden, dat. den 16

december 2014.

Nänmdens riktlinjer for handläggning enligt lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, dat. l 7 april 2007, har inhämtats från 
kommunens hemsida: www.habo.se, den 9 november 2015. 

Därutöver har sex enkätsvar från enskilda och fåreträdare kommit in. 

Redovisning av tillsyn 
Organisation 

Verksamhetschefen har chefsansvar får sju handläggare for äldreomsorg 
och LSS. Vid inspektionen fanns två handläggare for LSS. En arbetade 
även med ärenden som rörde färdtjänst och riksfärdtjänst på halvtid. 
Enligt den insända delegationsforteckningen har handläggarna 
delegation på att fatta beslut i de ärendetyper som ingått i granskningen. 

Då inspektionen genomfordes pågick en rekrytering av ytterligare en 
handläggare, vilket skulle göra att två heltidstjänster hade inriktning mot 
LSS. Under rekryteringstiden handlade även enhetschefen LSS-ärenden. 
Handläggarna hade ingen särskild indelning av vilka ärenden de fick. 
Nya ärenden fordelades efter arbetsbelastningen for tillfället. Vid 
inspektionen hade den ena handläggaren ca 50 ärenden och den andra 
drygt 40 LSS ärenden exkl. färdtjänst och riksfärdtjänstärenden. 
Enhetschefen hade mellan 25 och 30 ärenden. 

I båda intervjuerna framkom att de ansåg att fördelen med 
organisationen är att den är liten. De har nära till varandra och det går 
snabbt att få till möten. Ä ven samverkan med Individ och 
familjeomsorgen (IFO) fungerar bra enligt handläggarna, trots att de 
tillhör olika forvaltningar. 
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Svagheten är enligt enhetschefen att kommunen är liten. Detta gör att 
det blir sårbart t.ex. vid en handläggares frånvaro. Det kan också vara 
svårt att få spetskompetens när handläggarna måste arbeta så "brett". 
Enligt handläggarna har inte nuvarande organisation riktigt satt sig ännu 
då både avdelningschef och enhetschef är nya. Handläggarna tror dock 
att organisationen blir bra på sikt. 

Kompetens och kompetensutveckling 

Enligt inskickade uppgifter har både enhetschefen och avdelnings
chefen socionomexamen. Enhetschefen har genomgått en grundkurs om 
LSS samt chefsutbildning. Tidigare har hon arbetat l O år med 
myndighetsutövning inom barn och unga (IFO). 

Enligt såväl enhetschef som handläggare finns krav vid nyanställning på 
att handläggare ska ha socionomexamen, ha gått sociala 
omsorgsprogrammet eller ha liknande högskoleutbildning. Av 
inskickade uppgifter framgår att en av handläggarna har gått sociala 
omsorgsprogrammet och en har socionomexamen. Båda har genomgått 
en grundkurs i LSS. Båda handläggarna har också arbetat som 
biståndshandläggare inom äldreomsorg samt arbetat som LSS 
handläggare i andra kommuner i fem resp. två år. 

Vid tidpunkten för inspektionen hade handläggarna arbetat två resp. elva 
månader i Håbo kommun. Handläggarna anger att det inte finns några 
kompetensutvecklingsplaner upprättade ännu. De har dock gått olika 
endagarsutbildningar, bl.a. en LSS-basutbildning och en 
handläggningsutbildning utifrån den nya dokumentationsföreskriften 
(SOSFS 2014:5). 

Handläggarna har juridisk handledning en gång i månaden. Deras 
handledare ger information om ny lagstiftning. De har också tillgång till 
två olika rättsdatabaser så att de själva kan bevaka rättsläget 

Handläggningsrutiner 

Handläggarna berättade att när det kommer in en skriftlig eller muntlig 
ansökan kontaktar handläggarna den enskilde och går bl. a. igenom vilka 
insatser som finns i LSS. Ett besök bokas in, antingen hemma hos den 
enskilde eller på kontoret. Inför besöket kan de skicka ut slcriftlig 
information om LSS, ärendegången och vilka intyg som behövs. 
Samtycke till kontakter inhämtas. Därefter görs en planering för hur 
ärendet ska hanteras. Handläggarna anger att det ibland kan vara svårt 
att få in tillräckligt med underlag för att avgöra personkretsen. 

Enligt handläggarna är handläggningstiderna i genomsnitt l - 3 
månader, vilket de sökande informeras om. I ärenden som redan från 
bötjan ser ut att vara svårare deltar båda handläggarna i mötet med den 
enskilde. 
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Numer är det enligt handläggarna bestämt att dokumentation ska ske i 
det verksamhetsbaserade IT -systemet i samband med att ärendet 
aktualiseras. 

När utredningen är klar och ett bifallsbeslut har fattats skickas en 
beställning elektroniskt till utforarna. Handläggarna kan se när 
uppdraget tagits emot, men kan inte alltid se när det är verkställt. 
Handläggarna har också ansvar att folja upp fattade beslut. Enhetschefen 
anger dock att detta inte fungerat optimalt. 

Kvalitetsarbete 

Enhetschefen anger att de riktlinjer som finns är framtagna 2007 och ska 
revideras. Handläggarna använder inte dessa riktlinjer utan använder i 
stället Socialstyrelsens handbok om dokumentation. 

I intervjun med enhetschefen framkom att nämnden har en controller 
som genomfor stickprov av vissa ärenden. Enhetschefen är hjälpsystern
forvaltare och tar veckovis ut vissa ärenden for granskning. Det finns 
inte uttalat hur många ärenden som ska granskas. 

Enligt handläggarna sker ingen kollegiegranskning systematiskt. De 
anger att arbetsbelastningen gör det svårt att hålla en god kvalitet i 
utredningarna. 

Den kvalitetsutveckling som sker görs mestadels av handläggarna 
själva. De brister de sett har lyfts till chefsleden. 

Klagomålshantering 

En1igt enhetschefen har få Idagemål kommit in. Inga klagomål har 
avsett handläggamas tillgänglighet. 

Samverkan 

Om samtycke från den enskilde finns kan samverkan ske med anhöriga. 
När det gäller andra yrkesprofessioner är det framforallt med 
kommunens arbetsterapeuter och kuratorer på habiliteringen samverkan 
sker. 

Det finns ingen samverkan i form av nätverk med andra kommuner. 

Barnperspektiv 

A v riktlinjerna får handläggning från 2007 framgår vikten av barnets 
bästa och barnets rätt att komma till tals. A v samma dokument framgår 
bl. a. att barn med varaktiga och omfattande funktionshinder ofta är mer 
beroende av sina närmaste än barn i allmänhet och under längre tid -
kanske under hela sin uppväxt. Det finns även skrivningar utifrån FN:s 
barnkonvention i dokumentet. 
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Handläggarna berättar att de fått viss utbildning om barnperspektivet på 
utbildningsdagarna om LSS och dokumentation. Då enhetschefen 
tidigare arbetat inom IFO -barn och ungdom, anger handläggarna att 
det än så länge är hon som står får kompetensen inom detta område. 

Enligt enhetschefen finns en specifik rubrik får barnperspektivet i 
utredningsmall en. 

Handläggarna anger att de ska se till barnets perspektiv oavsett om 
ärendet avser ett barn eller en vuxen som har barn. 

Barn som far illa och våld i nära relationer 

Rutiner om hur handläggarna ska agera när barn far illa finns inte enligt 
handläggarna. De anger att de skulle anmäla detta till socialtjänsten om 
de själva ser att barnet far illa. Sådana incidenter ska också lyftas till 
chefen. 

Det finns rutiner får hur de ska agera då de uppmärksammar våld i nära 
relationer. De ska då ta upp detta med chefen. En av handläggarna har 
gått en endagsutbildning om relationsvåld. Det finns också en särskilt 
utsedd person i kommunen som arbetar med dessa frågor. 

Granskning av utredning och beslut 

IVO har granskat ansökningar, utredningar och beslut som avser 
avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt 
LSS. Totalt har IVO granskat tolv personakter där ansökan bifallits samt 
två personakter där ansökan om insats har avslagits. I samtliga fall har 
beslut fattats under perioden februari till augusti 2015. Granskningen 
omfattar även journal avseende aktuell person. Vid granskningen har 
IVO noterat följande: 

Allmänt 
Akterna fårvaras i arkivskåp i ett låst rum. Alla akter är ordnade i 
laonologisk ordning och innehåller personuppgifter. Flertalet har en 
innehållsförteckning. 

Social journal 
I alla akter finns en journal. I elva av dessa framgår ansökan av 
journalen. I två fall där ansökan varit muntlig framgår inte när de 
inkom. 

I fem journaler saknas löpande dokumentation som gör det 
möjligt att följa ärendet. 

I fyra fall framgår inte om handläggaren följt upp att beslutet 
verkställts och i fem framgår inte att handläggaren följt upp hur 
insatsen fungerar. 
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I en journal salenas noteringar under en två års period. Det 
framgår bl.a. inte när ansökan inkom och att man haft möten 
med anledning av detta. 

I något fall framgå� att det filll1s ett samtycke att kontakta 
försäkringskassa, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Kontakter 
har även tagits med boende och skola. 

Det filll1s anteckningar om anhöriga som inte är knutna direkt till 
sökt insats i en av j oumalema. 

Utredning och beslutsdokument 
I tio av de ärenden som granskats är handläggningstiden kortare 
än två månader. I två ärenden är handläggningstiden mellan 3-4 
månader. I två fall går inte att utläsa av de granskade 
handlingama hur lång handläggningstiden varit, antingen får att 
uppgift salenas eller får att de noterade datumen skiljer sig 
markant åt. 

I ett par fall framgår att den enskilde sökt om kontaktperson men 
i slutändan beviljats andra insatser. I ett av dessa ärenden 
framkommer att handläggaren enbart informerat muntligt om 
avslag på sökt insats. 

I ett flertal fall salenas utredningar. I ett fall är rubriken i 
utredningen "ledsagarservice" men det är daglig verk:sarnhet som 
utreds. 

I ett par fall förekommer uppgifter som inte är relevanta får sökt 
insats, så som anhörigas hälsotillstånd eller hundras. 

I ett par fall filll1s läkarutlåtanden som indikerar att personen 
omfattas av personlaets l, men inte bedömts så. I ett av dessa 
fall framgår att det rör sig om en laomosomavvikelse och en 
utvecklingsstörning enligt läkarintyget. I det andra ärendet 
salenas naflll1teckning på den läkare som diagnostiserat personen 
i fråga. 

I två fall saknas lagrum som ligger till grund får beslutet. I tre 
fall omfattar inte beslutet det som ansökan avser. 

I fyra av sex ärenden har omprövning av tidsbegränsade beslut 
inte gjorts i god tid illl1an det tidigare beslutet upphört att gälla. 

Båda avslagsbesluten illl1ehåller en tydlig motivering och 
besvärshänvisning har skickats med beslutet. Däremot framgår 
det inte i något fall att utredningen är kommunicerad. 

Fem av de granskade utredningarna berör barn. I tre av dessa 
fi·amgår inte att man tagit hänsyn till barnperspektivet 
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Enkät till enskilda och legala företrädare 

Sex personer av totalt 14  har besvarat enkäten. Fem av dem som 
besvarat enkäten anger att de är nöjda med det beslut de fått, även om en 
inte :fatt den insats den sökt. En som besvarat enkäten är inte nöjd med 
sitt beslut och anger att denne endast delvis fick den insats han/hon sökt 
om. 

A v de fem som hade en handläggare utsedd har alla svarat att de får eller 
oftast får kontakt med sin handläggare vid behov. En anger att det är 
anhöriga som sköter kontakten med handläggaren. 

Två anser att det är svårt att göra en ansökan om insatser. Båda har dock 
:fatt hjälp med detta, antingen av anhöriga eller av habiliteringen. Fem 
anser att handläggaren uppfattat deras ansökan rätt eller delvis rätt och 
att handläggaren lyssnat på deras synpunkter. 

På frågan om de tycker att handläggaren har kunskap och förståelse för 
vad funktionsnedsättningen innebär har tre svarat ja och två svarat 
delvis. I kommentarsfältet framgår kommentarer som "Inte 
handläggaren utan handläggningstiderna som är dåliga i Håbos 
kommun" och "Gamla uppgifter och en del felaktigheter. " 

Fyra tycker att det tog lång tid mellan ansökan och beslut. 

Två av de som svarat säger att de inte får det stöd som beslutet anger 
och en säger att de endast delvis fätt det stöd de blivit beviljade. Av en 
kommentar framgår att en ansökan om kontaktperson gjordes för ett år 
sedan men att insatsen ännu inte har verkställts. 

Kommunicering 
Underlaget har kommunicerats med nämnden inget svar har inkommit i 
samband med detta. 

Skälen för beslutet 
Tillämpliga bestämmelser 

7 och 20 §§ förvaltningslagen (1986:223), FL 

6-8, 21 a§§ lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS 

3 kap. l §, 4 kap. 2-4 §§, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2011 :9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)  om 
dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, L VU, L VM 
och LSS 
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Såväl handläggning som genomförande och uppföljning av beviljade 
insatser ska dokumenteras fortlöpande. Alla uppgifter som kan vara av 
betydelse for handläggningen av ett ärende ska, utan oskäligt dröjsmål, 
dokumenteras i den enskildes journaL Av journalen ska det även framgå 
handlingar av betydelse for handläggningen som antingen inkommit 
eller upprättats. (4 kap. 9 § SOSFS 2014:5) 

Dokumentationen ska göras löpande for att det ska vara möjligt 
att följa ärendet och vid varje tidpunkt kunna se vad som kommit fram 
under handläggningen av ett ärende, vilka åtgärder som vidtagits och 
vad som planeras. Detta är nödvändigt bland annat for att den enskilde 
ska kunna ta tillvara sin rätt till insyn i dokumentation som rör 
handläggningen av ett ärende. 

I alla akter som granskats finns en journal. I fem av dessa salenas dock 
en löpande dokumentation som gör det möjligt att följa ärendet. I ett fall 
saknas noteringar helt under en två års period, trots att det finns 
uppgifter på andra håll i akten att det t. ex. inkommit en ansökan och 
hållits möten med anledning av detta. I ett par fall saknas notering om 
när ansökan inkom alternativt finns olika uppgifter om när ansökan 
inkom. Sammantaget bedöms detta vara en brist i nämndens skyldighet 
att fora en journal. 

Rättssäkerhet 
NO bedömer att det funnits ett flertal ärenden där rättsäkerheten 
åsidosatts. Enligt 8 § LSS kan insatser enligt LSS bara ges till den 
enskilde om han eller hon begärt det. De insatser som ges ska vara 
anpassade till mottagarens individuella behov och utformade så att de 
bland annat stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv. 
(7 § LSS) 

Av 7 § FL framgår bl.a. att även om ett ärende ska handläggas enkelt 
och snabbt får inte säkerheten eftersättas. Vidare ska beslutet innehålla 
de skäl som har bestämt utgången av ärendet när ärendet avser 
myndighetsutövning mot enskild. (20 § FL). 

I flera av de granskade akterna framgår att den enskilde sökt om en 
insats men beviljats en annan, utan att formella avslagsbeslut tagits for 
den sökta insatsen eller att det framgår att den enskilde återtagit sin 
ansökan. 

I ett flertal fall saknas utredningar vilket innebär att det inte går att 
utläsa hur den enskildes individuella behov ser ut. I två av de granskade 
utredningarna har personlerets inte bedömts i enlighet med de läkarintyg 
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som fanns i akten. I två fall saknas uppgift om vilket lagrum som ligger 
till grund for beslutet. Inte i något av de granskade besluten framgår om 
beslutsunderlaget är kommunicerat innan beslut togs, vilket enligt 5 kap. 
12 § SOSFS 2014:5 ska framgå av dokumentationen. Sammantaget 
bedöms detta vara en brist. 

Barnperspektivet 

Enligt 6 a§ LSS ska barnets bästa beaktas särskilt när åtgärder rör barn. 
Barnet ska få relevant information och ges möjlighet att framfora sina 
åsikter. (8§ LSS) 

Enligt 4 kap. 15- 1 8  §§ SOSFS 2014:5 ska det av dokumentationen 
framgå vilken information som lämnats till barnet och vilka åsikter 
barnet har framfört. Vidare ska framgå att hänsyn tagits till barnets ålder 
och mognad. Om barnet inte har framfort sina åsikter i frågor som gäller 
honom eller henne, ska det framgå hur man gått tillväga for att så långt 
som möjligt klarlägga barnets eller den unges inställning på annat sätt. 

Vid tillsynen framkom att det finns riktlinjer i kommunen där det 
framgår vikten av barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. 
Dessa dokument används dock inte av handläggarna, då de inte 
reviderats sedan 2007. Handläggarna har fått viss utbildning om 
barnperspektivet på utbildningsdagar om LSS och dokumentation. Det 
finns också en särskild rubrik i ärendemallen for barnperspektivet 

Då det gäller barn och ungdomar som har stora funktionsnedsättningar 
kan det finnas situationer då det bedöms som olämpligt att barnet själv 
framfor sina synpunkter eller ges direkt information. I de fall 
handläggaren, ofta tillsammans med vårdnadshavare, kommit fram till 
ett sådant ställningstagande ska detta framgå av nämndens 
dokumentation. 

I gransimingen har ingått fem ärenden som berör barn. I tre av dessa 
framgår det inte att barnperspektivet beaktats. Det framgår varken 
barnets egna åsikter eller om nämnden bedömt att det inte varit lämpligt 
att höra barnet direkt och i så fall orsakerna till den bedömningen. 

Förbättringsområden 

Uppföljning av tidsbegränsade beslut 
All verksamhet enligt LSS ska vara av god kvalitet. Vidare ska det 
finnas den personal som behövs bl. a. for att ett gott stöd och en god 
service ska kunna ges. (6 § LSS) Detta gäller även myndighets
utövningen. 

Vid tillsynen frarnlcom att fyra av de sex beslut som var aktuella for 
omprövning har fattats efter att det tidsbegränsade beslutet upphört. Det 
är inte godtagbart att den enskilde får besked om fortsatta insatser efter 
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att beslutet har upphört att gälla och inte heller att insatsen fortsätter 
utan giltigt beslut. 

A v intervjun med handläggarna framkom att de på grund av 
arbetsbelastning inte kunde fullgöra alla sina arbetsuppgifter. Vid 
inspektionens genomforande höll nämnden på att rekrytera ytterligare en 
handläggare som delvis skulle ha inriktning LSS. 

Om de fordröjningar av uppfoljning av tidsbegränsade beslut som kan 
konstateras beror på resursbrist eller har någon annan orsak kan IVO 
inte avgöra. NO vill dock påtala vikten av att uppfoljningar av 
tidsbegränsade beslut sker i god tid innan de upphör att gälla. Nämnden 
har ett ansvar for att insatsen vid ett tidsbegränsat beslut foljs upp och 
att ett nytt beslut fattas i god tid innan det tidigare beslutet 
upphör att gälla. Ett nytt beslut bör foregås av en uppfoljning av insatsen 
och ska fattas i god tid innan det tidigare beslutet upphör att gälla. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Kristina Lindström. I 
den slutliga handläggningen har inspektörerna Inger Larsson och Gustav 
Grek deltagit. Inspektören Ramona Persson har varit foredragande. 

För Inspektionen får vård och omsorg 

Kristina Lindström 
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Datum Vår beteckning 

2016-03-22 VON 2016/00024 nr 1554 

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

Budgetuppföljning per februari 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens

budgetuppföljning per februari 2016.

Ärende 

Månadsuppföljning för vård- och omsorgsnämnden per februari 2016 

prognostiserar ett underskott vid årets slut om 635 tkr. Underskott förväntas 

främst inom Äldreboende Attendo på grund av felbudgetering, färdtjänst, 

köp av hemtjänst och köpt korttidsvård. Det sistnämnda underskottet är 

relaterat till en brist på plats i särskilt boende för äldre. Detta medför i sin 

tur att vårt eget korttidsboende till stor del används av personer som väntar 

på särskilt boende. 

Så här tidigt på året är förstås prognosen mer osäker varför förvaltningen i 

nuläget inte föreslår några åtgärdsförslag. Ett delårsbokslut kommer att 

göras per mars och förvaltningen får då återkomma med eventuella åtgärder 

om behov av det finns  

Beslutsunderlag 

– Månadsuppföljning per februari 2016

__________ 

Ärende 7



2016-03-21 

VON 2016/24 dok 2016.1541 

Månadsuppföljning feb 2016 

Vård- och omsorgsnämnd 
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1 Drift- och investeringsredovisning 

1.1 Driftredovisning 

Prognosrapport 2016 

Budget 2016 
Utfall per feb 
2016 

Prognos 
Prognos 
avvikelse 

Socialnämnd -317 -64 -317 0 

Nämndsadministration -188 -30 -188 0 

Förvaltningsövergripande -7 282 -1 531 -7 292 -10 

Anhörigstöd -536 -89 -536 0 

Vård o omsorg för äldre -142 283 -19 168 -143 820 -1 537 

Personlig assistans -30 116 -6 212 -30 481 -365 

Boende enligt LSS -4 339 -400 -2 972 1 367 

Övriga insatser enl LSS -15 812 -2 405 -15 502 310 

Färdtjänst -5 535 -520 -5 935 -400 

Förebyggande vht äldre -912 -381 -912 0 

Gem vht vård o omsorg -6 592 -1 116 -6 592 0 

Missbrukarvård för vuxna -393 -75 -393 0 

Summa -214 305 -31 991 -214 940 -635 

1.2 Kommentarer till driftredovisning 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en prognos med ett underskott på -635 tkr. 

Förvaltningschefens uppfattning är att inte dra i handbromsen idag, utan avvakta tills 

efter sommaren och se hur sommarens kostnader blir. I delårsuppföljningen kommer 

fokus vara på intäkterna. Under vårens uppföljningsarbete kommer fokus vara på att 

hålla budget och hitta lösningar för att lösa eventuella underskott. Totalt över hela vård 

och omsorgsnämnden tror förvaltningschefen att nämnden kommer klara att hålla 

budget. 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Det prognostiserade underskottet inom avdelningen för stöd till vuxna uppgår till totalt -

1 120 tkr. Flera effektiviseringsåtgärder är igångsatta som förväntas påverka 

kostnaderna positivt inom verksamheten köp av hemtjänst. Dessa är dock redan 

medräknade i prognosen. Flera tjänster är vakanta, men detta ger totalt sett ingen 

besparing eftersom bemanning (vilket är mer kostsamt än egen personal) hyrs in för en 

av tjänsterna för att hålla godtagbar kvalitet i utredningstider samt utredningar och 

uppföljningar av insatser. 

Insatserna är lagstyrda och besparingsåtgärder inom avdelningen, för att uppnå en 

budget i balans, bedöms i dagsläget inte vara möjliga. Stor återhållsamhet råder inom 

avdelningen och externt köpta insatser hålls på ett minimum. Hade samtliga gynnande 

beslut planerats att verkställas under året hade prognosen blivit betydligt sämre. 

Äldreomsorg, hemtjänst egen regi 

Beslutet om att ersättningen för hemtjänst ändras och likställs med försäkringskassan 
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ersättningsnivå för personlig assistans påverkar verksamhetens intäkter negativt. Detta 

får en effekt om 470 tkr mot budgeterat. 

Den nya verksamheten Trygg hemgång med uppstart våren 2016 påverkar 

verksamheten med oklar utgång. Mycket troligt kommer inte budgeterade timmar att 

utföras i den utsträckning som vi tidigare antagit i budget. Noggrann uppföljning 

månadsvis med utvärdering i samband med delårsuppföljning. 

Planerade åtgärder för att kompensera mot budget minskade intäkter 

 Framskjutning av rekrytering av tillsvidaretjänster r/t Trygg hemgång

 Halvering av sjukfrånvaro, kommungemensamt projekt

 Minskning av övertid för tillsvidareanställd personal

 Effektivisering av planering och ruttoptimering för befintliga personaltimmar

 Införande av nyckelfri hemtjänst, effekt kan möjligtvis ses kvartal fyra

Köp av hemtjänst & vårdavgifter -600 tkr 
100 tkr av underskottet beror på att största delen av vårdintäkterna för januari 

inkluderats i redovisningen för december föregående år. Verksamhetens kostnader ökar 

jämfört med förra året i och med helårseffekt på högre priser inom kundvalet, samt fler 

brukare när antalet äldre ökar i kommunen. I prognosen är dock inräknat de positiva 

effekter som trygg hemgångs-team förväntas ge, samt nya avtalsvillkor för 

anhöriganställningar och insatsen "sammanhängande hemtjänst". 

Handläggning äldreomsorg -237 tkr 
Det prognostiserade underskottet beror på att vakanserna inom biståndsenheten inte helt 

kan uppväga den extra kostnad som inhyrd personal från bemanningsföretag för med 

sig. 

Äldreboende Attendo -790 tkr 
Verksamheten felbudgeterades dels avseende för höga momsintäkter och dels avseende 

prisuppräkning enligt omsorgsprisindex (OPI). När slutligt OPI meddelas under våren 

kan underskottet komma att öka ytterligare. 

Köpt korttidsvård -510 tkr 
Till skillnad från föregående år finns inga nya äldreboendeplatser i kommunen att vänta 

under året. Detta innebär att många äldre behöver vistas på korttidsboende i väntan på 

inflytt till särskilt boende, vilket påverkar kostnaderna för köpt korttidsvård negativt. 

Prognosen har dock inkluderat en positiv effekt av insatsen trygg hemgång som startar 

senare under våren och förväntas möjliggöra att fler att vårdas i hemmet. Innan 

sommaren förväntas även en korttidsplats kunna frigöras inom kommunen i och med att 

en brukare flyttar till annan vårdplats. 

LSS-boende, Dalvägen & Lindegårdsvägen 

Prognos för hyreskostnaderna visar på Dalvägen - 72 tkr. Detta kan bero på att kostnad 

för parkeringar inte finns med i budget. Verksamheten väljer att visa ett underskott på 

detta tills frågan utretts vidare inför nästa månadsrapport. 

Prognos för hyreskostnader på Lindegårdsvägen visar -200 tkr. Där kan orsaken vara att 

hyra för kontor i landstingshuset inte finns medräknat i budget liksom hyra för 

gemensamma utrymmen. Verksamheten väljer att visa ett underskott motsvarande detta 

tills frågan utretts inför nästa månadsrapport. 

Handläggning handikappomsorg +137 tkr 
Personalkostnaderna är något lägre på grund av viss vakans inom biståndsenheten. 

LSS boende extern + 1 230 tkr 



Vård- och omsorgsnämnd, Månadsuppföljning feb 2016 4(4) 

Budgeten omfattade köp av två gruppbostadsplatser under året, varav den ena pågår 

hela året och den andra skulle ha påbörjas inom kort. Sannolikt kommer dock den 

senare platsen att kunna ordnas i egen regi, varför verksamheten kan komma att uppvisa 

ett överskott om inga andra externa köp behöver göras under året. 

Färdtjänst -400 tkr 
Nyttjandet av färdtjänst, och därmed kostnaderna, har ökat. Prognosen kan komma att 

försämras ytterligare om trenden håller i sig. 
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