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3.  Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering inom socialförvalt-
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omsorg.  
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Knivsta kommun. 

8.  Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4 år 2015. 

9.  Redovisning av delegationsbeslut. 
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 PROGRAM 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-28 VON  nr 160 

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

 

 

Informationspunkt 

 

Pia Johnson, Håbo kommuns nya kommunpolis, besöker både vård- och 

omsorgsnämnden och socialnämnden. 

Medborgarlöftet, vilket faller in under samverkan mellan kommun och 

polis är en del av styrningen i polismyndigheten. Pia ska presentera och 

informera om den nya funktionen, som är kopplat till medborgarlöftet och 

även sociala insatsgruppen.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-11 VON 2016/00001 nr 1369 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

 

Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering inom 
socialförvaltningens verksamheter 

Förslag till beslut  

1. Att vård- och omsorgsnämnden godkänner riktlinjen.  

 

Sammanfattning 

Riktlinjen beskriver kortfattat de hälso- och sjukvårdsuppgifter kommunens 

hemsjukvård ansvarar för enligt lagar, föreskrifter och länsgemensamma 

riktlinjer. Vidare beskrivs fördelning av hälso- och sjukvårdsansvaret mellan 

olika roller samt hur samverkan sker.  

Beslutsunderlag 

– Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i 

socialförvaltningens verksamheter, VON 2015/12 nr 2015.492  

__________ 

Beslut skickas till 

Socialchef 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 

Avdelningschef för vuxna 

Enhetschef för hälso- och sjukvård 

Enhetschefer för äldre och funktionsnedsatta 

Enhetschef för Rindlags hemtjänst 

Verksamhetschef för Pomona hus 2, Attendo 

Verksamhetschef för Grannvård hemtjänst 

 



 

 RIKTLINJE 1(12) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-07 VON 2015/12 nr 2015.492 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

 

 

Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i 
socialförvaltningen 

Riktlinjen gäller från 2016-02-15 till 2019-02-15. Det tidigare beslutet av 

socialchef Thomas Brandell om sjuksköterskans rätt att fatta beslut om bistånd 

enligt socialtjänstlagen under jourtid, daterad 2007-12-20, ingår nu i detta 

dokument och utgår därmed som eget dokument. 

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

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

och sjukvård som kommunen erbjuder uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav 

på god vård. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) § 18 har kommunen ansvar för hälso- 

och sjukvård i särskilda boendeformer, bostäder med särskild service och 

biståndsbedömd dagverksamhet. Hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar insatser 

upp till sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Landstinget har ansvaret 

för läkarinsatser. Ansvaret gäller både för äldre personer och för personer med 

funktionsnedsättning 

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

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

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

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

beskriver samverkan mellan kommuner och landstinget vad gäller habilitering, 

rehabilitering samt individuellt förskrivna hjälpmedel. Det kommunala ansvaret 

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

än 14 dagar och personen ska ha betydande svårighet att ta sig till primärvårdens 

mottagning.  Specialiserad rehabilitering finns inom landstingets sluten- och 

öppenvård.  Samverkan mellan de olika aktörerna ska ske där det behövs och det 

åligger båda huvudmännen att samverka utifrån den enskildes behov. Arbetstera-

peuter tillsammans med sjukgymnaster/fysioterapeuter är den yrkeskategori som 

är sakkunnig inom området rehabilitering i kommunal hälso- och sjukvård.  

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innebär bland annat att patientjournal 

upprättas och att hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs enligt länsövergripande 

riktlinjer, se länk 

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

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

https://extdom.lul.se/ApplExt/lul/quality.nsf/$$Searchtemplatedefault
https://extdom.lul.se/ApplExt/lul/quality.nsf/$$Searchtemplatedefault


 

 RIKTLINJE 2(12) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-07 VON 2015/12 nr 2015.492 

 

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

Insatserna ska också samordnas och bedömning/uppföljning utförs av 

multiprofessionella team i möjligaste mån. 

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

egenvård ska en beskrivning på uppgiften och kontaktuppgifter till läkaren 

dokumenteras i patientjournalen. 

1. Definition 

Hemsjukvård 

Hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och som är 

sammanhängande över tiden (enligt socialstyrelsens termbank). 

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

hemsjukvård av sjuksköterskor samt hemrehabilitering av arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster. 

Allmän omvårdnad och allmän rehabilitering/ vardagsrehabilitering 

Allmän omvårdnad med ett hälsofrämjande förhållningssätt är oberoende av 

sjukdom och medicinsk behandling. Specifik omvårdnad och specifik 

rehabilitering är relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans 

normala funktioner utan också om den aktuella sjukdomen och dess behandling. 

Allmän omvårdnad och allmän rehabilitering ges inom kommunal verksamhet 

som bistånd enligt Socialtjänstlagen eller lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS).  

Den allmänna omvårdnads och rehabiliteringsinsatserna som utförs av omsorgs-

personalen svarar enhetschef för respektive verksamhet för. Utgångspunkten i all 

omvårdnad är ett förebyggande och rehabiliterande förhållningssätt som syftar till 

att bevara funktioner hos brukaren/patienten genom att hen ska få utföra det hen 

klarar själv. Insatser och bemötande ska fokusera på att vara stödjande i högre 

grad än att vara hjälpande.  

2. Organisation 

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster i socialförvaltningen bildar en 

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

arbetsterapeuter och sjukgymnaster finns i tjänst under kontorstid. De arbetar mot 

olika områden inom förvaltningen där de ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser 

inklusive rehabilitering samt förskrivning av hjälpmedel. 

Enheten för sjuksköterskor och rehabilitering ligger tillsammans med andra 

utförarenheter samlade under avdelningen för stöd till vuxna och 

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

avdelning stöd till vuxna. Socialchefen är förvaltningschef och verksamhetschef 

för hälso- och sjukvården. 



 

 RIKTLINJE 3(12) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-07 VON 2015/12 nr 2015.492 

 

Det finns också en stab där bland annat medicinskt ansvarig sjuksköterska och 

medicinsk ansvarig för rehabilitering ingår. Vidare se organisationsskiss på 

intranätet. På varje enhet finns en lokal ledningsgrupp där såväl hälso- och 

sjukvårdsfrågor som frågor inom social omsorg behandlas. Enhetschefen ansvarar 

för lokal ledningsgrupp, se närmare beskrivning i lokal rutin för ledningsgrupp. 

3. Ansvar och roller. 

Socialchefens ansvar som verksamhetschef för hälso- och sjukvård 

Verksamhetschefen representerar vårdgivaren (vård- och omsorgsnämnden) och 

har det yttersta ledningsansvaret för hälso- och sjukvården. Han/hon kan uppdra åt 

andra befattningshavare med tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra 

enskilda ledningsuppgifter. 

Verksamhetschefen svarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet 

och god kvalitet av vården genom. 

Utse fast vårdkontakt 

 Att utse fast vårdkontakt om det är nödvändigt för att säkerställa att patientens 

behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.  

Journalföring 

 Att följa upp att uppgifter om patienter i patientjournalen är god kvalité och 

ändamålsenliga. 

 Att utdelade behörigheter för åtkomst till patientuppgifter är ändamålsenliga 

och förenliga med hälso- och sjukvårdspersonalens och andra 

befattningshavares aktuella arbetsuppgifter. 

 Att med hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares är 

informerade om de bestämmelser som gäller för hantering av patientuppgifter 

samt att regelbundna loggkontroller utförs. 

Medicintekniska produkter 

 Ansvarar för att de medicintekniska produkter som används på patienter är 

säkra och ändmålsenliga enligt Socialstyrelsens föreskrifter om användning av 

medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1). 

Samordning 

 Att det finns rutiner och processer beskrivna i ett ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 Samordning med andra vårdgivare och grupper i länet. 

Personalens kompetens 

 Att personalens kompetens upprätthålls genom utbildningsinsatser 

 



 

 RIKTLINJE 4(12) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-07 VON 2015/12 nr 2015.492 

 

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

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

sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fodrar det. 

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

patienterna. 

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

sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling 

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

sjukdom.(vårdskada) 

 Att rapportera statistik kring avvikelser till vård- och omsorgsnämnden tre 

gånger per år (MAS). 

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

rehabilitering av god kvalitet inom kommunens ansvars område. 

 Att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i 

patientdatalagen(2008:355) 

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

 Att rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande 

(MAS) 

 Att utarbeta riktlinjer och rutiner för användande och hantering av 

medicintekniska produkter (MAR) 

 Att ansvara för anmälningar vad gäller tillbud och negativa händelser med 

medicintekniska produkter (MAR). 

I de fall händelsen främst berör rehabilitering så har den medicinskt ansvarige för 

rehabilitering huvudansvaret och i de fall händelsen främst berör omvårdnad så 

har medicinskt ansvarig sjuksköterska huvudansvaret. I övriga fall är det ett delat 

ansvar. 

Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 

 Övergripande ansvar för kvalitetsarbetet, inkluderande delar av hälso- och 

sjukvården. 

 Deltar i förvaltningens ledningsgrupp, samordningsansvar. 

Enhetschef för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering 

 Övergripande ansvar för hälso- och sjukvårdens insatser inklusive specifik 

omvårdnad och rehabilitering, bland annat att det finns en ändamålsenlig 

organisation på enheten. 

 Att legitimerad personal har kompetens för sina uppgifter 

 Avvikelsehantering 

 Att basala hygienregler följs och att utse hygienombud som ges  utbildning 

och förutsättning för sitt uppdrag. 



 

 RIKTLINJE 5(12) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-07 VON 2015/12 nr 2015.492 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

 

 
 Övergripande ansvar för att tillsammans med övriga enhetschefer planera och 

samordna legitimerad personals medverkan i olika teamträffar. 

 Att tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska utvärdera samarbetet 

med vårdcentralerna vad gäller kontakten mellan läkare och kommunens 

hemsjukvård. 

 

Enhetschefer för äldreomsorg och funktionsnedsatta, ansvar för hälso- och 
sjukvård 

 Övergripande ansvar för allmän omvårdnad och rehabilitering enligt beslut 

socialtjänstlagen samt att det finns en ändamålsenlig organisation på enheten 

 Att omsorgspersonalen har kompetens för sina uppgifter 

 Avvikelsehantering, hanteras i lokal ledningsgrupp. 

 Att basala hygienregler följs och att utse hygienombud som ges 

utbildning och förutsättning för sitt uppdrag. 

 Att ha en dialog med legitimerad personal om gemensamma frågor på 

enheten. 

 Att tillsammans med enhetschefen för hälso- och sjukvård inklusive rehab 

planera och samordna legitimerad personals medverkan i olika teamträffar. 

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

personalen får både grund och årlig utbildning i munhälsovård enligt avtal 

med Uppsala läns landsting. 

 Att ansvara för bashjälpmedel vad gäller skötsel, besiktning och kostnad 

 

Legitimerad personal 

Legitimerad personals arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga 

på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet med gällande 

författningar och andra riktlinjer. Vården ska genomföras så långt möjligt i 

samråd med patienten. Huvuduppgifterna för legitimerad personal är att ansvarara 

för specifik omvårdnad och specifik rehabilitering. 

Legitimerad personal ansvarar för: 

 Att ge god och säker omvårdnad utifrån individuella behov och aktuell 

situation (sjuksköterska). 

 Att ge god, ändamålsenlig och säker rehabilitering utifrån individuella behov 

och aktuell situation (sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut). 



 

 RIKTLINJE 6(12) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-07 VON 2015/12 nr 2015.492 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

 

 
 Att förskriva medicintekniska produkter utifrån gällande riktlinjer och 

individuella behov (sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut). 

Sjuksköterska förskriver förebyggande och behandlande madrass mot 

tryckskada. 

 Att föra patientjournal enligt lagstiftning och riktlinjer.  

 Att delegera en arbetsuppgift till omsorgspersonal endast när det är förenligt 

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

har förutsättningar att fullgöra uppgiften. 

 Att rapportera risker för vårdskador eller missförhållanden, eller händelser 

som medfört vårdskada eller missförhållande. 

 Att förskriva inkontinenshjälpmedel (sjuksköterskor med särskild utbildning). 

 Att samordna och leda insatser inom sina respektive områden genom 

samverkan med omsorgspersonal, enhetschefer, närstående och andra 

vårdgivare.  

Fast vårdkontakt 

Enligt en ändring i Hälso- och sjukvårdslagen från år 2010 är verksamhetschefen 

för hälso- och sjukvård skyldig att utse en fast vårdkontakt när det behövs för att 

samordna vården eller när patienten själv begär det. Fast vårdkontakt ersätter 

funktionen patientansvarig läkare. Sjuksköterskan med ansvar för omvårdnaden, 

är fast vårdkontakt för patienterna inom sitt område. Om merparten av insatserna 

utförs av arbetsterapeut eller sjukgymnast, så är någon av dem fast vårdkontakt. 

En patient kan ha flera fasta vårdkontakter, till exempel en husläkare. 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans insatser syftar till en god omvårdnad. Enligt Socialstyrelsens 

kompetensregler från år 2005 består sjuksköterskans arbetsuppgifter av följande 

huvudområden; omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och 

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

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

Behovet av omvårdnad bedöms utifrån patientens aktuella situation, beprövad 

vetenskap samt bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap. Insatserna kan bestå av 

så väl patientnära arbete, exempel såromläggning, provtagning och 

stöd/undervisning som samordnande arbete, exempel kontakt med läkare och 

andra vårdgivare.  

Omvårdnaden kan vara dels allmän och dels specifik. Flera yrkeskategorier har 

utbildning i allmän omvårdnad, sjuksköterskan har dessutom en kvalificerad 

utbildning i specifik omvårdnad. I rollen som patientansvarig sjuksköterska (fast 

vårdkontakt) ingår ett helhetsansvar för patientens hälso- och sjukvård och 

specifika omvårdnad.
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Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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Den allmänna omvårdnaden som utförs efter beslut enligt socialtjänstlagen svarar 

enhetschef för. Sjuksköterskans ansvarar för hälso- och sjukvård och specifik 

omvårdnad i hemsjukvården innebär också en arbetsledande roll för 

omvårdnadsinsatser. En del av arbetsuppgifterna utförs av omsorgspersonal efter 

delegering eller instruktion. Gränsen mellan omvårdnad och omsorg är inte alltid 

tydlig och det krävs ett nära och väl fungerande samarbete för att patienten ska få 

en god och säker vård och omsorg.  

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

följande: 

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

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

omsorg. 

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

korttidsplats och hemtjänstinsatser om hon/han bedömer det nödvändigt 

för en säker vård och omsorg. Biståndshandläggare kontaktas snarast för 

information och övertagande av ärendet så fort det blir vardag. 

 

Specifik rehabilitering 

Specifik rehabilitering är relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans 

normala funktioner utan också den aktuella sjukdomen och dess behandling. I den 

legitimerade personalens ansvar ingår att bedöma, analysera, planera, genomföra 

samt att utvärdera brukarens behov av specifik rehabilitering. Utförandet av rehabi-

literingsinsatserna kan utföras av den legitimerade personalen själva eller ordineras-

/instrueras till annan lämplig yrkeskategori. Instruktionerna ska ske muntligt och 

skriftligt. Arbetsterapeuten, sjukgymnasten/fysioterapeuten har en arbetsled-ande 

roll inom området specifik rehabilitering.  Gränsen mellan allmän och specifik 

rehabilitering är inte alltid tydlig och det krävs ett nära och väl fungerande samar-

bete för att patienten ska få en säker och ändmålsenlig rehabilitering av god kvalité 

Arbetsterapeutens roll 

Arbetsterapeutiska insatser syftar till att bibehålla och förbättra hälsa och 

välbefinnande vid nedsatt aktivitetsförmåga. Utgångspunkten är personens syn på 

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

omgivningen. Arbetsterapeutens insatser består av bedömning av aktivitetsförmåga, 

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

hjälpmedel inom hela området rörelsehinder och kognition, bedöma och utfärda 

intyg i samband med bostadsanpassning. 
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Sjukgymnastens/fysioterapeutens roll 

Sjukgymnastiska/fysioterapeutiska insatser syftar till att återfå och bibehålla 

optimal funktionsnivå för att kunna vara delaktig i vardagslivet. Sjukgymnasten/-

fysioterapeuten gör bedömning av funktionsförmåga och förutsättning för rörelse 

samt vilka rehabiliteringsbehov som finns. 

Insatser består av anpassad fysisk träning, funktionell träning, kompensatoriska 

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

förmåga. Sjukgymnasten ansvarar för bedömning/åtgärder av bibehållen 

funktionsnivå och förskrivning av hjälpmedel kopplat till gång och förflyttning.  

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

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

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

omsorgspersonal och legitimerad personal i team som närstående och andra 

vårdgivare. Det innebär också att legitimerad personal och enhetschefer har en 

regelbunden dialog om gemensamma frågor. Dialogen kan med fördel ske i den 

lokala ledningsgruppen där bland annat avvikelser hanteras. 

Enheter särskilt boende för äldre och korttidsplatser 

 Pomona hus 4 

 Korttidsplatser, plan 5, Pomona hus 4 

 Pomona hus 2 (drivs av Attendo på entreprenad, kommunen ansvarar för 

rehabinsatser och sjuksköterska på obekväm tid). 

 Dalängen 

 Solängen 

Läkarkontakt 

Landstinget i Uppsala län har avtal med Familjeläkarnas vårdcentral om läkarin-

satser på särskilt boende för äldre inklusive korttidsplatser, så kallat 

”Tilläggsåtagnade läkarinsatser särskilt boende”. Tiden är en timme per fem 

patienter per vecka. Cirka halva tiden beräknas gå åt till administration och 

resterande till patientbesök, kontakt sjuksköterska med mera. För varje enhet finns 

en lokal överenskommelse om dag och tid för läkarbesöken, samt 

kontaktuppgifter till läkaren.  

Uppdraget ska utföras enligt riktlinje, Vård i samverkan, för samarbete mellan 

sjuksköterska i kommunens hemsjukvård och läkare, se länk till landstingets 

kvalitetshandbok.
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Vad gäller läkarkontakt under jourtid finns beredskapsjouren tillgänglig, se länk 

till landstingets kvalitetshandbok, Vård i samverkan. 

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

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

Vårdplaneringar  

Medicinsk vårdplanering med läkare 

Sjuksköterskan ansvarar för att initiera en medicinsk vårdplanering vid 

inflyttning, försämrat hälsoläge och den årliga läkemedelsgenomgången. 

Arbetsterapeut och sjukgymnast deltar vid behov. 

Samordnad utskrivningsplanering från sjukhus 

Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för att hantera Prator 

(program för utbyte av information mellan slutenvården och kommunen i 

samband med sjukhusvistelse). De ska också närvara på vårdplaneringen om 

hälso- och sjukvårdsinsatser ska utföras av kommunen. 

Samordnad individuell plan 

Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och andra inom socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården kan kalla till en samordnad individuell planering, om 

personens insatser från de båda huvudmännen behöver samordnas. 

Teamträffar för vård och omsorg (Senior Alert, BPSD) 

Sjuksköterskan ansvarar för att planera och kalla till dessa teamträffar. Se vidare 

rutin om teamarbete och förebyggande insatser. 

Lokal ledningsgrupp 

Enhetschefen kallar till möten en gång per månad och representanter för alla 

yrkeskategorier deltar. Se vidare rutin för lokal ledningsgrupp. 

Arbetsplatsträffar (APT) 

Enhetschefen kallar och legitimerad personal deltar efter överenskommelse, dock 

minst 1gång per termin samt vid behov. Behovet kan påkallas både av legitimerad 

personal och av enhetschef. 

 

Enheter särskilt boende för funktionsnedsatta (LSS) 

 Lindegårdsvägen 21 (gruppbostad) 

 Sjövägen 1 (Gruppbostad) 

 Dalvägen 3 (Servicebostad) 

https://extdom.lul.se/ApplExt/lul/quality.nsf/$$Searchtemplatedefault
https://extdom.lul.se/ApplExt/lul/quality.nsf/$$Searchtemplatedefault
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Läkarkontakt 

Det finns inget avtal om tilläggsåtagande med läkarinsatser med landstinget, utan 

varje person har en kontakt med läkare; på vårdcentralen och/eller på habiliteringen 

i Uppsala. Det kan också finnas kontakt med specialistläkare. Vad gäller läkarkon-

takt under jourtid så får läkare i tjänst på Enköpings akutmottagning kontaktas. 

Vårdplaneringar  

Medicinsk vårdplanering med läkare 

Sjuksköterskan ansvarar för att initiera en medicinsk vårdplanering vid in 

försämrat hälsoläge. Arbetsterapeut och sjukgymnast deltar vid behov. 

Samordnad utskrivningsplanering från sjukhus 

Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för att hantera Prator 

(program för utbyte av information mellan slutenvården och kommunen i 

samband med sjukhusvistelse). De ska också närvara på vårdplaneringen om 

hälso- och sjukvårdsinsatser ska utföras av kommunen. 

Samordnad individuell plan 

Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och andra inom socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården kan kalla till en samordnad individuell planering, om 

personens insatser från de båda huvudmännen behöver samordnas. 

Lokal ledningsgrupp 

Enhetschefen kallar till möten en gång per månad och representanter för alla 

yrkeskategorier deltar. Se vidare rutin för lokal ledningsgrupp. 

Arbetsplatsträffar (APT) 

Enhetschefen kallar och legitimerad personal deltar efter överenskommelse, dock 

minst 1 gång per termin samt vid behov. Behovet kan påkallas både av 

legitimerad personal och av enhetschef. 

Enheter Ordinärt boende 

 Kärnhusets hemtjänst, blå grupp 

 Kärnhusets hemtjänst, gul grupp 

 Personlig assistent 

 Socialpsykiatri 

 Daglig verksamhet, LSS 

 Rindlags hemtjänst, privat (kommunen ansvarar natt) 

 Grannvård hemtjänst, privat (kommunen ansvarar natt). 

 Dalängens dagverksamhet för personer med demenssjukdom 
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Läkararkontakt  

Det finns inget avtal om tilläggsåtagande med läkarinsatser med landstinget, utan 

varje person har en kontakt med läkare på vårdcentralen, Familjeläkarnas vård 

central eller Bålstadoktorn. Hemsjukvården och vårdcentralen har gjort en lokal 

överenskommelse om tider på vårdcentralen för att diskutera patientärenden. Det 

finns också riktlinjer, Vård i samverkan som beskriver läkarinsatser i ordinärt 

boende, se länk kvalitetshandboken 

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

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

Vad gäller läkarkontakt under jourtid så får läkare i tjänst på Enköpings 

akutmottagning kontaktas. 

Vårdplaneringar  

Medicinsk vårdplanering med läkare 

Sjuksköterskan ansvarar för att initiera en medicinsk vårdplanering vid försämrat 

hälsoläge och vid den årliga läkemedelsgenomgången.  Arbetsterapeut och 

sjukgymnast deltar vid behov. 

Samordnad utskrivningsplanering från sjukhus 

Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för att hantera Prator 

(program för utbyte av information mellan slutenvården och kommunen i 

samband med sjukhusvistelse). De ska också närvara på vårdplaneringen om 

hälso- och sjukvårdsinsatser ska utföras av kommunen. 

Samordnad individuell plan 

Sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och andra inom socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården kan kalla till en samordnad individuell planering, om 

personens insatser från de båda huvudmännen behöver samordnas. 

Lokal ledningsgrupp 

Enhetschefen kallar till möten en gång per månad och representanter för alla 

yrkeskategorier deltar. Se vidare rutin för lokal ledningsgrupp. 

Arbetsplatsträffar (APT) 

Enhetschefen kallar och legitimerad personal deltar efter överenskommelse, dock 

minst 1 gång per termin samt vid behov. Behovet kan påkallas både av 

legitimerad personal och av enhetschef. 

https://extdom.lul.se/ApplExt/lul/quality.nsf/$$Searchtemplatedefault
https://extdom.lul.se/ApplExt/lul/quality.nsf/$$Searchtemplatedefault
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Referenser 

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

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

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

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

följ länken 

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

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

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 

Socialstyrelsens föreskrift om informationshantering och journalföring i hälso- 

och sjukvården SOSFS 2008:14 

Socialstyrelsens föreskrift om användning av medicintekniska produkter i hälso- 

och sjukvården SOSFS 2008:1 

 

file://hk13/kommun/Hälso%20och%20Sjukvård/MAS%20riktlinjer%20hälso-%20och%20sjukvård
https://extdom.lul.se/ApplExt/lul/quality.nsf/$$Searchtemplatedefault
https://extdom.lul.se/ApplExt/lul/quality.nsf/$$Searchtemplatedefault
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Riktlinje för avvikelsehantering inom hälso- och sjukvård och 
social omsorg 

Förslag till beslut  

1. Att vård- och omsorgsnämnden godkänner riktlinjen.  

 

Sammanfattning 

Riktlinjen för avvikelsehanteringen har reviderats för att blir tydligare och 

enklare. För att få en ökad helhetsbild av socialförvaltningens verksamhet 

kommer nu rapporter om avvikelser att presenteras i samband med 

delårsbokslut och helårsbokslut.    

Beslutsunderlag 

– Riktlinje för avvikelsehantering inom Vård- och omsorgsnämndens 

område, hälso- och sjukvård och social omsorg VON 2016/1 nr 

2016.1023  

__________ 

Beslut skickas till 

Socialchef 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering 

Enhetschef hälso- och sjukvård  

Enhetschefer äldre och funktionsnedsatta 

Enhetschef Rindlags 

Verksamhetschef Pomona hus 2, Attendo 

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

Ersätter Riktlinjer för avvikelsehantering inom Socialnämndens område, hälso- och 

sjukvård och social omsorg SN nr 2011.2733. Riktlinjen gäller från 2016-02-15 till 

2019-02-15. 

Bakgrund 

Varje vårdgivare är skyldig att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ett ledningssystem för kvalitetsarbetet kan beskrivas 

som ett långsiktigt och systematiskt arbete med ständiga förbättringar. Syftet är en god 

kvalité i vården och omsorgen kring brukaren/patienten. En viktig del i det systematiska 

kvalitetsarbetet är avvikelsehanteringen. Patientsäkerhetslagen (2010:659) anger också 

att vårdgivaren ska utreda avvikelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada. 

Allvarliga vårdskador eller risk för vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för 

vård och omsorg. Det övergripande syftet med avvikelsehanteringen är att från 

erfarenheterna av händelserna i hälso- och sjukvård/rehabilitering/omvårdnad/omsorg 

vidta förebyggande åtgärder. Därmed ökar patientens/brukarens säkerhet samt vårdens 

och omsorgens kvalité. 

Definition 

Vårdskada - något som orsakat lidande, kroppslig och psykisk skada eller sjukdom 

samt dödsfall och som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso- och sjukvården. 

Allvarlig vårdskada - är bestående och har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat 

vårdbehov eller avlidit. 

Avvikelse - en icke förväntad händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna 

medföra risk eller skada för patienten/brukaren. . En avvikelse kan ske inom området 

social omsorg och inom området hälso- och sjukvård. Hjälpmedel som inte fungerar 

eller går sönder ska också rapporteras hos oss och även anmälas vidare till inspektionen 

för vård och omsorg. Om en patient/brukare slår en personal så är det ett tillbud (arbets-

miljölagen) och inte en avvikelse. När brukare/patienter slår/hotar varandra så är det den 

brukare/patient som blir slagen/hotad som en avvikelserapport skrivs på. Försämrat 

hälsoläge hos patienten/brukaren är inte heller en avvikelse. Avvikelsen registreras på 

den enhet där patienten/brukaren finns oavsett vem som upptäckte händelsen. 

Ansvar i verksamheten 

Verksamhetschefen hälso- och sjukvård 

 Att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalité. 

 Att det finns rutiner för avvikelsehantering med syfte att förbättra, utveckla och följa 

upp verksamheten inom kommunal vård och omsorg. 
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Enhetschefen för hälso- och sjukvård 

 Att hantera avvikelser där legitimerad personal är inblandad i händelsen. 

 Att avvikelserna registreras i Treserva och hanteras där, samt diskuteras på 

avvikelseträffar minst en gång per månad för åtgärder och uppföljning.  

 Att avvikelsen återkopplas till all berörd personal. 

 Att vid utredning av vårdskada eller risk för vårdskada delge medicinskt ansvarig 

sjuksköterska begärda handlingar samt aktivt delta vid händelse- och riskanalys. 

 Att nyanställda i samband med introduktion får information om riktlinjer och rutiner 

för avvikelsehantering. 

 Att alla anställda får kontinuerlig information om vikten att rapportera samtliga 

avvikelser. 

Enhetschefer, övriga 

 Att kalla till avvikelseträffar minst en gång per månad för hantering av avvikelser.  

 Att gå in i Treserva och kollar på avvikelserna minst en gång per vecka. 

 Att avvikelsen återkopplas till all berörd personal. 

 Att en gång per månad rapportera avvikelserna i Stratsys och kortfattat ange de 

viktigaste åtgärderna. 

 Att informera brukaren om att en avvikelse inträffat och vilka åtgärder som vidtagits 

för att det inte ska hända igen (avvikelser av icke hälso- och sjukvårdskaraktär). 

 Att i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska utreda och bedöma om 

avvikelsen bör föranleda vidare åtgärder (förändrade rutiner, kompetensutveckling, 

förändringar i organisationen etc).  

 Att vid utredning av vårdskada eller risk för vårdskada delge medicinskt ansvarig 

sjuksköterska begärda handlingar samt aktivt delta vid händelse- och riskanalys.  

 Att alla nyanställda i samband med introduktion får information om gällande 

riktlinjer och rutiner för avvikelsehantering. 

 Att alla anställda får kontinuerlig information om vikten av att rapportera samtliga 

avvikelser. 

Legitimerad personal och omsorgspersonalens ansvar 

 Samtliga anställda är skyldiga att rapportera avvikelser i avvikelsemodulen i 

Treserva och vid behov av omedelbara åtgärder eller bedömning kontakta 

tjänstgörande sjuksköterska och/eller arbetsterapeut/sjukgymnast. 

 Tjänstgörande sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast ska vid behov 

omedelbart vidta nödvändiga åtgärder inklusive att kontakta ansvarig läkare, 

dokumentera i omvårdnadsjournalen samt i avvikelsemodulen i Treserva.  
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 Att vid hälso- och sjukvårdsavvikelser av allvarlig karaktär skyndsamt informera 

medicinskt ansvarig sjuksköterska. Med allvarlig skada menas händelser där 

patienten skadats eller riskerat att skadats samt händelser där narkotikaklassade 

läkemedel, insulin eller tablett Waran (blodförtunnande läkemedel) är inblandat. 

 Patientansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för att gå in i 

avvikelsemodulen i Treserva och dokumentera på avvikelser inom sitt område minst 

två gånger per vecka. 

 Sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter deltar i avvikelseträffarträffar 

tillsammans med enhetschefen, för att där diskutera åtgärder och uppföljning av 

avvikelser. 

 Sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster är skyldiga att informera 

patienten om att en avvikelse inträffat, som medfört en vårdskada eller risk för 

vårdskada. 

 Sjukgymnast/arbetsterapeut är skyldiga att om det visar sig att olycka beror på 

tekniska fel omedelbart ta hjälpmedel ur bruk och meddela detta till Socialstyrelsen, 

läkemedelsverket och leverantören. 

 Att vid utredning av allvarliga händelser som medfört vårdskada eller rikserat 

medföra vårdskada aktivt delta vid händelse- och riskanalys eller vid behov även 

komplettera avvikelserapporten med skriftligt redogörelse. 

 Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar 

 Att utreda avvikelser från andra vårdgivare samt skicka vidare avvikelser som berör 

andra vårdgivare. 

 Att föra in avvikelser från andra vårdgivare i verksamhetssystemet Treserva. 

 Att i samarbete med enhetschefen utreda och bedöma om avvikelsen bör föranleda 

vidare åtgärder (förändrade rutiner, kompetensutveckling, förändringar i 

organisationen). 

 Att utreda, bedöma och besluta om avvikelse medfört vårdskada eller risk för 

vårdskada och om den ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg. 

 Att informera Vård- och omsorgsnämnden om utredning av vårdskador. 

 Att rapportera statistik kring avvikelser till Vård och omsorgsnämnden tre gånger 

per år samma tid som delårsbokslut och årsbokslut. 

Avvikelseprocessen 

All avvikelsehantering registreras i avvikelsemodulen i Treserva. Om det inte är möjligt 

finns en pappersblankett att använda för enstaka tillfällen. För de personer som endast 

har trygghetslarm och inga andra insatser så ska avvikelsen inte registreas i 

avvikelsemodulen, däremot antecknas i daganteckning/patientjournal. 

Steg 1 

 Den personal som varit inblandad/upptäckt händelsen ska omedelbart kontakta 

tjänstgörande sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut 

(enhetschef vid icke sjukvårdsrelaterade händelser). 
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 Den som upptäckt eller varit inblandad i händelsen ska registrera avvikelsen i 

Treserva och så noggrant som möjligt beskriva vad som hänt och gärna föreslå 

åtgärder för att förhindra att det händer igen. Händelsen ska registreras på den enhet 

där händelsen inträffat, oavsett vem som upptäcker händelsen. 

 Tjänstgörande sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut ska, vid 

hälso-sjukvårdsrelaterade avvikelser bedöma och vidta åtgärder samt kontakta läkare 

vid behov, samt gå in och dokumentera sina åtgärder i avvikelsemodulen och i 

omvårdnadsjournalen. 

Steg 2 

 Patientansvarig sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut går in i 

avvikelsemodulen (under analys) och dokumenterar under fliken åtgärder; fler 

åtgärder kan väljas. Om en sjuksköterska, arbetsterapeut eller 

sjukgymnast/fysioterapeut varit direkt inblandad i en avvikelse, så ska åtgärden 

enhetschef hälso- och sjukvård väljas också. Skicka då ett meddelande i Treserva till 

enhetschefen för hälso- och sjukvård. Dokumentera också under fliken skada och 

fliken läkemedel (endast sjuksköterska under läkemedel). Fliken anmälan/ 

delgivning är endast öppen för MAS för anmälan till Inspektionen för vård och 

omsorg och annan myndighet. Handlar avvikelsen om kontakt med andra vårdgivare 

(primärvård, sjukhus, psykiatrimottagningen med flera) så ska ett meddelande 

skickas till MAS. Det gäller också för allvarliga avvikelser där patienten fått eller 

riskerat en vårdskada, händelser med insulin, tabletten Waran (blodförtunnande 

läkemedel) och narkotikaklassade läkemedel. 

 Under fliken analys bedömer också sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/-

fysioterapeut om avvikelsen hör hemma under lagrummet HSL och bockar i rutan. 

Steg 3 

 Avvikelserna behandlas på avvikelseträffar med enhetschef, sjuksköterskor, 

sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter. Åtgärder, uppföljning och 

förebyggande åtgärder för att förhindra ytterligare avvikelser tas upp diskuteras där. 

 När samtliga berörda har varit inne och dokumenterat på sina delar, samt att 

avvikelsen är behandlad på teamträffen, så avslutas den.  Har avvikelsen skickats till 

MAS för åtgärd måste svar komma från MAS innan avvikelsen kan avslutas. 

Legitimerad personal eller enhetschef (beroende på lagrum) fyller i konsekvens av 

avvikelsen, se sannolikhets- och konsekvensmatris i nästa stycke. Även eventuell 

vårdkedjebrist, orsak till avvikelsen och att information har lämnats till vårdtagaren 

och anhöriga fylls i samt slutfört datum. 

 Legitimerad personal dokumenterar i patientjournalen och informerar patient/-

närstående om att det inträffar en avvikelse och vilka åtgärder som vidtagits. 

 Anteckning om att patient eller närstående underrättats om att en anmälan om 

vårdskada ska göras i journalen. Det ska även antecknas om informationen inte 

lämnats ut och varför. 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-01-11 VON 2016/2 nr 2016.1023 

 

Sannolikhets- och konsekvensmatris 

Konsekvensens allvarlighetsgrad 

Allvarlig-
hetsgrad Konsekvens Lagrum Exempel 

Mindre Ingen/obetydlig HSL Obehag eller obetydlig skada, exempel feldosering i 

dosett som upptäcks före överlämnandet, fallolycka 

utan att skada uppstått. 

Mindre Ingen/obetydlig SoL/LSS Brister i omsorg/avvikelse beviljad insats som leder 

till mindre obehag, exempel utebliven städning eller 

tvätt. 

Måttlig Mindre allvarlig 

skada 

HSL Övergående funktionsnedsättning, exempel utebliven 

dos men utan att det leder till men för patient/brukare. 

Feldosering. Har inte följt rutin, dock liten eller ingen 

konsekvens för patient/brukare. Fallolycka med 

måttlig skada, ej fraktur. Sjukhusbesök som inte 

medför inläggning. Trycksår stadium 1 och 2. 

Måttlig Mindre allvarlig 

skada 

SoL/LSS Brister i omsorg/avvikelse av beviljad insats och/eller 

brist i bemötande som leder till obehag för 

patienten/brukaren, exempel utebliven veckodusch 

eller inköp. 

Betydande Allvarlig skada HSL Kvarstående måttlig funktionsnedsättning, förlängd 

vårdtid. Missade läkemedel som insulin, Waran och 

narkotikaklassade läkemedel. Förväxling av doser, 

feldosering. Vårdrelaterade infektioner. Fallolycka 

med större skada, exempel fraktur. Trycksår stadium 3 

och 4. 

Betydande Allvarlig skada SoL/LSS Brister i omsorg/avvikelse av beviljad insats och/eller 

brist i bemötande som leder till omfattande obehag för 

patienten/brukaren, exempel utebliven tillsyn eller 

personlig hygien då det finns omfattande behov. 

Mycket hög, 

katastrofal 

Dödsfall HSL Dödsfall eller större, kvarvarande 

funktionsnedsättning, exempel fallskada med dödsfall 

som följd. 

Mycket hög, 

katastrofal 

Dödsfall SoL/LSS Fysiska, psykiska, sexuella eller ekonomiska 

övergrepp. Brist i omsorgen som utgör ett hot mot 

enskilds liv, hälsa eller säkerhet. Brott mot 

sekretesslagen. 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-01-11 VON 2016/2 nr 2016.1023 

 

Sannolikhet för att det inträffar Hur ofta? 

Mycket liten Kan inträffa en gång per år 

Liten Kan inträffa varje månad 

Stor Kan inträffa varje vecka eller en på tio tillfällen 

Mycket stor* Kan inträffa dagligen eller en på tre tillfällen 

*Gäller händelser som inte görs dagligen eller varje vecka, exempel injektioner var 3:e månad 

eller städning var 14:e dag men där sannolikheten är stor att händelsen upprepas. 

 

Referenser 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete(SOSFS 2011:9) 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:28) om 

anmälningsskyldighet enligt Lex Maria 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om utredning av vårdskador (SOSFS 

2015:12) 

Patientsäkerhetslagen 2010:659 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-14 VON 2016/00005 nr 1378 

Socialförvaltningen 
Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Raija Honkanen, avdelningschef 
0171-525 78 
socialnämnden@habo.se 

 

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

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna riktlinjen för social 

dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg.  

 

Sammanfattning 

Personal som arbetar inom vård och omsorg har skyldighet att dokumentera 

enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 

Socialtjänstlagen (SoL). Syftet med dokumentationen är att säkerställa att 

den enskilde får det stödet som är beviljad enligt gällande lagstiftning. Den 

framtagna riktlinjen fungerar som vägledning hur personalen inom vård och 

omsorg ska dokumentera genomförandet och uppföljningen av insatser 

enligt SoL och LSS. Riktlinjen gäller för samtliga enheter inom avdelning 

Stöd för äldre och funktionsnedsatta.    

Ärende 

Riktlinjen har tagits fram i syfte att ge personalen kunskap och samsyn 

kring den sociala dokumentationen samt att riktlinjen ska ligga som grund 

för mer enhetligt och samordnat sätt att dokumentera.  

Den sociala dokumentationen är ett viktigt arbetsverktyg för personalen och 

den fungerar som ett underlag till utvärdering och kvalitetssäkring.  

Dokumentationen tillförsäkrar att den enskilde får de insatser som är 

beviljade och att den enskilde ges inflytande utifrån de individuella behov 

och önskemål. 

Uppföljning 

Riktlinjen gäller från nämndbeslut och fyra år framåt. Översyn av riktlinjen 

kommer att ske årligen enligt internkontrollplanen i Stratsys. 

Beslutsunderlag 

– Bifogad dokument nr 1378  

__________ 

Beslut skickas till 

Berörda chefer inom Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

 

 



 

 

Riktlinje för social dokumentation 

för kommunala utförare inom vård- och omsorg 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antagen av xx nämnden 20åå-mm-dd § nr 
Riktlinjerna gäller som längst fram till 20åå-mm-dd (max 4 år) 
Dokumentägare: Avdelningschef för Stöd till äldre och funktionsnedsatta 



 

 RIKTLINJE 1 (4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-13 VON 2016/00005 nr 1375 

Avdelningen för Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
 
 

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

1. Syfte med dokumentation hos utförare  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen 

(SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5, 6 kap föreskriver hur 

dokumentationen i verksamhet som bedrivs med stöd av LSS och SoL ska vara. 

Planera insatsen, genomförande och dokumentation regleras enligt 11 kap.5§SoL 

eller 21a§LSS. 

Den sociala dokumentationen ska säkerställa att den enskilde får den hjälp den är 

beviljad enligt gällande lagstiftning. Den enskilde har rätt att vara delaktig i 

dokumentationen och har även rätt till att veta på vilket sätt hjälpen ska utformas 

samt hur, när och av vem hjälpen ska ges.  

Den sociala dokumentationen är också ett viktigt arbetsverktyg för personalen och 

ska säkerställa den individuella planeringen samt uppföljningen av genomförandet. 

Genom dokumentationen kan personalen även påvisa att insatsen har utförts och på 

vilket sätt och med vilket resultat för den enskilde.  

Syfte med dokumentationen  

 Att tillförsäkra den enskilde får den hjälpen som är beviljad i enlighet SoL eller 

LSS. 

 Att tillförsäkra att insatserna planeras och genomförs utifrån den enskildes 

individuella behov och önskemål. 

 Att personalen har ett bra underlag för sitt arbete. 

 Att det finns ett underlag till utvärdering och kvalitetssäkring.  

 

2. Ansvar 

Alla som arbetar inom socialtjänsten är skyldiga att känna till gällande lagstiftning 

och dokumentationsskyldighet.  

Enhetschef ansvarar för att all personal har kunskaper kring social dokumentation 

och att ge förutsättningar för att skriva den löpande sociala dokumentationen. 

Vidare har enhetschefen det övergripande ansvaret för att genomförandeplan 

upprättas och följs upp enligt gällande lagstiftning. Enhetschefen har ett 

övergripande ansvar för att föra social journal men kan delegera detta till 

gruppledare eller annan berörd personal. Enhetschefen är även ansvarig för att 

upprätta en rutin om nätverket ligger nere. 



 

 RIKTLINJE 2 (4) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-13 VON 2016/00005 nr 1375 

Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
 
 
 
 

Gruppledaren ansvarar inom sitt ansvarsområde och i samråd med enhetschefen att 

dokumentationen följer lagar, riktlinjer och rutiner.  

Kontaktmannen, brukaransvarig eller liknande har huvudansvaret på individnivå i 

personalgruppen för att en genomförandeplan upprättas och följs upp utifrån de 

uppsatta individuella målen. 

 

3. Verksamhetssystem 

Samtliga yrkeskategorier ska dokumentera i det gemensamma verksamhetssystemet 

Treserva. I detta system ska utföraren ta emot uppdrag, skapa genomförandeplan, 

föra daganteckningar och skriva i den sociala journalen.  

Vidare används TES som planeringssystem inom äldreomsorgen och 

socialpsykiatrin. Utifrån genomförandeplanen görs en besöksplan för den enskilde. 

Besöksplanen beskriver hur de beviljade insatserna ska planeras och utföras under 

insatsperioden.  

 

4. Genomförandeplan 

Syftet med genomförandeplanen är att den enskilde blir delaktig i planeringen av 

sin dagliga hjälp samt att få vetskap om när, hur och av vem insatserna ska utföras. 

Genomförandeplanen är viktig arbetsredskap för personalen för utförandet och 

uppföljningen av insatserna.  

Genomförandeplanen upprättas inom 14 dagar efter uppstart av insatser och görs 

tillsammans med den enskilde/ställföreträdare. Vill den enskilde inte delta i 

upprättandet av genomförandeplanen ska det dokumenteras i den sociala journalen.  

Genomförandeplanen ska innehålla: 

 Personuppgifter och samtliga eventuella kontaktuppgifter. 

 Vilka insatser som ingår utifrån biståndsbeslut. 

 Vilka mål/delmål som gäller för insatsen.  

 När, hur och av vem insatserna ska genomföras. 

 På vilket sätt har den enskilde varit delaktig i planeringen och i så fall vilken 

hänsyn som har tagit till hens synpunkter och önskemål. 

 Vilka personer som deltagit i upprättandet av genomfröandeplanen.  

 Datum för uppföljning. 

Mål eller delmål ska vara individuellt utformade och insatserna ska utföras genom 

rehabiliterande förhållningssätt som främjar den enskildes hälsa och resurser.  

Genomförandeplanen ska skrivas under av den enskilde eller ställföreträdare och 

revideras vid behov, dock senast efter 6 månader.   
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Avdelningen för Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
 
 

5. Daganteckningar 

Daganteckningar inom social dokumentation är inte journalanteckningar utan 

arbetsmaterial som försvinner inom 150 dagar i Treserva. Daganteckningar skrivs 

gällande händelser av betydelse samt det som avviker från genomförandeplanen.  

De förs av omsorgspersonalen med hjälp av sökord i Treserva. 

Daganteckningarna syftar till att informationen kring den enskilde fungerar i 

arbetslaget och mellan olika arbetslag. Daganteckningar är även ett viktigt underlag 

för enhetschefens dokumentation i den sociala journalen. Enhetschefen eller annan 

av enhetschefen utsedd personal gör sammanfattning av daganteckningarna. 

 

6. Social journal 

Genomförandet av en insats ska dokumenteras fortlöpande och detta görs i den 

sociala journalen. Enhetschefen har huvudansvaret att upprätthålla den sociala 

dokumentationen och ansvarar för att utse den som för anteckningar i den sociala 

journalen.  

Sociala journalen ska innehålla: 

 När insatserna har påbörjats. 

 När och av vem har genomförandeplanen upprättats. 

 Anteckningar av händelser av vikt som har haft betydelse för den enskilde. 

 Vad som har uppnåtts i förhållanden till de uppsatta målen. 

 Om insatsen inte kunnat genomföras som planera.t 

 När genomförandeplanen har följts upp och reviderats.  

 När insats har avslutas och varför. 

Vad som ska skrivas i den sociala journalen kan variera av insatsernas komplexitet 

och vilken person det gäller. Vid dokumentation är av yttersta vikt att ha respekt för 

den enskilde och därmed ska det som antecknas vara objektivt, sakligt och 

faktabaserat och utan personalens egna värderingar. 

 

7. Förvaring 

All dokumentation förs i Treserva men om behovet finns ska det upprättas en 

pappersakt. Den enskildes personakt ska hållas åtskilda åt i en pärm eller mapp. 

Dokumentationen ska förvaras på ett betryggande sätt, det vill säga, inlåst i ett 

säkert dokumentskåp. 
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I akten ska finnas: 

 Beställning 

 Genomförandeplan 

 Social journal 

 Signeringslista över personalens signaturer 

 

8. Avslut 

När insatsen avslutas ska ett meddelande skickas till handläggaren på avdelningen 

Stöd till vuxna. Av dokumentationen ska det framgå när och av vilka skäl insatsen 

har avslutats och hänvisning till att sparad dokumentation kring den enskilde finns i 

Treserva. Närarkivet för social dokumentation ska därmed finnas på avdelningen 

för Stöd till vuxna. 

___________ 

 

 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-18 VON 2015/00047 nr 1387 

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

 

Ny upphandling av driften av äldreboende Pomona 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att upphäva beslutet från den 8 

december 2015 § 122, rörande kommunal drift av Pomonas äldreboende. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att upphandla driften av Pomonas 

äldreboende, hus 2. 

Ärende 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 8 december 2015, §122, att 

Pomona hus 2 skulle återgå i kommunal drift från och med den 1 januari 

2017. Den 13 januari 2016, § 1, beslutade vård- och omsorgsnämnden att 

uppdra till förvaltningen att arbeta fram ett förfrågningsunderlag för 

upphandling av Pomona, hus 2, vilket kan uppfattas vara lite otydligt. 

Vård- och omsorgsnämnden bör därför fatta ett beslut om att upphandla 

driften av Pomona, hus 2, och samtidigt besluta att upphäva beslutet från 

den 8 december 2015, § 122. 

Tidplan 

Förvaltningen har träffats tillsammans med upphandlingsavdelningen och 

tillsammans med dem arbetat fram följande tidplan. 

Förvaltningen och upphandlingsavdelningen påbörjar arbetet, 18 jan 2016 

Avstämning och inspel från VoN kring kvalitetskriterier, febr/mars 

Avstämning och inspel från KPR kring kvalitetskriterier, mars 

Förfrågningsunderlaget läggs ut, vecka 13 

Anbudsutvärdering, vecka 20-21 

VoN fattar tilldelningsbeslut, 14 juni 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-12-08 § 122 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut 2016-01-13 § 1  

__________ 

Beslut skickas till 

Attendo, äldreboendet Pomona 

Avdelningschef för Stöd till äldre och funktionsnedsatta  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2016-01-13  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 1 Dnr 2015/00047  

Ny upphandling av driften av äldreboende Pomona 

Beslut 

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

fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av driften av Pomona hus 2. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att i förfrågningsunderlaget ska det fin-

nas ett skall-krav på legitimerad sjuksköterska på dagtid vardagar.  

Sammanfattning  

Pomona äldreboende består av två hus. Det är hus 4 som drivs i kommunal regi 

och hus 2 som drivs av Attendo AB sedan 2010-09-10. Attendos avtal löper ut 

2016-12-31 och kan då inte förlängas ytterligare. 

Ärendet har behandlats tidigare på vård- och omsorgsnämndens sammanträde 

2015-12-08 § 122 där förvaltningen föreslog att både hus 4 och hus 2 skulle upp-

handlas. Förvaltningen lämnade då också en kompletterande tjänsteskrivelse i an-

slutning till mötet. 

Per-Arne Öhman (M), Heléne Embretsén (KD) och Lisbeth Bolin (C) yrkade av-

slag på förvaltningens förslag till förmån för eget förslag om att upphandla endast 

hus 2. 

Eva Staake (S), Helene Cranser (S), Maria Anell (S) och Pirjo Thornfors (SD) yr-

kade avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget förslag om att både hus 

2 och hus 4 ska drivas i kommunal regi. 

Omröstningsresultatet avgjorde att nämnden beslutade att bifalla yrkandet att 

driva hus 2 och hus 4 i kommunal regi, vilket Per-Arne Öhman (M), Heléne Em-

bretsén (KD) och Lisbeth Bolin (C) reserverade sig emot. 

Ärende 

Förvaltningen föreslås nu få i uppdrag att upphandla driften av endast hus 2 från 

och med 2017-01-01, medan hus 4 ska finnas kvar i kommunal regi. Övriga delar 

av verksamheten på Pomona som reception, fotvård, dagverksamhet och hälso- 

och sjukvårdsinsatser från sjuksköterska kvällar, nätter och helger blir kvar i 

kommunal regi. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Upphandlingen bör göras på ett sådant sätt att driften i varje fall inte blir dyrare än 

att driva verksamheten i kommunal regi. 

Uppföljning 

Förvaltningen kommer att tillsammans med upphandlingsavdelningen arbeta fram 

ett förfrågningsunderlag som rapporteras tillbaka till vård- och omsorgsnämnden.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2016-01-13  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2015-12-22, dok.nr 1359. 

 Utredning, daterad 2015-12-22, dok.nr 1329. 

 Beslutsprotokoll 2015-12-08 § 122.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Eva Staake (S) yrkar med instämmande från Helene Cranser (S) och Maria Anell 

(S) att ärendet i första hand ska återremitteras till KPR, kommunala pensionärsrå-

det för att inhämta synpunkter och i andra hand att förvaltningens förslag avslås 

till förmån för det tidigare beslutet 2015-12-08 § 122. 

Helene Embretsén (KD), Per-Arne Öhman (M), Pirjo Thornfors (SD) och Lisbeth 

Bolin (C) yrkar att ärendet avgörs idag samt bifaller förvaltningens förslag att ta 

fram ett förfrågningsunderlag för upphandling av driften av Pomona hus 2. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar att det i förfrågningsunderlaget ska finnas ett skall-

krav på legitimerad sjuksköterska på dagtid vardagar.  

Beslutsgång 

Ordförande Lisbeth Bolin (C) prövar först om ärendet ska återremitteras enligt Eva 

Staakes (S) yrkande eller om ärendet ska avgöras idag och finner att vård- och om-

sorgsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande prövar sedan om ärendet ska avslås till förmån för tidigare beslut 2015-

12-08 § 122 eller om förvaltningens förslag ska bifallas och finner att vård- och om-

sorgsnämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag. 

Till sist frågar ordförande om vård- och omsorgsnämnden kan bifalla Per-Arne Öh-

man (M) yrkande och finner att så sker.  

Protokollsanteckning 

Eva Staake (S), Helene Cranser (S) och Maria Anell (S) reserverar sig emot be-

slutspunkt 1 att ta fram ett förfrågningsunderlag, med anledning av att vård- 

och omsorgsnämnden på föregående möte beslutade att Pomona ska drivas i 

kommunal regi.  

______________ 
Beslutet skickas till: 

Avdelningschef, Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Avdelningschef Stöd till vuxna 

Enhetschef Pomona äldreboende, hus 4 

Enhetschef, Hälso- och sjukvård 

Attendo AB, Pomona äldreboende hus 2 

Förvaltningens ekonom 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdes-
datum 

 

 2015-12-08  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 122 Dnr 2015/00047  

Ny upphandling av driften av äldreboende Pomona 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Pomona äldreboende, hus 2 och 

hus 4 ska drivas i kommunal regi och därmed är upphandling inte längre 

aktuellt. 

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar tillförvaltningen att vidta nödvän-

diga åtgärder till att Pomona äldreboenden, hus 2 och 4 är i kommunal 

drift från och med 2017-01-01.  

Sammanfattning  

Attendo har svarat för driften av Pomonas äldreboende, hus 2 sedan den 10 

september 2010. Avtalet löper ut den 31 december 2016 och kan då inte för-

längas ytterligare. Förvaltningen föreslår nu att förvaltningen ges i uppdrag att 

upphandla driften av både hus 2 och hus 4.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2015-11-17, nr VON 2015.1222. 

– Utredning, daterad 2015-11-11, nr VON 2015.1206. 

– Kompletterande utredning, daterad 2015-12-07, nr 2015.1275. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Arne Öhman (M), Heléne Embretsén (KD) och Lisbeth Bolin (C) yrkar på 

avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget förslag om att upphandla 

endast hus 2 med motiveringen: 

Att nämnden uppdrar åt förvaltningen att upphandla fortsatt drift av Pomona 

hus 2 från privat utförare samt fortsatt driva Pomona hus 4 i kommunens regi 

i likhet med dagens förhållanden. Upphandlingen av driften av hus 2 ska göras 

utifrån kvalitetskriterier, inte utifrån lägsta pris. SIQ kvalitetsmodell för upp-

handling och uppföljning kan exempelvis användas som stöd vid upphandling-

en. Med detta förslag sprids inte onödig oro bland boende och personal, det 

goda kvalitetsresultat hus 2 uppnått ges ett erkännande och hus 4 ges möjlig-

heter att fullfölja den kvalitetsförbättring man påbörjat samtidigt som en viss 

valfrihet att välja utförare ges. 

Eva Staake (S), Helene Cranser (S), Maria Anell (S) och Pirjo Thornfors (SD) yrkar 

avslag på förvaltningens förslag till förmån för eget förslag om att Pomona äldre-

boende, hus 2 och hus 4 ska drivas i kommunal regi från och med 2017-01-01 med 

hänvisning till fördelarna med en (1) utförare och förvaltningens kompletterande ut-

redning. 

Ajournering 

Ajournering begärs och genomförs mellan kl. 20:16 – 20:22. Förhandlingar-

na återupptas.  
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VON § 122 Dnr 2015/00047 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer proposition på yrkandet att endast upphandla Pomona äldre-

boende, hus 2 mot yrkandet att Pomona äldreboende, hus 2 och hus 4 ska dri-

vas i kommunal regi och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar att Po-

mona äldreboende, hus 2 och hus 4 ska drivas i kommunal regi från och med 

2017-01-01.  

Omröstningsresultat 

Omröstning begärs. Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande propo-

sitionsordning: Ja-röst till yrkandet om att upphandla endast Pomona hus 2 

och som motförslag Nej-röst till att Pomona, hus 2 och hus 4 drivs i kom-

munal regi. 

Per-Arne Öhman  (M) Ja  
Helén Embretsén (KD) Ja  
Pirjo Thornfors (SD)  Nej 
Eva Staake (S)  Nej 
Helene Cranser (S)  Nej 
Maria Anell (S)  Nej 
Lisbeth Bolin (C) Ja  

 

Omröstningsresultat: Vård- och omsorgsnämnden beslutar med 3 Ja-röster och 

4 Nej-röster att bifalla yrkandet att driva Pomona äldreboende, hus 2 och hus 4 

i kommunal regi.  

Protokollsanteckning 

Per-Arne Öhman (M), Heléne Embretsén (KD) och Lisbeth Bolin (C) reser-

verar sig emot beslutet.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Avdelningschef, Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Enhetschef Pomona äldreboende, hus 4 

Enhetschef, Hälso- och sjukvård 

Enhetschef, Attendo, Pomona äldreboende, hus 2 

Förvaltningens ekonom 
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Rapport - Kostnadsjämförelseprojekt inom äldreomsorgen 
mellan Håbo kommun och Knivsta kommun 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att man tagit del av 

rapporten ”Kostnadsjämförelseprojekt äldreomsorg i Håbo och Knivsta 

2012” och konstaterar att rapporten varit en del i nämndens 

verksamhetsutveckling.  

 

Sammanfattning 

Kostnaderna för äldreomsorg i Knivsta och Håbo analyserades 2013/2014 

och behandlades av kommunstyrelsen i mars 2015. Rapporten har medfört 

en del förändringsarbete inom socialförvaltningen särskilt vad gäller kundtid 

inom hemtjänsten och kvalitetssäkring av uppgifter som rapporteras till 

olika nationella rapporter.  

Ärende 

Under hösten 2013 och våren 2014 gjordes ett arbete med att analysera 

kostnaderna för äldreomsorg i Håbo och Knivsta kommuner. Arbetet 

genomfördes av ekonomer och verksamhetsansvariga i respektive 

kommuner. 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet i mars 2015 och beslutade att skicka 

rapporten till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. 

 

En svårighet med denna typ av rapporter är att det siffermaterial som 

analyseras i bästa fall är rapporterat för verksamhetsåret innan arbetet 

påbörjas. Dessutom tar det en viss tid att genomföra analysarbetet vilket gör 

att materialet när det är färdigställt bygger på ett par år gamla fakta. Detta 

förhållande påverkar möjligheten att dra exakta slutsatser av materialet. 

 

Allmänt sett är det ett omfattande arbete att jämföra kostnaderna inom 

äldreomsorgen och det är svårt att ha kontroll över alla faktorer som 

påverkar. Bakgrund till att undersökningen genomfördes var att både  

Knivsta och Håbo kommuner hade kostnader som översteg rikets 

standardkostnad för äldreomsorg. I rapporten så konstateras bl a att 

 

 Overheadkostnaderna var högre i Knivsta än i Håbo. 

 De centrala kostnaderna inklusive IT var högre i Knivsta. 

 Lönekostnaderna var högre i Håbo. 

 Lokalkostnaderna var högre i Knivsta. 
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 Andelen äldre som bor på särskilt boende var högre än 

riksgenomsnittet i Knivsta och lägre än riksgenomsnittet i Håbo. 

 Båda kommunerna hade högre kostnader för boende på särskilt 

boende än riksgenomsnittet. 

 Personaltätheten på särskilt boende var lägre i Knivsta. 

 Hemtjänstens kundtid var lägre i Håbo. 

 

I rapporten noteras också att båda kommunerna men speciellt Håbo lämnat 

felaktiga uppgifter till SCB vilket försvårat kostnadsjämförelsen. Anledning 

till detta för Håbos del var vissa svårigheter med IT-systemet men framför 

allt var anledningen att de lämnade uppgifterna inte kvalitetssäkrades. Detta 

är nu åtgärdat och sedan ett par år tillbaka är uppgifterna kvalitetssäkrade 

och rättvisande. 

 

Som nämnts ovan så hade Håbo kommun lägre andel kundtid av 

personaltiden jämfört med Knivsta. I rapporten som avser 2012 anges att 

kundtiden i Håbo var 45 % av den tillgängliga personaltiden. Ända sedan 

2012 har det pågått ett arbete med att öka den andelen och den är i dagsläget 

ca 68 % och ambitionen för 2016 är att andelen kundtid av personaltiden ska 

vara ca 70 %. 

 

Rapporten redovisar också personaltäthet på särskilt boende och där är det 

stora skillnader mellan Knivsta och Håbo där Håbo har ca 18 % högre 

personaltäthet på demensboende och ca 33 % högre personaltäthet på övriga 

särskilda boenden för äldre. 

 

Sammanfattningsvis finns i rapporten en del viktig information som redan 

använts i förvaltningens verksamhetsutveckling och som framgent kommer 

att kunna vara en del av grundinformationen i våra verksamhetsanalyser.  

Beslutsunderlag 

– Kostnadsjämförelseprojekt äldreomsorg i Håbo och Knivsta 2012  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  
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Sammanfattning 

Denna rapport är en analys över kostnaderna får äldreomsorgen i Håbo och Knivsta kornmu
ner får år 2012. Till vår hjälp har vi haft tillgång till kommunernas redovisning, räkenskaps
sammandrag, officiella nyckeltal samt övrigt material från bland annat SKL (Sveriges kom
muner och landsting). Arbetsgruppen har bestått av ekonomer och verksamhetsansvariga per
soner inom äldreomsorgen. Rapporten påbörjades under hösten 2013 får att avslutas under vå
ren 2014. Utgångspunkten var att fårklara varfår båda kommunerna, i varierade grad, avvek 
från standardkostnaden som är hämtad ur kostnadsutj ämningssystemet. Hå bo hade år 2012 13 
Mkr och Knivsta 33 Mia högre kostnader än standardkostnaden i riket. 

Äldreomsorgen är en komplex organisation i kommunerna med många olika insatser till 
kornmuninvånarna vilket har gjort att rapporten har tagit både längre tid än beräknat och att 
avgränsningarna blev mer omfattande. Trots detta har analyserna blivit relativt översiktliga. I 
Knivsta gjordes även en omorganisation under hösten 2012 varfår vi har valt att beskriva den 
nuvarande organisationen. 

Befolkningsstrukturen skiljer sig åt i de både kommunerna. År 2012 hade Knivsta cirka 60 
procent av Håbos andel av befolkning över 65 år, medan Knivstas totala befolkning motsva
rade 76,5 procent av Håbos. En kornmun som har relativt få personer över 65 år har fårre in
divider att fårdela ut övergripande kostnader på. Man bör även ha i åtanke att tillsynes samma 
nyckeltal i kommunerna, kan innehålla olika saker. 

Vi böljade med att granska kostnadsnyckeltal får brukarinsatser som kommunerna regelbun
det lämnar till SCB. Det visar sig att ingen av kommunerna lämnar helt rättvisande uppgifter 
om insatser och får Håbos del är den helt missvisande. Detta har fårsvårat j ämfårelserna vad 
gäller kostnad per brukare. Det finns således ett behov i båda kommunerna att se över rutiner 
får statistikinlämning. 

Till och bölja med kunde vi konstatera stora skillnader mellan kommunerna i övergripande 
kostnader på central nivå ( overheadkostnader) får de gemensamma funktionerna. Knivsta har 
cirka 3,2 Mkr högre kostnader gentemot äldreomsorgen än Håbo. Viss reservation lämnas får 
att interna kostnadsfårdelningar blivit mindre rätt och att kostnader redovisas på olika nivå. 

Även de centrala kostnaderna inkl. !T-kostnader inom socialförvaltningen var klart högre i 
Knivsta än i Håbo. Uppskattningsvis rör det sig om ett par miljoner kronor i högre kostnader. 

En jämförelse av lönekostnader får äldreomsorgen visar att Håbo har högre löner än Knivsta 
och även högre än riksgenomsnittet. Detta kan fårklara cirka 2 Mkr av Håbos högre kostnader 
gentemot standardkostnaden. 

Beträffande lokalkostnaderna så ligger Knivsta, betydligt högre än Hå bo som ligger på riks
genomsnittet. Knivsta ligger cirka 7-8 Mkr över riksgenomsnittet får lokaler. Dock ingick en 
dubbelhyra får ett avvecklat äldreboende under aktuellt år. 

Andelen äldre över 65 år med insats i särskilt boende varierade stort mellan kommunerna. Om 
Knivsta hade haft samma fårdelning av boende i olika åldersgrupper, som i riket i övrigt, så 
skulle kommunen ha cirka 11 personer fårre i särskilt boende. Motsvarande siffra får Håbo är 
att kommunen skulle ha haft 12 personer fler. Om båda kommunerna hade haft en fårdelning 
enligt riksgenomsnittet, så skulle Knivsta ha 4,4 Mkr lägre kostnad och Håbo 4,8 Mia högre 
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kostnad. Då har vi antagit att det skiljer cirka 400 tkr per plats i särskilt boende jämfört mot 
insats i hemtjänst i ordinärt boende. 

Kostnaden per boende i särskilt boende är högre än riksgenomsnittet 602 tkr i båda kommu
nerna. Håbos kostnad är 4 procent högre, vilket medfår 1,9 Mkr högre kostllad. Knivstas 
kostnad 17 procent högre, vilket medfor 8,4 mkr högre kostnad. 

Vid nånnare analys av själva verksamhetskostnaderna på särskilt boende i kommunerna, 
framgår det att Knivsta har de lägsta kostnaderna per plats. Det ligger troligtvis i linje med att 
Knivsta har lägre bemanning på äldreboendet enligt uppgift från verksamhetsansvarig. Som 
exempel ges att om Håbo haft samma bemanning som Knivsta på ett äldreboende, hade per
sonalkostnaden sänkts med 2,7 Mkr. 

Beträffande skillnaderna mellan privat och egen regi så har H åbo den stötsta skillnaden, där 
egen regi är dyrare. 

Hemtjänsten har analyserats och det framkommer att Knivsta har en lägre andel personer med 
hemtjänstinsatser än i genomsnitt i riket. Det kan förklara en högre kostnad per brukare. För 
Håbos del fmns inte statistik vilket medfor att uppgiften inte går att beräkna. 

Ett forsök att analysera hemtjänsten med hjälp av SK.Ls analysmodell Koll pd hemtjänsten har 
g) orts. Området är komplext och en helhetsbild kan inte ges. Vi kan dock se att det är stor 
skillnad mellan utförd tid av den beviljade tiden. I Knivsta utförs 80 procent och i Håbo utförs 
endast 59 procent av den beviljade tiden. Det är också skillnad i produktiviteten. I Håbo utfors 
45 procent av tillgänglig personaltid, medan i Knivsta utfors 64 procent av tillgänglig tid, vil
ket ar mer jämförbart med andra kommuner. 

För övriga insatser i ordinärt boende (boendestöd. dagverksamhet, anhörigbidrag och bostads
anpassning) bar Håbo höga kostnader, cirka 700 tkr över rikssnitt Det beror på att kommunen 
hyr ut lägenheter i två hus till personer som är 75 år och äldre utan biståndsbeslut med hyres
subvention. Knivstas kostnad är 6,7 mkr högre än rikssnitt. 

För att mäta kvaliteten i verksamheten har vi valt att använda Kommunernas kvalitet i korthet 
- KKiK som ska visa de viktigaste kvalitetsmåtten i verksamheten. Tyvärr har varken Håbo el
ler Knivsta rapporterat in resultat från brukarenkäter. Vad gäller serviceutbudet i särskilt bo
ende har alla mått inte redovisats från båda kommunerna varfår en sammantagen bild inte kan 
ges. För omsorgs- och serviceutbudet i hemtjänsteniar både Håbo och Knivsta 64 procent av 
maxpoäng där snittet i riket är 69 procent .. Vi kan därfor inte påvisa att de högre kostnaderna i 
Håbo och Knivsta har medfort högre kvalitet i verksamheten. 



1. Bakgrund, syfte och metod 

1.2 Bakgrund 

Upprinnelsen till detta samarbetsprojekt startade under hösten 2013. Knivsta kommun har 
mycket höga kostnader for äldreomsorgen och ville analysera orsakerna. Håbo kommun har 
kostnader på cirka l O procent högre än standardkostnaden och var också intresserad att delta i 
projektet. Initialt deltog även Upplands-Bro som har låga kostnader men har fått låga värden i 
olika kvalitetsmätningar och ville analysera orsakerna. Upplands-Bro avslutade sedan sitt del
tagande när det inte fanns möjlighet att avsätta tid for projektet. 

Ekonomicheferna i dessa kommuner initierade därfor ett samarbete mellan kommunerna i 
form av ett projekt får att järnfåra kostnaderna, men även kvaliteten, mellan kommunerna. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet är att utreda vilka skillnader i verksamheten som gör att det blir olika kostnader. En 
viktig del är att också involvera verksamhetsansvariga for att på det sättet utbyta erfarenheter 
och inspirera varandra till fårändringar. 

Genomgående i rapporten analyseras nedanstående frågor: 

l. Inom vilka delområden av äldreomsorgen finns skillnaderna? 

2. Beror olikheterna på skillnader i redovisning av kostnader? 

3. Beror det på biståndsbeviljandet eller vald utforarorganisation? 

4. Beror det på hur många särskilda boendeplatser kommunen anordnat? 

5. Finns det löneskillnader eller organisationsskillnader? 

1.4 Organisation 

Styrgruppen består ekonomicheferna i Håbo och Knivsta. 

Arbetsgruppen har bestått av verksamhetsekonomer från kommunerna, Emma Fahlström från 
Håbo och Daniel Wallin från Knivsta. Sammanhållande i projektet är Carin Homann, ekonom 
från Håbo. I gruppen ingår också verksamhetsansvariga från kommunerna. Från Håbo har det 
varit två enhetschefer får äldreomsorgen Matilda Norell och Ulrika Wahlstrand och från 
Knivsta har Mats Elgström Ståhl chef for äldreomsorgen, Sofia Claesson hemtjänst samt Mo
nica Södergård Estrids gård deltagit. 

1.5 Metod 

Arbetsgruppen har träffats ett flertal gånger utan verksamhetsansvariga och tre gånger med. 

Arbetsgruppen har tagit fram officiell statistik från Kolada över äldreomsorgen och dess be
ståndsdelar får att belysa vilka delar som avviker mest kostnadsmässigt. Ä ven kommunernas 
räkenskapssammandrag analyserats. Vi har valt attjärnfora med några kommuner i närheten, 
Norrtälje, Trosa och Tierp. Utifrån beståndsdelarna har gruppen tagit fram ett frågebatteri där 
respektive kommun har tagit fram fakta om verksamheten, for att hitta skillnader och vad som 
kan ha påverkat kostnaderna. 
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En viktig del är att ge möjlighet för de verksamhetsansvariga att utbyta erfarenhete~ vilket har· 
skett genom tre möten, 

SKL och RKA (Rådet för främjande av konnnunala atlalyser) har utkommit med en handled
ning for analys av kommunens hemt;jänstkostnader- Koll på hemtjänsten? som har använts i 
analysarbetet 

Vid jämförelse av kvalitet~ har mått från Kommunens Kvalitet i Korthet- K.KIK använts. 

1.6 Avgränsning 

En analys över kostnaderna på kontonivå har gjorts I båda kommunerna, men i och med att 
konunWiemas organisationsstruktur ser olika ut, är de inte direkt jämforbara med varandra. 
Det går dock i grova drag att peka på större kostnadsskillnader. SCB;s statistik har använts, så 
långt som möjligt, :med komplettering av kommunerna räkenskapssannnandrag och redovis
ning. 

Kommunens centrala overhead påverkar äldreomsorgens kostnader, när kostnaderna fordelas 
på verksamhetsnivå. Vi har dock valt att begränsa analysen av overheadkostnadema eftersom 
det är ett omfattande arbete i sig. 

Hela äldreomsorgens kostnader är ett omfattande område med många olika verksamheter. 
Rapporten får därför ses som översiktlig, men förhoppningsvis har de intressantaste delarna 
kommit med. 

Hemljä.nstens kostnader har inte analyserats på detaljnivå1 endast personaltiden har analyse
rats. 

1. 7 Förslag andra rapporter och fortsatt analys 

l Knivsta har revisorer från PWC gettömfört en granskning av biståndshantering i kommunen. 
För nämnare analys hänvisas till denna rapport. Rapporten heter "Revisionsrapport. Gransk
ning av ändamålsenlig beståndshandläggning inom iildreom.rorgen 2013 ". 

I Håbo finns boenden som enbart är för demens vilket inte är fallet i Knivsta. Huruvida det 
skulle vara kostnadsbesparande alternativt kvalitetshöjande för brukarna att renodla ett de
mensboende analyseras inte nännare här utan hänvisas till kommande utredningar. 

I Håbo baseras ersättningen till de privata utförarna inom särskilt boende efter vårdtyngd, i en 
kategoriserad skala. Bedömning av vårdtyngd görs av biståndshandläggare och tanken är att 
den som har högst vårdtyngd också har högst ersättning per plats. Detta är ett förslag på vad 
Knivsta kan analysera närmare. 

Hemtjänsten i Håbo och Knivsta har problem med att håUa sin budget Ett sätt att minska 
kostnaden kan vara att se över andel ytterfall samt att minska restiden för personalen. Ytterfall 
kan enligt SocialStyrelsen definieras som de 5 procent mest vårdkrävande brukarna 1• 

I dem1a rapport har vi inte jämfört biståndsbedömamas bedömning av insatser till samma 
"fall'', vilket skulle ha varit intressant. Det är något som verksamheterna skulle kurma göra på 
eget initiativ för att se om personer med lika behov f'ar samma insatser i båda kommunerna. 
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2. Kommunernas äldreomsorg 

Äldreomsorg beskrivs som vård och omsorg i form av insatser till personer som är 65 år och 
äldre inklusive äldre med funktionsnedsättning. 2 

Antal invånare som är 65 år och äldre ökar årligen i kommunerna vilket framgår av diagram
met. År 2012 hade Håbo 3 227 personer som var 65 år och äldre och Knivsta l 913 personer. 
Knivsta har cirka 60 procent av Håbos antal. 

Antal invånare 65+31 dec 
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14000 +--------------------------T.HM~=r-.--------------------------~ 

12000 +----------------------------1 
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8000+----------------------------f 

6000+---------------~~-------; 

4000+--~~~~~----------------f 
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o+---'----
H åbo Knivsta 

Källa: Kolada 

2.1 Håbo 

Norrtälje Tierp Trosa 

[]2!)10 

•2011 

Håbo kommun bildades 1952 och hade i december 2012 19 883 invånare. Bålsta är centralort 
och där bor cirka 7 5 procent av kommunens befolkning. Håbo kommun är sett till invånare en 
ung kommun. I Håbo är andelen över 65 år 16,2 procent vilket motsvarar ca 3200 personer. I 
hela riket är motsvarande andel 19, l procent (avser 20 12). 

Kommunens äldreomsorg består till största delen av hemtjänst och särskilt boende. Kommu
nen ansvarar även for hälso- och sjukvård. Inom hemtjänsten har LOV (lagen om valfrihets
system/ infarts. Detta innebär att brukaren själv kan välja utforare som är godkända. Inom 
särskilt boende finns boendeplatser i både kommunal och privat regi. 

2.1.1 Vård och omsorgsorganisationen 
Socialforvaltningen i Håbo styrs av en socialchefmed underställda enhetschefer. Enhetsche
ferna ansvarar for verksamheterna myndighetsutövning, äldreomsorg, LSS och stöd- och be
handling. 

2 Instruktioner får räkenskapssammandraget 2011, SCB, s 101. 
3 Lagen om valfrihetssystem, LOV innehåller regler for vad som ska gälla for de kommuner och landsting som 
vill konkurrenspröva kommunala och Iandstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utforare 
av stöd- vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. Valfrihetssystem är ett alternativ till upphandling 
enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Valfrihetssystem kan användas på bland annat omsorgs- och stöd
verksamhet for äldre och for personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. De kom
muner och landsting som vill använda LOV måste annonsera löpande på en nationell webbplats for valfrihetssy
stem (www.valfrihetswebben.se). 
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stödfunktioner som ekonomi/controller, IT, information och personalhantering är organiserat 
hos kommunstyrelsens fårvaltning och kostnaden belastar inte verksamheten i kommunens 
egen redovisning. Däremot sker utfårdelning av kostnaderna i SCB:s räkenskapssammandrag. 

Organisationsschema i Håbo from 2013 
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2.1.2 Hemtjänst 

LOV infårdes i Håbo kommun år 2009. Kund som innan infårande av LOV hade hemtjänst 
och som inte gjorde något aktivt val av utförare fortsatte fä sina insatser utfårda av den kom
munala hemtjänsten. För kund som inte önskar välja leverantör av hemtjänst erbjuds ickeval
salternativet i form av kommunal hemtjänst. 

Omvårdnadstjänster ska kunna utfåras årets samtliga dagar mellan klockan 07:00-22:00. Ser
vicetjänster ska minst kunna utfåras måndag till och med fredag klockan 08:00-17:00. 

I Hå bo är den geografiska indelningen mellan landsbygd och tätort baserad på kommunens 
fårsamlingsgränser. Denna geografiska indelning kan i praktiken innebära att vissa tätortsbe
sök har en längre resväg än vissa landsbygdsbesök 

För kategori 1-utfårare (omfattar både omvårdnad och service) utgår uppstartsersättning med 
l 000 kr per nytt ärende. För kategori 2-utfårare (omfattar enbart service) utgör uppstartser
sättning med 500 kr per nytt ärende. Uppstartsersättning utgår får varje nytillkommet hem
tjänstärende. 

I Håbo kommun finns enbart utfårare godkänd enligt kategori l. Det innebär att både service 
och omvårdnad ersätts enligt den högre ersättningsnivån. 

I den kommunala hemtjänsten ingår en enhetscheffår verksamheten med fårdelning av tjänst 
med 75 procent mot hemtjänst (och resterande 25 procent mot hemtjänst natt som inte omfat
tas av LOV). 
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1,75 årsarbetare gruppledare/arbetsledare arbetar med hemijänsten som omfattas av LOV. 
Resterande del av ijänsten, 0,25 årsarbetare, avser natt och trygghetslarm. Gruppledarna pla
nerar personal samt nya eller utökade ärenden. De ansvarar for att bemanna insatser samt har 
hand om installation/serviceavslut av trygghetslarm hos kund. Gruppledarna arbetar enbart 
administrativt och inget ute hos kund. Det är gruppledarna som har den administrativa kontak
ten med kunder/anhöriga. 

Hemtjänsten är dagtid indelad i tre grupper. Gruppindelning är gjord utifrån geografi och an
tal ärenden fOr att hålla antalet olika hemijänstpersonal per brukare lågt. Blå grupp utfor om
vårdnad, service och larm och består av 18 fast anställda årsarbetare och vikarier. Gul grupp 
utfor omvårdnad, service och larm och består av 15 fast anställda årsarbetare och vikarier. 
Servicegruppen utfor enbart service och består av 2 årsarbetare och vikarier. 

2.1.3 Trygghetslarm 
Trygghetslarm ersätts enligt omvårdnadstaxa fOr den tid som är hos kund. Larm tas emot av 
extern larmcentral. Larmcentralen sållar bort cirka 50 procent av larmen eftersom larmning 
skett av misstag. Resterande larm som behöver insats kopplas vidare till utforare. Dagtid an
svarar respektive utforare for sina kunder och deras larmningar. På natten ansvarar kommunen 
for alla kunders larm oavsett om de har valt privat eller kommunal hemijänstutforare. 

2.1.4 Särskilt boende 
Under 2012 hade Håbo kommun totalt 82 boendeplatser fordelat på tre boenden. Pornona Hus 
4 med 32 platser i kommunal drift, Pornona Hus 2 i privat drift av Attenda Sverige AB med 
32 platser och Dalängen (intraprenad) med 18 platser for demens. Pornona-husen hyrs av 
Håbohus och Dalängen är en bostadsrättsforening där kommunen är en av ägarna. 

De kommunala särskilda boendena har en fastställd budgetram som justeras årligen. Det bo
ende som drivs på entreprenad ersätts enligt en fastställd prislista med tre olika ersättningsbe
lopp som baseras på vårdtyngd. Vårdtyngden bestäms i samband med biståndsbedömning. 
Prisnivåerna justeras årligen med OPI ( omsorgsprisindex). Utöver ersättningsbeloppen ersätts 
entreprenören med 80 tkr per månad till foljd av en utökning av natijänsten med 1,92 årsarbe
tare. Entreprenaden tillhandahåller egen sjuksköterska vardagar mellan klockan 7-16, därutö
ver ansvarar kommunens sjuksköterskor for sjukvården. 

2.1.5 Hemsjukvård 
Kommunen ansvarar for hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende. Detta ansvar gäller for 
personer från och med 17 -årsdagen med ett varaktigt behov av hemsjukvård. År behovet 
mindre än två veckor ansvarar vårdcentral for hemsjukvård i ordinärt boende. I särskilt bo
ende finns ingen tidsgräns och kommunen ansvarar for all hemsjukvård. 

Hemsjukvård utfors dygnet runt. sjuksköterskorna är patientansvariga for antingen ett särskilt 
boende eller ett område i kommunen med patienter i ordinärt boende. En sköterska arbetar 
specifikt med LSS-patienter. Särskilda kvälls- och nattsköterskor finns, de ansvarar fOr alla 
verksamheter där behov uppstår (inget patientansvar). I arbetet ingår även att vårda personer i 
palliativ vård. I den palliativa vården gör kommunens hemsjukvård all vård forutom vissa 
avancerade uppgifter som palliativa enheten (Enköpings lasarett) gör. Bemanning inom hem
sjukvården är 12,1 årsarbetare (inkl. gruppledare). 

En del hemsjukvård köps in från bemanningsforetag med sjuksköterskor eftersom det är svårt 
att hitta timvikarier. Kostnaden for den inhyrda personalen är cirka 1,0 mkr årligen. Företaget 
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bemannar med sjuksköterskor var sjätte helg samt vid frånvaro av kommunens egna sjukskö
terskor. 

Närvårdsavdelningen, som finns på lasarettet i Enköping, består av tre delar; palliativ enhet, 
rehab samt geriatriska utredningsplatser. Håbo kommun delfinansierar (tillsammans med 
landstinget och Enköpings kommun) den palliativa enheten och rehab. Landstinget ansvarar 
helt for geriatrik. Den årliga kostnaden for Håbo är cirka 1,3 Mkr for palliativ enhet och re
hab. 

2.1.6 Rehab 
Rehab ansvarar for bostadsanpassning från O år, hjälpmedelsforskrivning från 21 år, och reha
bilitering från 65 år. På rehab arbetar sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt en syn- och 
hörselkonsulent/rehabassistent (50/50 i tjänstefordelning). Inom rehab arbetar 2,3 årsarbetare 
sjukgymnast, 3,25 årsarbetare arbetsterapeut samt biträdande enhetschef som till 50 procent 
arbetar som hjälpmedelsansvarig och 50 procent med rehabverksamhet samt administration 
fotvård. 

2.2 Knivsta 

Knivsta är en tätort i Uppland och centralort i Knivsta kommun, Uppsala län. Orten ligger vid 
järnvägen 48 km norr om Stockholm och 18 km söder om Uppsala, ett par kilometer väster 
om motorvägen E4 vid sjön Valloxen. I Knivsta finns ett litet centrum med bibliotek, banker, 
affärer, några restauranger och kafeer samt en järnvägsstation. Knivsta kommun är en ny
gammal kommun, då Knivsta 2003 återigen blev en egen kommun. Kommunen är expansiv 
och har under de senaste åren haft en stor inflyttning och har den yngsta befolkning i landet 
(medelålder på befolkningen). I december 2012 uppgick befolkning til115 279 invånare. 

Äldreomsorgen består till största delen av hemtjänst och äldreboende vilket båda även inklu
derar hälso- och sjukvård. Socialnämnden har idag lagt ut delar av sin verksamhet i privat 
drift. Bland annat har driften av ett av de två nya äldreboendena, som byggdes under 2011 
upphandlats. Inom hemtjänsten har LOV (Lagen om valfrihetssystem) inforts där brukaren 
själv kan välja mellan certifierade/godkända foretag inom kommunen. I Knivsta är andelen 
över 65 idag 12,7 procent eller cirka 2000 personer. Detta kanjämföras med ett riksgenom
snitt på 19,1 procent över 65 år (avser 2012). 

2.2.1 Vård och omsorgsorganisationen 
Nedan illustreras socialförvaltningens organisation som gäller from l januari 2013. Verksam
heten leds av en socialchef, med två verksamhetschefer som ansvarar för en myndighetsdel 
respektive verksamhet i egen regi (Utforare ). Det finns två stycken enhetschefer på myndighet 
samt sju stycken på egen regin. (Några av enhetscheferna är chef på mindre än l 00 procent) 
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Organisationsschema i Knivsta from 2013 
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Inom Vård och omsorg var 174 personer fast anställda i början av 2013. Detta är en minsk
ning sedan 2011 med 39 personer. Det förklaras delvis av personal gick över till Förenade 
Care när Vilhelms gård öppnade 2011 4

• I kommunkontoret finns stödfunktioner som eko
nomi/controller, IT, information och personalhantering för socialförvaltningen. 

2.2.2 Hemtjänst 
Hemtjänst i egen regi leds av en enhetschefmed tjänstgöringsgrad på 100 procent. En sam
ordnarchef på l ,O årsarbetare finns att tillgå. Hemtjänstgruppen är delad i en daggrupp samt 
en nattpatrulL Daggruppen ersätts med en rörlig ersättning som baseras på utförd tid. Natt
patrullen ersätts efter ett fastställt kommunbidrag. 

2.2.3 Trygghetslarm 
Trygghetslarm ersätts enligt en fastställd schablon, för den tid som personal är hos kund. Alla 
inkomna larm går till hemtjänstgruppen, även för de kunder som har privat utförare. Larmen 
inkommer i turordning till personal inom hemtjänstgruppen. Svarar inte första personalen i 
svarsgruppen, så går samtalet vidare nästa och så vidare. Personalen inom hemtjänst sorterar 
själva bort onödiga larm och åker ut till kund vid behov. Trygghetslarm ges till personer utan 
biståndsbeslut 

2.2.4 Särskilt boende 
Äldreomsorgen på Estrids gård bedrivs i kommunal regi med en enhetschef som ansvarig. 
Antalet platser är 54 med fem komplementlägenheter. Utav platserna så är 36omvårdnad 
samt 18 är demens/växel vård. Mat tillagas på plats med egna kockar på äldreboendet Estrids 
gård ersätts enligt en fastställd prislista med två kategorier; omvårdnad och de-
mens/växel vård. Ersättning erhålls också vid belagd komplementlägenhet 

Knivsta kommun sålde sina särskilda boenden till Rikshem AB år 2011 och hyr dem nu av 
bolaget. 

4 Källa: Knivsta kommun, kvalitetsredovisning, vård och omsorg 2012. 
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I diagrammet visar på personalutvecklingen på gamla Ängbygården/Estrids gård mel
lan 2008-2013. 

BEMANNING DAG/KVÄLL ESTRIDSGARD ANTAL PERSONALPER BRUKARE 2008-2013 
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Källa: Monica Södergård, enhetschefEstrids gård 

Utvecklingen visar att personaltätheten på äldreboendet stadigt har sjunkit sedan 2008. Under 
hösten 2013 togs dock ett beslut om att höja bemanningen. 

Privat regi 

Äldreomsorgen på Vilhelms gård bedrivs av Förenade Care. Vilhelms gård har 25 stycken 
demens-, 17 stycken orovårdsplatser samt 5 stycken platser för biståndsbedömd dagverksam
het Vilhelms gård upphandlades med förfaringssättet "Det mest ekonomiskt fördelaktiga". 
Kvalitetsaspekten sattes till 60 procent och priset till 40 procent. Entreprenören erhåller en 
fastställd dygnspeng för 42 stycken platser, oavsett beläggning. Prisökningen är fastställd en
ligt omsorgsprisindex som fastställs årligen av SKL. 

Köpta platser i särskilt boende 

Då behov finns som inte kan lösas på hemmaplan, köps enstaka platser för dessa brukare. För 
2012 köptes 4 platser för brukare över 65 år. 

2.2.5 Hemsjukvård 
Med hemsjukvård avses hälso- och sjukvård som ges i kundens bostad (ordinärt boende) och 
där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Kommunen har an
svar för hemsjukvård fr.o.m.17-årsdagen med beräknad varaktighet 14 dagar eller längre samt 
all hemsjukvård kvällar, nätter och helger. Landstinget har ansvar för alla läkarinsatser. 

Kommunen ansvarar för hemsjukvård i ordinärt och särskilt boende samt rehabilitering. 
Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster har ett nära samarbete med 
hemtjänsten. Den enskilda vårdtagaren har oftast sin läkarkontakt via vårdcentralen. 

Hemsjukvårdens organisation var under 2012 uppdelat i hemsjukvård ordinärt boende, hem
sjukvård i särskilt boende (Estrid), hemsjukvård enligt LSS (boendestöd) samt arbetsterapeu
ter och sjukgymnaster (Rehab ). Arbetstiden är 7-22 måndag till fredag. Antalet heltidsan
ställda sjuksköterskeijänster är 5,8 stycken (Ordinärt boende 2,5 stycken, Särskilt boende 
Estrid 2,5 stycken samt boendestöd 0,8 stycken) 
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Bemanning av sjuksköterskor samt beredskap på helger och nätter köps in av ett privat företag 
(Private Nursing). Kostnaden är cirka l ,4-1 ,5 Mkr per år, som delas mellan hemsjukvård i or
dinärt boende och särskilt boende. Palliativ vård i livets slutskede (sjuk:vårdsteam) köps in 
från Uppsala kommun. Kostnad for 2012 var cirka 1,2 Mkr. 

2.2.6 Rehab 
Enhetschef på 50 procent, ansvarar för rehab, anhörigstödet samt Lyckträffens öppna mötes
plats och resterande 50 procent som hjälpmedelsansvarig. I tjänsten ingår budget-, personal-, 
och verksamhetsansvar. 

Rehab ansvarar for bedömning och utfärdande av intyg infor bostadsanpassning for alla åld
rar, forskrivning av hjälpmedel från 21 år, rehabilitering/träning från 17 år enligt Överens
kommelse om samverkan i Uppsala Län avseende hälso- och sjukvård. Rehab har ett brett ar
betsfält. Personalen arbetar inom flera områden som t ex LSS, vårdboende, korttidsenhet, or
dinärt boende med hemtjänst, ordinärt boende med enbart HSL-insats. Personalen uppgår till 
2,55 årsarbetare arbetsterapeut samt 1,75 årsarbetare sjukgymnaster. 

En1igt SCB statistik har 795 personer haft kontakt med arbetsterapeut samt 743 personer med 
sjukgymnast under 2012. Motsvarande siffra för 2013, är 822 personer som har kontakt med 
arbetsterapeut samt 744 personer med sjukgymnasten. 

Hjälpmedelsverksamheten 

Hjälpmedel tillhandahålls till kunder 21 år och äldre med rörelsehinder eller kognitiv funkt
ionsnedsättning. Personalen uppgår till 0,5 årsarbetare hjälpmedelsansvarig samt 0,2 årsarbe
tare fOr hjälpmedel. 

Bemanningspool 

Äldreomsorgen har en gemensam bemanningspool med person1ig assistans fOr inringning och 
bemanning av vikarier till verksamheterna hemtjänst, Estrids gård samt personlig assistans. 
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3. Kostnadsjämförelse 

3.1 Kvalitetssäkring av statistiken 

När kommunernas kostnader ska jämföras är det tillförlitligast att använda den offentliga sta
tistik som kommunerna årligen rapporterar in till SCB enligt detaljerade instruktioner. Kom
munerna rapporterar även in olika insatser på individnivå till Socialstyrelsen när det gäller 
äldreomsorg . 

Om kommunerna rapporterar in oriktiga uppgifter medför det att statistiken och analyser blir 
felaktiga och i förlängningen kan det leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. 

3.1.1 Håbo 
Kommunerna ska månatligen lämna individbaserad statistik till Socialstyrelsen. Individsta
tistiken ger till exempel uppgift om antalet i en viss ålder som har en viss typ av beslutad in
sats. Håbo lämnade i individstatistiken per den l oktober 2012 in uppgifter om att 68 personer 
över 65 år hade hemtjänst samt att 65 personer bodde i särskilt boende. De uppgifter som 
lämnats in som individstatistik är inte korrekta eftersom kommunen samtidigt lämnat en total
uppgift på att 276 personer hade hemtjänst och 82 personer bodde i särskilt boende. Den fel
aktigt inrapporterade statistiken leder till att Håbos kostnader för äldreomsorgen blir vilsele
dande i den officiella statistiken och omöjliggör närmare analys av insatserna i olika ålders
grupper och hur det påverkar kostnaderna. 

Den felaktiga statistiken aktualiserades under hösten 2013 då SCB bytte redovisningsmetod 
för sina nyckeltaL Tidigare baserades nyckeltalen på mängdstatistik och nu övergick man till 
individstatistik Detta resulterade i att nyckeltalen förändrades stort, därför har vi i rapporten 
ändå valt att beskriva vissa nyckeltal baserad på tidigare mängdstatistik Däremot har vi inte 
kunnat :fa statistik över antal insatser i relation till olika åldersgrupper, vilket är en stor brist. 

Kommunen måste komma tillrätta med att lämna rättvisande statistik över beviljade insatser. 

Den felaktiga statistiken påverkar dock inte avvikelsen mot standardkostnaden, som vi åter
kommer tilllängre fram i rapporten. 

3.1.2 Knivsta 
Uppgifterna över antal brukare som lämnas till Socialstyrelsen förefaller i stora drag vara kor
rekta, både mängd- och individstatistik Det finns dock mindre skillnader i statistiken som bör 
analyseras närmare. För hem~änst består differensen av en person samt för särskilt boende 
fyra personer. Det sistnämnda motsvarade de externt köpta platserna. 

De nya nyckeltalen som baseras på individstatistik är högre enligt den nya beräkningsmo
dellen. Nyckeltalet för hemtjänst är 3 000 kr dyrare per brukare och år och nyckeltalet för sär
skilt boende är cirka 30 000 kr dyrare per brukare och år. 

5 Mer beträffande statistik som lämnas till Socialstyrelsens finns att läsa i rapporten: "Äldre vård och omsorg den 
l oktober 2012". Rapporten ges ut årligen socialstyrelsen. 
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3.2 Kvalitetssäkring av fördelning av gemensamma kostnader inom 
nämnd 

I kommunerna finns ett antal gemensamma funktioner inom äldreomsorgen, där kostnader 
fårdelas ut till olika verksamheter efter nyttjande grad. Detta gäller till exempel nyckelperso
ner i ledande befattning, drift av olika verksamhetsprogram, gemensamma lokaler samt ge
mensam bemanning. 

För att kostnaderna ska fårdelas till rätt verksamhet är det viktigt att kostnaderna fårdelas på 
ett rättvisande sätt. Det innebär att de ska konteras på rätt verksamhet6 och att dessa kostnads
:fårdelningar ses över årligen, både i samband med budget- och inlämning av kostnadsstatistik 
till SCB. 

Felaktigheter i kostnadsfårdelningen medfår att kostnaderna redovisas på andra verksamheter, 
som då framställs som dyrare respektive billigare än vad de i själva verket är. Resultatet kan 
bli att eventuella besparingsåtgärder sätts in på fel ställe samt att jämförbarheten med andra 
kommuner försvåras. 

6 Med verksamhet avses den indelning som SCB har gjort i räkenskapssammandraget (RS), som kommunerna 
årligen rapporterar in till SCB. I RS specificeras t. ex. pedagogisk verksamhet, vård och omsorg om äldre och 
personer med funktionsnedsättning med flera. Mer om detta finns att läsa om i kommunernas respektive ekono
mihandbok samt Kommun Bas 2013 som SKL har gett ut. 
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3.3 Hur mycket avviker kommunernas faktiska kostnad från standard
kostnaden? 

En j ämforelse av kostnader for äldreomsorgen böljar naturligt med att j ärofora kommunernas 
faktiska kostnad gentemot standardkostnaden for verksamheten. 

standardkostnaden for verksamheten är hämtad från kostnadsutjämningssystemet och tar hän
syn till och ska utjämna for de faktorer som kommunerna inte själva kan påverka, till exempel 
åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund och bebyggelsestruktur. standardkostnaden ska 
motsvara den riksgenomsnittliga kostnaden ror verksamheten med hänsyn taget till kommu
nens strukturella forutsättningar. 

Begreppet "kostnaden" i diagrammet nedan är summan av alla kostnader och intäkter for 
verksamheten, som kommunen har redovisat. 

Avvikelse mellan kostnad och s1andardkostnad föräldreomsorg i procent 

60 ~--------------------------------------------------~ 

50 +-------------~~~----------------------------~ 
40 +--------------
30 +-~=-~~----~ 

20 +----=~~--~~ 

·Jo 

o 

-10 +---------------------~==~~~--~ 

~Q L------------------=----------------~+-------------~ 

Källa: Kolada 

Diagrammet visar att det är stora skillnader i kommunernas kostnad i forhållande till deras 
standardkostnad. Håbos standardkostnad for äldreomsorgen är 95 Mkr for 2012. Den faktiska 
kostnaden är 108 Mkr, det vill säga 13 Mkr högre. 

Knivstas standardkostnad är 72 Mkr men de faktiska kostnaderna är l 05 Mkr, det vill säga 33 
Mkr högre. 

Knivsta har stora variationer mellan åren. Ett markant hopp lyfter avvikelsen cirka 30 procen
tenheter från 2010 til12011 samt sjunker marginellt under 2012. Som tidigare nämnts togs de 
båda nya äldreboendena i drift under 2011 och delvis torde det forklara denna skillnad. 

Hå bo Knivsta 
Nettokostnad äldreomsorgen, mkr 108 105 
Standardkostnad, beräknad 

,. 95,. 72 
Standardkostnadsawikelse 13,9% 45,6% 
Awikelse i mkr 

,. 13,. 33 
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3.4 Gemensamma kostnader som påverkar äldreomsorgens kostnader 

3.4.1 Overheadkostnader7 

Overheadkostnaden påverkas av hur mycket som redovisas centralt jämfört med i verksam
heten samt av omfattningen av de centrala funktionerna. En jämförelse av overheadkostna
derna visar på stora skillnader mellan kommunerna. Håbo har ungefår 3 procent på verksam
heternas kostnader i overhead medan Knivsta har ungefår 6 procent i overhead. Håbos over
head får äldreomsorgen i Räkenskapssammandraget är 4,4 Mkr får år 2012. Motsvarande 
siffra får Knivsta är 7, l Mkr. 

En överslagsberäkning ger att om Knivsta hade haft samma procentuella overheadkostnad 
som Håbo hade den varit 3,9 mkr i Knivsta, dvs 3,2 mkr lägre. 

Skillnaden kan delvis fårklaras av att Knivsta och Håbo fårdelar ut olika mycket av kommun
gemensamma kostnader i kommunerna. Exempel på skillnader är verksamhetsstrategerna som 
i Knivsta redovisas centralt som overhead, medan de i Håbo ingår i verksamhetens kostnad. I 
Knivsta låg även hyres-, el samt sophämtningskostnaderna får en rad arbetsplatser under 
2012, i gamla kommunkontoret, som overhead. Även avskrivningskostnaderna får 2012 ser ut 
att ha fårdelats ut som overhead. 

Om kostnader redovisas som overhead eller direkt i verksamheten påverkar inte totalkostna
den, bara man säkerställer att utfårdelningsschablonen är rättvisande. 

Om Knivsta väljer att fårdela ut fler verksamhetsspecifika kostnader direkt mot nämnderna så 
kan det underlätta kommande jämförelser. 

3.4.2 Gemensamma JT kostnader inom socialtjänsten 
Kommunerna har IT -system i olika omfattning får sina verksamheter. 

Håbos verksamhetssystem är Treserva och det används inom hela social"ljänsten. Systemet re
gistrerar beviljade insatser. Kostnader tillkommer får Mobipen, där hemtjänstpersonalen regi
strerar utförd tid, samt får mätutrustning. 

Knivstas motsvarighet heter Siebel och hanterar biståndsbedömning och utförande inom 
äldreomsorgen och LSS. Knivsta har också ett planeringssystem Tes samt Gat får sche
maläggning. 

En stor konstaterad skillnad mellan kommunerna är Knivstas kostnad på cirka 1,8 Mkr får av
skrivningar och internränta får IT-program8

, där Håbo inte har något motsvarande. Ytterligare 
kostnader får uppdateringar, utveckling av programvara samt personal är här oaktat. 

7 Med overheadkostnader avses de centrala administrativa kostnaderna i kommunen som fårdelas ut på de "rik
tiga" verksamheterna i kommunernas räkenskapssammandrag. Dessa kostnader ligger också med i de officiella 
nyckeltal som publiceras på bland annat Kolada. Några exempel på overheadkostnader är redovisning- och löne
adrninistration, informationsavdelning, övergripande IT kostnader samt övrig kanslistab med kommunchef och 
allmänutredare. 

8 Mer parten av Knivsta avskrivningar och internränta avser verksamhetssystemet Siebel. Total avskrivningstid 
är satt till sju år och beräknas vara fårdig avskriven, vid utgången av 2018. 
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3.4.3 Personalkostnader 

Lönenivåer 
Lönestatistik har hämtats från respektive kommuns löneavdelning för år 2012 efter att det 
årets nya lön förhandlats klart. Enjämfdrelse har gjorts på anställningsidentitet, AID-kod, för 
de som är aktuella inom äldreomsorgen. 

Awkelse Awkelse 
Medellön 2012, kr per månad Rikssnitt Hå bo från riket Kni'vsta från riket 
SlUksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatri .28190 30329 7,6% 30296 7,5% 
Undersköterska, hemvål'd/hemsjukvård 22 380 23 287 4,1% 22 387 0,0% 
Undersköterska, äldreomsorg 22500 23 187 3,1% 21 570 ·-4,1% 
Vårdbiträde, hemvård/hemsjllkvård 21198 21477 1,3% 21 206 O, O% 
Vårdbiträde, äldreomsorg 21 350 21 639 1,4% 21 002 -1.6% 

Av tabellen framgår att fi·ämst sjuksköterskorna i Håbo och Knivsta har högre lön än ril<ssnit
tet, cirka 7,5 procent. Hänsyn har inte tagits till skillnader på grund av till exempel ålder, ef
tersom rapporten vill belysa och beräkna kostnadsskillnader, 

Även på underskoterskenivå har Håbo högre löner medan Knivstas löner ligger under riks
snitt. 

Om personalens satnmansättning viktas kan man beräkna hur mycket lönerna tillsammans av
viker och påverkar kornmunens kostnad. 

Antal personer och viktad löneawlkelse 
sjuksköterska. handikapp- och äldreomsorg/geriatri 
Undersköterska, hemvård/hemsjukvård 
Undersköterska, äldreomsorg 
Vårdbiträde, hemvård/hemsjukvård 
V.årdptträtle, äldteömsorg 
Summa avvJkelse 

Hå flo 
VIktad 
a'V'Akelse Kniwta 

16 1,0% 
26 0,9% 
52 1,3% 
11 0,1% 
15 0,2% 

120 3~5% 

Viktad 
awkelsa 

8 0.7% 
8 0,0% 

'32 -1,5% 
19 0,0% 
20 ..Pf4.% 

Av tabellen framgår att Håbos genomsnittligalön för sjuksköters
kor/undersköterskor/vårdbiträden är 3,5 procent högre än rikssnitt Personalkostnaden för 
äldreomsorgen är 73 Mkr, varför den totala högre kostnaden är cirka 2.,5 Mkr. Det finns andra 
yrkesgrupper också, så siffran for sjukskötetskor/undersköterskor/vårdbiträden kan beräknas 
till ungefår 2 Mkr. Detta är således en av förklaringarna till den högre kostnaden gentemot 
standard.kostnaden. 

Knivsta lönenivå är däremot sammanlagt 1,2 procent lägre än rikssnitt och bidrar därföi" inte 
till Knivstas högre kostnadsnivå ror äldreomsorgen. 

Arbetstid 
För undersköterskor i äldreomsorgen i Häbo är heltidsbegreppet 37,25 timmar per vecka. I 
Knivsta är heltidsbegreppet 38 timmar per vecka. Det innebär att henltjänstpersonalens kost
nader i Håbo blir 2 procenthögre än i Knivsta. 
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3.5 Äldreomsorgens fyra delverksamheter 

I SCBs kostnadsstatistik delas äldreomsorgen upp i fyra delar; lokalkostnader, särskilt bo
ende, ordinärt boende samt öppen verksamhet. 

De största verksamheterna är särskilt boende och hemtjänst. Diagrammet nedan visar antal in
vånare 65 år och äldre som antingen bor i särskilt boende eller har hemtjänst. 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel(%) samt lnvånare65+ somvar beviljade 
hemtjänst i ordinärt boende, andel(%) 

H åbo Knivsta Norrtälje Tierp Trosa Alla kommuner, 
vägt medel 

Källa. Egen summering av statistikfrån Kolada 

Diagrammet visar att i Håbo har siffran 11,0 procent vilket är lägre än rikssnittets 13,8 pro
cent. Antalet invånare med insatser är således inte förklaringen till att Håbo har högre kostna
der än sin standardkostnad. Knivsta har 9,1 procent med insatser vilket är ännu lägre. Antalet 
personer över 65 år med insatser verkar inte förklara skillnaden. 

Måttet att alltid räkna ihop antalet 65-åringar och uppåt gör att det blir svårt att analysera 
verksamheten eftersom behoven skiljer sig åt i de olika åldrarna över 65 år. Det gör det mer 
relevant att jämför insatser för olika åldersgrupper. I kostnadsutjämningen mellan kommuner
na tas hänsyn till flera olika åldersgrupper och även personernas civilstånd. 

Därför försöker vi jämföra insatser i olika åldersgrupper istället för bara 65 år och äldre, se 
längre fram i rapporten. 

Det som också kan påverka är om hem1jänstinsatser är beviljade eller utförs utan biståndsbe
dömning. 

3.5.1 Lokalkostnader 
När SCB redovisar mått för äldreomsorgen, särredovisas alltid lokal- och kapitalkostnader9

• 

Syftet är att öka jämförbarheten och samtidigt fokusera på själva vård- och omsorgskostna
den. 

Nettokostnad lokaler utgörs av bruttokostnaden med avdrag för hyresintäkter. Det motsvarar 
således hur mycket av lokalkostnaderna som finansieras av kommunen. 

Diagrammet visar nettokostnaden för lokaler inom äldreomsorg, kr/invånare över 65 år. 

9 Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 s 181. 
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Nettokostnad lokaler äldreomsorg, kr/In v 65+ 

82010 .2011 02012 

8000.-----------~~~--------------------------------------~ 

7000 +--------
6000 +-------
5000 -f-.H&I-----=-== 
4000 +-r-1:-=~rT---
3000 
2000 
1000 

o 
H åbo 

Källa.Ko/ada 

Knivsta Norrtälje Tierp Trosa Alla 
kommuner, 
vägt medel 

Den genomsnittliga nettokostnaden för lokaler i riket är ungefår 3000 kr per invånare 65 år 
och äldre. Håbo ligger ungefår på snittet medan Knivstas lokalkostnader är dubbelt så höga, 
cirka 7 500 kr. 

Knivstas högre lokalkostnader jämfört med Håbo och rikssnitt kan beräknas till4 500 kr 
gånger l 913 invånare det vill säga 8,6 Mkr. Moms kan återsökas för vissa lokaler med 18 
procent, i så fall kan skillnaden minskas till 7 Mkr10

• 7 mkr av avvikelsen från standardkost
naden beror således på höga lokalkostnader. 

Båda kommunerna står för alla lokalkostnader, även för de boende som drivs av privata utfå
rare, så det påverkar inte jämförelsen. Här inräknas också kapitalkostnader. En1igt Håbos RS 
har äldreomsorgen 417 tkr i kapitalkostnader och Knivsta 458 tkr11

• 

3.5.2 Särskilt boende 

3.5.2.1 Antal och andel i särskilt boende 
Om manjämför andelen i vmje kommun av 65-åringar och äldre som har särskilt boende så 
varierar det. Håbo har en låg andel i särskilt boende 2,4 procent och Knivsta har 4,2 procent, 
men även det är under riksgenomsnittet. 

10 Återsökning av moms kallas for Ludvika moms, då skattekontoret for detta finns i Ludvika. Det nuvarande 
kommunkontosystemet infordes i samband med BU-inträdet 1995. Anledningen var att den generella avdragsrät
ten for kormnuner for all ingående moms då inte längre kunde behållas. Syftet med det nya systemet var främst 
att konkurrensneutralisera privata entreprenörers verksamhet inom vård, omsorg och utbildning med offentlig 
verksamhet. Det finns två sätt att återsöka moms: l) 6 procent av kostnaden används for köp av momsfri sjuk
vård, tandvård, social omsorg eller utbildning. 2) Alternativt: Vid specificerad lokalkostnad på fakturan; 18 pro
cent av lokalkostnaden samt 5 procent av resterande kostnader. 
11 Tidigare i punkt 4.2.2 nämndes att Knivsta hade avskrivningar och internränta for verksamhetssystem på cirka 
1,8 Mkr under 2012. Denna siffra är hämtad ur kommunens redovisning. Ett motpartsfel har inträffat under 
2012, vilket har gjort att kostnaden for avskrivningar inte har rapporterats in i RS under rubriken kapitalkostna
der, utan det är troligtvis enbart internränta som detta avser. Kostnaden kan i stället ha fordelats i kommunens 
overhead i räkenskapssammandraget 
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Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel(%) 

6.-------------------------------------------------------------------~ 

2 

o 
H åbo Knivsta Norrtälje 

Källa: Egen beräkning baserad på Socialstyrelsens statistik 

Tierp Trosa Alla kommuner, 
vägt medel 

Om man istället jämför andelen i olika åldrar, eftersom kommunerna har olika ålderssamman
sättning ser det lite annorlunda ut. 

Antal personer 65-- w år som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober 2012 fördelade efter ålder och kön. 
65-7 4 år 75-79 år 80-84 år 85--89 år 90-w år Summa Totalt 
K M K M K M K M K M K M 

Knivsta 
Riksfördelning J' 4" 5 J' 4" 4 J' g" 5 J' 13" 7 J' 12" 5 J' 43" 26" 
Verklig fördelning J' 3" 3 J' 4" 7 

,. 
g" 6 J' 13" 12 J' 18" 6 J' 47" 34" 

Hå bo 
Riksfördelning J' B" 9 J' 7" 5 J' 11 J' 8 J' 16" 7 J' 18" 5 J' 59" 35" 
Verklig fördelning 

Källa: Egen beräkningutifrån Kolada. 

Knivsta hade 81 boende i särskilt boende i oktober 2012. Om Knivsta hade samma fördelning 
av andelen boende som snittet i riket i olika åldersgrupper, skulle antalet boende vara 70. En 
av orsakerna till de högre kostnaderna i Knivsta bör således bero på att det är fler i särskilt 
boende. 

Håbos fördelning enligt rikssnitt är 94 boende, medan det faktiska antalet boende var 82, år 
2012. Det är 12 fåtTe boende än "normalfördelningen". Håbo borde således ha lägre kostnader 
på grund av fårre i särskilt boende. I avsnitt 4 framkommer också att Håbo haft lång väntetid 
för plast i särskilt boende, 139 dagar jämfört med 52 i rikssnitt. År 2013 öppnades ett nytt bo
ende, Solängen, med 18 särskilt boendeplatser så totalt är det nu 100 platser. Den verkliga 
fördelningen på olika åldrar kan inte redovisas eftersom statistik saknas. 

Beräkningarna får vara en indikator på avvikelse mot standardkostnaden eftersom ingen hän
syn tas till civilstånd. 
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3.5.2.2 Kostnader per brukare inom särskilt boende 
Diagrammet visar kostnader för särskilt boende, kr/brukare 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare 

900000 ~--------------------------------------------------------~ 
800000 +-------------~m~~--------------------------~~--------~ 
700000 +-----4~EHM--------r-..,_-------,::n?""!l'«7""------------------l 
600000 
500000 
400000 
300000 
200000 
100000 

o 
H åbo Knivsta Norrtälje Tierp Trosa Alla kommuner, 

vägt medel 

Källa: Kolad a, förutom H åbos uppgifter som är hämtade från mängdstatistiken som fanns tidigare i Kola da. 

Både Håbo och Knivsta har en kostnad per boende som överstiger snittet i riket som är 602 
tkr. Håbos kostnad är cirka fyra procent högre, 628 tkr. Om boendena hade haft en genom
snittlig kostnad får sina 82 boende så skulle Håbos kostnad vara totalt l ,9 Mia lägre. 

Knivstas kostnad är 706 tkr, vilket är 17 procent högre än snittet. Kostnad på rikssnitt skulle 
innebära får Knivstas 81 boende, totalt 8,4 Mkr i lägre kostnader. 

3.5.2.3 Kostnadsjämförelse mellan kommunerna 
Ett syfte med tabellen nedan är att fårsöka härleda kostnaden får särskilda boende som redo
visas i Kolada. I Kolada har lokalkostnaderna räknats bort schablonmässigt, och inte med de 
verkliga lokalkostnaderna, vilket gör att kalkylen nedan får ses som en ungefårlig beräkning. 

Kostnaderna har hämtats från kommunernas ekonomisystem och vid behov fårdelats efter 
samma grund som får den officiella statistiken. I bilaga 2 finns totalkostnaderna som ligger 
till grund får kostnaden per boende. 
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En jämförelse har gjorts mellan kommunernas särskilda boenden, egen regi och upp
handlad. 

Särskilt boende H åbo Knivsta 
Egen regi Privat Snitt Egen regi Privat Snitt 

Dalängen Pornona Attendo/ Estrids Vilhelrns 
hus4 Pornona gård gård 

hus2 
Antal platser 18 32 32 54 42 
Al drar 
Demens Ja, endast Nej 67%~ 60% 
Ingår korttids platser? Nej Nej Nej 

Bemanning 
Omsorgspersonal, dag 0,73 0,71 0,72 
Omsorgspersonal, dag somatisk 0,54 
Omsorgpersonal, dag demens 0,61 
Omsorgspersonal, natt 0,22 0,15 o 18" O, 11 

' 
sjuksköterskor, dag 0,03 0,03 0,03 0,05 

Kostnader, kr 
Chef ~ 17 694 19 775 o 12 222 
Omsorgspersonal 

,. 
559 139 441 787 o 433 648 o 

sjuksköterskor dag 
,. 

36 436 36 436 o ingår ovan o 
sjuksköterskor natt, kväll 

,. 
10 425 10 425 10 425 21 963~ o 

städning 
,. 

4 778,. 7125,. o Ingår ovan 
,. 

o 
Rehabilitering, hjälpmedel 

,.. 
26 996,. 26 996,. 26 996 5 667,. 5 667 

Liv.:; medel 24 444~ o~ o ~ 16 648,. o 
Restaurang o 28 613" 28 613 ~ o o 
Reception, vaktmästeri 
Fastighetskostnader utö'-13r hyran 
Omkostnader exkl hyra 13 278 11 219 156 24 500 o 
Köp '-13rksamhet o o 455 813 o 534 571 
Summa verksamhetskostnad 693 190 611 312 550 939 608 315 514 648 540 238 525 844 

Övergripande kostnader 
~ 133 457 Förvaltningens kostnader/ OH /handläggning 19 689 

Tomhyra lämnat äldreboende o 18 750 
Kostnad för köpta platser o 28 049 
Summa 19 689 180 256 

Total bruttokostnad, kr 628 004 706 099 

Skillnader i verksamhetskostnader mellan kommunerna 

När man järnfor den genomsnittliga bruttokostnaden per boende for själva verksamheten 
framgår det av tabellen av Håbos snitt är 608 tkr och Knivstas 526 tkr. 

Bemanningsnivån är olika i kommunerna. I Håbo bemanningen på dagtid lika hög i alla bo
ende, 0,72 personal per boende. Bemanningen i Knivsta är for demensboende 0,61 och vanligt 
särskilt boende 0,54. Bemanningen är således betydligt högre i Håbo än i Knivsta. Emellertid 
så forstärktes bemanningen på Estrids gård under hösten 2013. 

Som exempel kan sägas att om Pornona hus 4 i Håbo hade lika hög bemanning som Estrids 
gård i Knivsta, det vill säga 0,54 personal per boende, hade personalen kunnat minskas med 
5,5 årsarbetare, vilket motsvarar cirka 2,7 Mkr. 
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Även nattpersoMlen är högre bemannad i H åbo än 1Knivsta. Håbo har O, 15 till 0,22 personal 
per boende, i Knivsta är det O, l l. 

Sjuksköterskebemanning är tvärtom högre i Knivsta än Håbo. Knivstas bemanning är 0,05 
sjuksköterska på dagen och Håbos är 0,03. Kväll- och nattsjuksköterskorna beräknas dessu
tom vara dubbelt så dyra i Knivsta som i H åbo. 

Skillnader l övergripande kostnader inom äldreomsorgen 

En väsentlig skillnad mellan kommunerna är de kostnader som inte är direkt relaterade till de 
särskilda boendena, som t ex biståndsbedömningen, förvaltn.irtgsövergrlpande kostnader, och 
overheadkostnader. För Håbo är den kostnaden 19 tkr och i Knivsta 180 tkr. I Knivstas kost
nad har det räknats in kostnader för tomhyra av äldreboende och köp av platser. 

Den slutsats som måste dras är att det är dessa kostnader som gör att Knivsta har hög kostnad 
för särskil t boende. 

KostnadsskUinader mellan egen regi och privat inom kommunerna 

Tabellen visar att det i Håbo finns skillnader meilan de två boendena på Pomona. De kostar 
olika mycket trots att de har samma uppgift. Kommunens kostnad för det privata boendet bt7 
räknas till 550 tkr per boende medan det som drivs i kortnnunal regi kostar 611 tkr. Skillnaden 
blir totalt 2,4 Mkr. Kommunen kan också återsöka 6 procent statsbidrag för köp av platser, 
vilket gör att det privata alternativet blir ännu billigare. 

För Knivsta blir kostnaderna högre för det privata boendet, men då har ej hänsyn tagits till 
återsökning av moms. För Knivstas del så förefaller inte dessa skillnader förklara varför 
äldreomsorgen i Knivsta är dyrare. I Bilaga 4 jämtörs även skillnader i dygnspeng dels mellan 
privat och kommunal regi samt omvårdnad och demens. 
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3.5.3 Ordinärt boende 
"I ordinärt boende ingår hemtjänst i det ordinära boendet samt alla insatser som stödjer den 
enskilde att kunna bo kvar hemma. Dit räknas de insatser som ges i korttidsvården till exem
pel växelvård, avlösarservice, rehabilitering samt dagverksamhet och bostadsanpassning. 
Ä ven mindre insatser såsom larm och matlådor ingår. Hälso- och sjukvårdsinsatser upp till 
och med sjuksköterskenivå, hemsjukvård, i ordinärt boende."12 I dessa nyckeltal har lokal
kostnaden dragits bort. 

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg exkllokalkostnader, kr/lnv 65+ 
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Källa: Kolada 

H åbo Knivsta Norrtälje Tierp Trosa Alla kommuner, 
vägt medel 

Kostnaden för ordinärt boende per invånare äldre än 65 år är inte anmärkningsvärt högt i var
ken Håbo eller Knivsta. Båda kommunerna ligger under rikssnitt. Måttet är relativt trubbigt 
eftersom det inte påverkas av åldersfördelningen för dem som är 65 år och äldre. Kommuner 
med relativt sett många "yngre äldre" har rimligtvis lägre kostnad. 

3.5.3.1 Hemtjänst 
Hemtjänst utgör den största kostnaden i ordinärt boende. 

En faktor som påverkar kostnaden för hemtjänst torde vara antalet personer som är beviljade 
hemijänst. Socialstyrelsen redovisar den antalsstatistik som kommunerna skickar in. 

I tabellen visas det faktiska antalet beviljade personer. För hemtjänst är personerna fördelade 
på två åldersgrupper. Dessutom har en beräkning gjorts som visar hur många personer som 
skulle ha varit beviljade om kommunen följt en riks fördelning. 

Personer 65- år i ordinärt boende som var beviljade hemtjänst den 1 oktober 2012. 
65- 79 år 80-w Totalt 

Knivsta 
Riksfördelning 

,. 51,.. 97" 148 
Verklig fördelning 

,. 
26" 68" 94 

Hå bo 
Riksfördelning 

,.. 92,. 122" 213 
Verklig fördelning 

Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 

12 Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2011. 
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Den l oktober 2012 hade Knivsta 94 personer som beviljats hemtjänsten. Knivsta har en lägre 
andel som är beviljade än snittet i riket. Om man använt rikets andel till Knivstas befolkning, 
så hade Knivsta istället haft 148 personer med hemtjänst. Det innebär att antalet hemtjänstta
gare inte bidrar till de höga kostnaderna för äldreomsorgen. 

Håbo har inte lämnat rätt statistik så det verkliga antalet beviljade personer är okänt. Vid 
denna rapports fårdigställande har inte rättvisande statistik erhållits. Med riksfördelningen är 
Håbos normala antal213 personer. 

Om manjämför kostnaden per brukare för hemtjänsten framkommer kostnadsskillnader. 
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Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare 

M2010 •2011 02012 l 

H åbo Knivsta Norrtälje Tierp Trosa Alla kommuner, 
vägt medel 

Källa: Kolada exkl. Håbo kommun. Den gamla statistikenfrån Kolada har använtsför Håbo eftersom den nya 
är felaktig. 

A v diagrammet framgår att Knivstas kostnad är 283 tkr per brukare. Det är nästan dubbelt så 
höga kostnader per brukare jämfört med övriga kommuner. Håbos kostnad är lägre än riks
snitt. Bilden antyder att Knivsta har höga kostnader i hemtjänsten, men att Håbo inte visar 
högre kostnader. 

Vad är det som gör att kostnaden per brukare är så olika i kommunerna? 

Koll på hemtjänsten? 

Enligt SKLs nya handledning för analys av kommunens hemtjänstkostnader "Koll på hem
tjänsten?", är det tre delar som påverkar varandra och som styr hemtjänsten och dess kostna
der. Det är: 

-Uppdraget och dess förutsättningar 
-Biståndsbedömningen 
-Utförandet av tjänsten 

Uppdraget handlar om att med utgångspunkt i socialtjänstlagen ge hemtjänst till de invånare 
som bedömts ha rätt till detta. Uppdraget påverkas av den ambitionsnivå (som kan vara ut
tryckt i politiskt beslutade riktlinjer gällande hemtjänsten) eller den praxis som finns i den en
skilda kommunen. I varje kommun finns också vissa givna förutsättningar som påverkar hem
tjänsten och planeringen av den. Den handlar om geografiska avstånd, andel äldre, tillgång till 
lägenheter. 
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I biståndsbedömningen prövas den enskildes behov. Om behov finns beslutas om vilken hjälp 
och vilken omfattning (tid) som beviljas. Biståndsbedömningen kan variera inom samrna 
kommun om handläggarna tolkar riktlinjerna och bedömer behov på olika sätt. 

Slutligen finns utfårande enheter som verkställer besluten och levererar tjänsterna till brukar
na. Utfåramas följsamhet till biståndsbesluten och förmågan att planera och genomfåra arbe
tet har betydelse får både kostnader och kvalitet. 

Hur ser det ut i Håbo och Knivsta? 

Uppdraget och dess förutsättningar 

Rapporten har inte granskat eventuella schablontider får hemtjänstinsatser eller vilka insatser 
som är möjliga att bevilja. Det har bedömts som alltfår omfattande. 

Socialförvaltningen i Håbo föreslog socialnämnden under år 2012 att besluta om fårändrade 
riktlinjer får bistånds bedömningen. I fårslaget ingår att schablontiderna minskas. Förvaltning
en beskrev att de flesta brukare är nöjda i de återkommande brukarundersökningarna med de 
insatser de f'ar, samtidigt utförs långt ifrån all tid som den enskilde beviljats, vilket inte stämmer 
överens med en rättssäker socialtjänst. Socialnämnden har inte beslutat om de nya riktlinjerna. 

Biståndsbedömningen 
Vi har använt oss av Koll på hemtjänsten:s analysmodell för att jämföra beviljad tid jämfört 
med utförd tid. 

Tabell: Antal timmar i hemtjänsten september 2013 

Knivsta Håbo 
Antal beviljad e timmar 2 945 4 814 
Antal tillgängliga personaltimmar 3 645 6 307 
Antal planerade timmar 2 345 3 796 
Antal timmar/månad delegerade insatser 271 433 
Antal utförda timmar 2 345 2 863 
Antal avböjda timmar 193 514 
Antal utförda hemsjukvårdstimmar 271 433 
Andel korta besök (under 20 min), ggr 3 238 -

Källa: Knivsta Sofia Claesson, enhetschef hemtjänst, Håbo Matilda Norell enhetschefhem
tjänst 

Tabellen visar vilken omfattning hemtjänsten hade under september 2013. Endast de kommu
nala utfårama ingår. Avböjda timmar betyder att personer avsagt sig planerad insats med kort 
varsel, men utfåraren fär full ersättning. Utifrån de redovisade timmarna har ett antal nyckel
tal räknats fram: 

Knivsta Håbo 
Utfårda/bevilja de timmar (procent) 80% 59% 
Planerade/beviljade timmar (följsamhet i procent) 80% 79% 
Utfårda/tillgängliga timmar (produktivitet i procent) 64% 45% 
Utfårda/planerade timmar (procent) 100% 75% 
Andel korta besök (under 20 min), ggr 3 238 -
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Utförs all tid som bevilias? 

Av tabellen framgår att de timmar som är utforda, av de beviljade, är betydligt lägre än de 
som hår beviljats. I Knivsta utförs 80 procent av den beviljade tiden och i Håbo utförs 59 pro
cent av den beviljade tiden. 

En orsak till att alla timmar inte utfors beror på avböjd tid, som till exempel kan innebära att 
personerna är på sjukhus eller har tackat nej till insats. För Knivsta forklarar det 7 procent av 
tiden som inte utfors. Motsvarande siffra for Håbo är 11 procent. 

Detta innebär att Knivsta har större följsamhet mot beslut än Håbo. Vad beror det på att all 
beviljad tid inte utfors? Vilken betydelse har beslutet om tid när utfcirandet skiljer så mycket 
från tiden? Sker återkoppling till biståndsbedö~gen? 

Produktivitet hos kommunala utförarna 

Av tabellen framgår också att det är skillnad mellan kommunerna vad gäller utförda timmar i 
förhållande till tillgänglig personal tid. I Knivsta används 64 procent tillgänglig personaltid 
men i Håbo utfOrs endast 45 procent av tillgänglig personaltid. 64 procent får anses som en re
lativt nortnal nivå i jämförelse med andra kommuner. 45 procent är en anmärkningsvärd nivå 
som bör analyseras närmare. En orsak kan vara geografiska avstånd mellan brukare ochhur 
planeringen av insatser sker i forhållande till det. 

Ersättning till utförarna 

Utfårama tär ersättning for den utförda beviljade tiden. Ersättning lämnas också for utförd 
hemsjukvårdstid. Den ingår inte i beviljad tid utan ersätts vartefter utförarna rapporterat att de 
11tfdrt hemsjukvård. Dessutom får utförarna ersättning for tid som hemtj änsttagama avböjt, for 
de konunande fyra dagarna. Ersättning utgår också for tid hos brukare vid trygghetslarmning. 

Privata utförare enligt LOV 

l Håbo debiterade de kommunala hemtjänstutfcirarna för 3 810 timmar i september 2013. De 
privata debiterade för 2 030 timmar. Det itmebär att de privata har 35 procent av det totala ut
fårandet i Håbo. 

De privata utfcirama debiterar 95 procent av beviljad tid i Hå,hö och den kommunala debiterar 
70 procent av den beviljade tiden. De privata utfors således 35 procent mer av den beviljade 
tiden. Ersättningen till de. privata var 6,2 mkr år 2012. 

Hade det varit ko:romuna1 utforare så hade ersättningen varit 1,6 mkr lägte. För att kostnaden 
ska bli lägre for kommunen lcrävs dock att den kommunala utfciraren kan hålla sin budget, 
vilket inte är fallet år 2012. Vad är orsaken till att den kommunala utföraren inte utför mer 
beviljad tid? 

I Knivsta är det sex brukare som har valt privat hemtjänst enligt LOV. Det privata alternativet 
tenderat· även i Knivsta att bli dyrare än i kommunalregi då de privata foretagen har högre ut
forandegrad. 
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Ersättning till utförarna 

Kommunerna har lite olika modell får ersättningen till utfårama vilket gör att det inte direkt 
kan järnfåras. Knivsta ger de privata utfårama 3 procent mer än de kommunala, vilket utgör 
kompensation får momskostnader. I Håbo varierar ersättningen mellan kommunala och pri
vata utfårare med l ,9-3 procent. 

Ersättningsnivåer för hemtjänst 2012 

Håbo kommun 
kr l timme (år 2012) 

personlig omvårdnad och service om 
leverantör är godkänd enligt kategori 1, 
klockan 07:00-22:00 

service om leverantör är godkänd en
ligt kategori 2, klockan 08:00-17:00 
(ingen leverantör finns f n) 

Knivsta kommun 
kr l timme (år 2012) 

hemsjukvård 
personlig omvårdnad 

Service 

privat leverantör 
Tätort Landsbygd 

341 413 

318 387 

privat leverantör 
Tätort Landsbygd 

381 417 

340 371 

288 299 

kommunalleverantör 
Tätort Landsbygd 

335 401 

312 376 

kommunalleverantör 
Tätort Landsbygd 

370 404 

330 

279 

360 

290 

Prislistan ger intryck av att Håbo ger högre ersättning till sina utfårare än Knivsta. 

3.5.3.2 Korttidsvård 
Med korttidsboende/vård avses bistånd i form av tillfälligt boende får bl. a. avlösning av arr
hötigvårdare och växelvård, som kan vara fårenat med hälso- och sjukvårdsinsatser. Här re
dovisas även kostnader får utskrivningsklara enligt kommunens betalningsansvar. 

Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 65+ 
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Källa: Kolada 

H åbo Knivsta Norrtälje Tierp Trosa Alla kommuner, 
vägtmedel 

Kostnaden får korttidsvård i Håbo och Knivsta, om man räknar per invånare 65 år och äldre, 
avviker inte nämnvärt från rikssnittet 
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Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/boendedygn 

112010 •2011 D2012 

Knivsta Norrtälje Tierp Trosa Alla kommuner, 
vägt medel 

Kostnaden per boendedygn är lägre än rikssnittet i Hå bo men Knivstas kostnader är 25 pro
cent högre än rikssnittet per boendedygn. 

31 



3.5.4 Övriga insatser i ordinärt boende 
Här ingår alla insatser inom ordinärt boende fårutom hemtjänst och korttidsvård. Insatser är t 
ex boendestöd, dagverksamhet, anhörigbidrag och bostadsanpassning. Ingen schablonavräk
ning får lokaler görs för detta mått. Intäkter för t ex hyresintäkter och avgifter från kommun
medborgama räknas inte av, så kommunens nettokostnad kan vara lägre. 
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Källa: Kolada 

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg övrigt, kr/inv 65+ 

m2010 •2011 c2012 l 

Knivsta Norrtälje Tierp Trosa Alla kommuner, 
vägt medel 

Knivsta har återgått till höga kostnader under år 2012, även Håbo har dubbelt så höga kostna
der som rikssnitt. Knivstas värde får 2011 beror troligtvis på felinrapportering och lämnas här 
utan analys. 

Håbo har 3227 invånare som är 65 år och äldre. Kostnaden övrigt inom ordinärt boende inom 
äldreomsorg är därmed 7,6 Mkr, enligt ovanstående mått. Nettokostnaden får Håbo får denna 
verksamhet är dock 4,0 Mkr. Nettokostnaderna är del av socialchefens kansli 0,2 Mkr, äldre
ombudsman och anhörigstödjare och lokal1,0 Mkr, lägenhetshyror 0,7 Mkr, bostadsanpass
ning 1,9 Mkr och del av overheadkostnad 0,3 Mkr. 

Lägenhetshyrorna utgörs av de 50 lägenheter som Håbo kommun hyr av Håbohus, för att hyra 
ut dem till personer som är 75 år och äldre. Inget krav på biståndsbeslut finns. Det påverkar 
detta nyckeltal i och med att hyresintäkterna inte räknas av. År 2012 subventioneras hyran 
med cirka 17 procent till en kostnad av 0,7 Mkr. Dessa 0,7 Mkr är en faktisk kostnad för 
Håbo kommun. 

I måttet är det bruttokostnaden 4, l Mkr för lägenhetshyrorna som ingår, det vill säga det får
klarar l 270 kr per invånare 65 år och äldre. Det motsvarar nästan hela skillnaden mot riks
snittet. 

Knivsta har inget sådant boende i kommunen. När Estrids- och Vilhelms gård var fårdig
byggda 2011, så fick 27 personer i servicelägenheterna på Ängbyvägen ett erbjudande att 
flytta med dit. Merparten valdes att acceptera detta erbjudande. Det finns dock fårdelar med 
att ha en högre koncentration av hemtjänstkunder i centralorten, då hemtjänstgruppen f'ar kor
tare restid samt mindre omkostnader får att utföra hemtjänsten. 

Det torde vara kostnadsdrivande för äldreomsorgen att inte ha en mellanform av boende samt 
att det kan resultera i att kommunen får bygga ett nytt äldreboende i förtid. 
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3.5.4.1 Öppen verksamhet 
Öppen vård är allmänt riktade insatser som inte kräver biståndsbeslut, t ex restaurangverk
samhet, fotvård, dagcentraler, terapilokaler, bidrag till föreningar mm. Lokalkostnader har ta
gits bort och redovisas under lokalkostnader. Kostnaden är bruttokostnad minus schablon
kostnad får lokaler minus interna intäkter minus försäljning till andra kommuner och lands
ting. Det innebär att kommunens nettokostnad kan vara lägre. 

Kostnad (exkl. lokaler) öppen verksamhet äldreomsorg, kr/lnv 65+ 
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Källa: Kolada 

H åbo Knivsta Norrtälje Tierp Trosa Alla kommuner, 
vägt medel 

Av diagrammet framgår att kostnaderna ser ut att vara höga i både Håbo och Knivsta. Från 
kostnaden avräknas dock inte intäkter från kommunmedborgarna, vilket innebär att kommu
nens nettokostnad kan vara betydligt lägre. 

Håbo har 3227 invånare som är 65 år och äldre. Kostnaden får öppen verksamhet exklusive 
lokaler inom äldreomsorg är därmed 4,5 Mkr, enligt ovanstående mått. Nettokostnaden är 
dock 2,8 Mkr efter att intäkter från restaurangen och fotvården är avdragna, enligt kommu
nens ekonomisystem. Måttet är därfår svårt att värdera utifrån ett nettokostnadsperspektiv, ef
tersom det inte är känt om övriga kommuner också kan dra bort intäkterna. 

Nettokostnaderna får Håbo utgörs främst av dagverksamhet 2,0 Mkr men även en del av soci
alchefens kansli 0,2 Mkr, fotvård -0,1 Mlcr, del av restaurang 0,5 Mkr och overheadkostnad 
0,2Mkr. 

En skillnad mellan kommunerna är om dagverksamheten biståndsbedömd eller inte. I Håbo är 
den inte biståndsbedömd och redovisas här, annars hade den redovisats under övriga kostna
der för ordinärt boende. Knivsta har 5 platser som är biståndsbedömd dagverksamhet i Vil
helms gård. 
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4. Kvalitet i verksamheten 

Kommunens Kvalitet i Korthet- KKiK är en sammanställning av ett antal viktiga verksam
hetsmått som ska beskriva kvalitet för medborgaren och effektivitet i verksamheten. Detta 
sammanställs i en rapport av SKL. Somjämförelse har vi tagit med Trosa Kommun som en
ligt uppgift har arbetat med att fårbättra sin äldreomsorg. 

Enkäterna finns sammanställda per enhet hos kommunerna vilket ger möjlighet till fördjupad 
analys. 

Sammanställningarna nedan visar att vi inte genom KKiK kan påvisa att de högre kostnaderna 
i Håbo och Knivsta har medfört högre kvalitet i verksamheten under 2012. 

4.1 Kommunens Kvalite i Korthet- KKiK mått 

Nedan redovisas de mått som berör äldreomsorgen förutom kostnadsmått som redan redovi
sats i denna rapport. 

H åbo Knivsta Trosa 

Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett 
äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? 139 27 24 
Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hem-
tjänst under en 14 dagarsperiod? 10 12 9 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda 
boende 87 
Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hem-
tjänst? 95 

F ör de två måtten i KKiK som avser brukarenkäter visar det sig att Håbo och Knivsta inte har 
lämnat in svar, varfår jämförelse inte kan göras. Det är Socialstyrelsens nationella brukarun
dersökningar som avses. 
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4.2 Serviceutbud i särskilt boende 

KKiK redovisar också vilka omsorgs- och serviceutbud kommunerna har, enligt tabell nedan. 
Alla mått har tyvärr inte redovisats får Håbo och Knivsta, varfår en sammantagen bild inte 
kan ges. Håbo har dock tre röda mått och ett gult, Knivsta tre röda mått och Trosa ett rött 
mått. 

Vilket serviceutbud finns inom särskilt boende· Håbo Knivsta Trosa Snitt 

Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel 
(procent) - - 85 87 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre använder egen nyck-
el till sin bostad, andel (procent) o 100 100 88 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevis-
telse, andel (procent) 100 50 18 75 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds kvarboende i 
livets slutskede, andel (procent)** - - - -
Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån 
sina egna önskemål dagligen, andel (procent) 100 50 100 67 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras 
kvälls/nattmål, andel (J:lrocent) 100 100 100 91 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för 
nattvila, andel (procent) 100 100 100 97 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för 
uppstigning på morgonen, andel (procent) 100 100 100 96 

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad 
och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (procent) o 100 100 28 

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organise-
rad e och.gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (procent) 64 100 100 46 

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder sammanboende för 
maka/make, andel (procent) o 50 100 59 
Närstående till avlidna som erbjudits ett eftersamtal, andel (pro-
cent) - - 78 52 

Alla 11? nej nej ja x 

Summa poäng (Max = 55) ~ - - 49 39 

~ndel av maxpoäng (procent} - - 89 70 
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4.3 Omsorgs- och serviceutbud i hemtjänsten 

För måttet omsorgs- och serviceutbud i hemtjänsten framgår att snittet i riket är 23 poäng av 
33 möjliga. Håbos och Knivstas utbud ger 21 poäng det vill säga under rikssnitt. 

o msorgs- oc h b serv1ceut ud å H bo K' m vs ta T rosa 

Hemtjänst-tagare som är dementa erbjuds biständs-bedömd dag-
verksam-het vid behov, {Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=O} o 1 1 

Hemtjänst-tagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig 
hygien, {Ja=1/ Nej=O} 1 1 1 

Hemtjänst-tagaren erbjuds att välja tid för insats, {Ja=1/ Nej=O} 1 1 1 

Hemtjänst-tagaren erbjuds dagligvaru-inköp, {>En gång/vecka=3/ En 
gång/vecka=2/ < En gång/vecka=1/ Ingår inte=O} 2 2 2 

Hemtjänst-tagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka, 
{Ja=1/ Nej=O} 1 o 1 

Hemtjänst-tagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden, {Efter 
önskemål=2/ 1-3ggr/vecka=1/ <1 gång/vecka eller inte alls=O} 2 2 2 

Hemtjänst-tagaren erbjuds ledsagarservice, (>En gång/månad=3/ En 
gång/månad:;:2/ < En gång/månad=1 l Ingår inte=O} 3 3 3 

Hemtjänst-tagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaru-
inköp, {Ja=1/ Nej=O} 1 1 1 

Hemtjänst-tagaren erbjuds promenader, {>En gång/vecka=3/ En 
gång/vecka=2/ < En gång/vecka=1/ Ingår inte=O} 2 3 3 

Hemtjänst-tagaren erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snö-
skottning eller fixartjänst, (Ja=2/ Någon=1/ lngen=O} 1 o o 
Hemtjänst-tagaren erbjuds social dagverksamhet, (Vardag+helg=2/ 
Vardag=1/ Ingår inte=O} 1 1 o 
Hemtjänst-tagaren erbjuds städning, frekvens {En gång i veckan=3/ 
Varannan vecka=2/ Var tredje vecka= l/ Ingår inte=O} 1 1 2 

Hemtjänst-tagaren erbjuds städning, omfattning {>Två r.o.k.=3/ Tyå 
r.o.k.=2/ Ett r.o.k.=l/ Ingår inte=O} 2 2 2 

Hemtjänst-tagaren erbjuds tvätt, frekvens {En gång i veckan=3/ 
Varannan vecka=2/ Vartredje vecka eller mer sällan=l/ Ingår 
inte=O} 2 1 2 

Hemtjänst-tagaren erbjuds vid behov trygghets ring-
ning/telefonservice, {Ja=1/Nej=O} o 1 1 

Hemtjänst-tagaren erbjuds välja personal som talar Hemtjänst-
tagarens språk, {Ja=l/Nej=O} o o 1 

Hemtjänst-tagaren med syn- och hörselskada erbjuds stöd och råd-
givning vid behov, (Ja=1/ Nej=O} 1 1 1 

Alla 1:7? Ja Ja Ja 

Summa poäng (Max= 33) 21 21 24 

At:tdel av maXJ:!Oäng (J:!rocent) 64 64 73 
---- ----· -
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5. Resultat 

Denna rapport gör inte anspråk på att lämna en heltäckande redovisning av vilka kostnads
skillnader som finns mellan Knivsta och Håbo ochjärnfort med kommunernas standardkost
nader. Därtill är området alltfOr stort. 

Resultatredovisningen nedan utgör en redovisning av indikerade skillnader. Förhoppningen är 
att kommunerna och verksamheten kan se skillnader och göra forändringar. 

Följande har redovisats i rapporten: 

• Håbo har cirka 13 Mkr högre kostnader for äldreomsorgen än sin standardkostnad, 
Knivsta har cirka 33 Mkr högre kostnader än sin standardkostnad. 

• Håbo har inte lämnat rättvisande individstatistik till socialstyrelsen vilket gör det 
omöjligt att analysera kostnaderna i forhållande till insatserna. Detta är allvarligt och 
måste åtgärdas innan en djupare analys kan göras. 

• Knivsta har 7,1 Mkr i overheadkostnader och Håbo har 4,4 Mkr. Med hänsyn till anta
let äldre blir Knivstas högre kostnad 3,2 mkr. 

• De centrala kostnaderna inkl. !T-kostnader inom socialforvaltningen var klart högre i 
Knivsta än i Håbo. Uppskattningsvis rör det sig om ett par miljoner kronor i högre 
kostnader. 

• Jämforelsen av lönekostnader for äldreomsorgen visar att Håbo har högre löner än 
Knivsta och även högre än riksgenomsnittet. Detta kan forklara cirka 2 Mkr av Håbos 
högre kostnader gentemot standardkostnaden. 

• Beträffande lokalkostnaderna så ligger Knivsta, betydligt högre än Håbo som ligger på 
riksgenomsnittet. Knivsta ligger cirka 7-8 Mkr över riksgenomsnittet for lokaler. Dock 
ingick en dubbelhyra på l ,8 mkr fOr ett avvecklat äldreboende under aktuellt år. 

• Knivsta har Il fler boende i särskilt boende än "normalt" enligt riksgenomsnittet. Ef
tersom kostnaden per plats är 693 tkr medfOr det 7,6 Mkr i högre kostnader. 

• Håbos kostnad per boende är högre än riksgenomsnitt motsvarande 1,9 mkr. Knivstas 
särskilda boende kostar 17 procent mer än rikssnittet, det blir 8,4 Mkr totalt. Det är en 
stor skillnad mellan kostnadlersättning fOr utford plats och nyckeltaL Det tyder på 
stora övergripande kostnader och/eller kostnader felredovisade på fel verksamhet, 
både inom och utom nämnden. 

• Trots höga kostnader per boende har Knivsta lägre personalbemanning än Håbo. Det 
finns inget som tyder på att höga löner till orovårdspersonal/vårdbiträden ligger bakom 
höga kostnader inom äldreomsorgen. Hade Håbo haft samma bemanning på ett av 
äldreboendena som Knivsta, hade personalkostnaden i Håbo sänkts med 2,7 Mkr. 

• Beträffande skillnaderna mellan privat och egen regi så har Håbo den största skillna
den, där egen regi är dyrare. 
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• Knivsta har en lägre andel personer med hemtjänstinsatser än i genomsnitt i riket. Det 
kan :förklara en högre kostnad per brukare. För Håbos del finns inte statistik så det går 
inte att beräkna. 

• Ett :försök att analysera hem1jänsten med hjälp av SKLs analysmodell Koll på hem-
1jänsten har gjorts. Området är komplext och en helhetsbild kan inte ges. Vi kan dock 
se att det är stor skillnad mellan ut:förd tid av den beviljade tiden. I Knivsta ut:förs 80 
procent och i Håbo ut:förs endast 59 procent av den beviljade tiden. Det är också skill
nad i produktiviteten. I Håbo ut:förs 45 procent av tillgänglig personaltid, medan i 
Knivsta utförs 64 procent av tillgänglig tid, vilket är mer normalt. Vad dessa skillna
der beror på och vilken effekt de ger, bör analyseras vidare. 

• Privata utförare i Håbo debiterar 95 procent av den beviljade hem1jänsttiden och den 
kommunala debiterar 70 procent. Hade det varit kommunal utförare så hade ersätt
ningen varit l ,6 mkr lägre. Det är däremot inte säkert att kostnaden hade blivit lägre 
eftersom den kommunala ut:föraren gick med underskott. 

• Under verksamheten "övriga insatser i ordinärt boende" redovisar Håbo subvention
erade lägenhetshyror till boende utan biståndsbeslut med 0,7 Mkr. Knivstas kostnader 
i denna verksamhet är 6, 7 mkr högre än riks snitt. 

5.1 Sammanställning 

I rapporten redovisas ett antal bidragande orsaker till att äldreomsorgskostnaderna är höga. De 
:förklarar inte hela avvikelsen mot standardkostnaden utan ger en översiktlig bild. 

Awikelse mot standardkostnad H åbo Knivsta 

Overheadkostnad 3,2 
!T-kostnader 1,5 
Lönenivåer (ingår till viss del i särskilda boenden) 2,0 
Lokal kostnader 7,0 
Fler särskilda boende 7,6 

Dyrare platser i särskilt boende 1,9 BA 
Hemtjänst? 

Subvention lägenhetshyror 0,7 
Övriga insatser i ordinärt boende 6J 
Summa 4,6 34A 
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Bilaga 1 -Total kostnad för äldreomsorgen 

År 2012, mkr enl RS Hå bo Knivsta 
Personalkostnader 73,2 47,8 
Varor, tjänster, bidrag 12,8 10,4 
Lokalkostnader, intema och externa 11,5 19,8 
Kagitalkostnader 0,4 0,5 
Interna köp 13,8 1,3 
Fördelad gemensam verksamhet 4,4 7,1 
Summa 122,1 86,9 
Köp av verksamhet 21,5 33,3 
BRUTTOKOsTNAD 143,6 120,2 

Taxor och avgifter -4,2 -3,6 
Externa hyresintäkter -7,9 -5,8 
Övriga externa intäkter -7,8 -6,0 
Övriga interna intäkter -16,0 0,0 
BRUTTOINTÄKTER -35,9 -15,4 

NETTOKOSTNAD 107,7 104,8 

Tabellen nedan visar kostnader och intäkter för lokaler under 2012. 

Mkr H åbo Knivsta 

Lokalhyror 17,5 19,8 

Avgår momsåtersökning - 1,8 -2,5 

Netto 1.5~7 17j3 

Hyresintäkter boende -7,9 -5',8 

Nettokostnad får kommunen 7,8 11,5 

Källa: Kommunernas re.spektive räkenskapssannnandrag får 2012. 
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Bilaga 2 - Särskilt boende, totalkostnad tkr 

Särskilt boende H åbo Knivsta 
Egen regi Privat Totalt Egen regi Privat Totalt 

Dalängen Pornona Attend o/ Estrids Vilhelms 
hus4 Pornona gård gård 

hus2 
Antal platser 18 32 32 82 54 42 96 
Al drar 
Demens Ja, endast Nej 67%,. 60% 26% 
Ingår korttidsplatser? Nej Nej Nej 

Bemanning 
Omsorgspersonal, dag 13,16 22,72 50,27 30,41 
Omsorgspersonal, dag somatisk 0,00 19,54 
Omsorgpersonal, dag demens "' o.oo" 10,87 
Omsorgspersonal, natt 3,96 .. 4,80 "' 12,82 5,94 
sjuksköterskor, dag 0,60 1,00 1,60 2,50 

Kostnader, tkr 
Chef ~ 318 633 951 660 660 
Omsorgspersonal ~ 10 065,. 14137 24202 23 417 23 417 
sjuksköterskor dag 

,. 
656,. 1 166 

,. 
1 822 ingår ovan 

sjuksköterskor nattkväll 
,. 

188"' 334,. 334 .. 855 1186 
,. 

1 186 
städning 86 228 .. 314 ingår ovan 
Rehabilitering, hjälpmedel 486"' 864 864 .. 2 214 .. 306 238"' 544 
Livsmedel 440 440 899 899 
Restaurang 916 916 1 831 o 
Reception, vaktmästeri 926 926 2 064 
Fastighetskostnader utöver hyran o o 
Omkostnader exkl hyra 239 359 5 603,. 1 323 1 323 
Köp verksamhet 14 586,. 14 586 22 452 22452 
Summa verksamhetskostnad 12 477 19 562 17 630 49 882 27 791 22 690 50 481 

Övergripande kostnader 
Förvaltningens kostnader/ OH /handläggning 1 615 12 812 
Tomhyra lämnat äldreboende 1 800 
Kostnad får köpta platser o 2300 
Summa 1 615 16 912 

Total bruttokostnad, tkr 51496 67 393 
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Bilaga 3- Avgifter i äldreomsorgen 

Nedan redovisas kommuneroas taxor och avgifter mot brukarna inom äldreomsorgen utan 
närmare arml ys. 

AVGIFTER 2012 
Särskilt boende 

Kommun 
H åbo 

Knivsta 

Hå bo 
Knivsta 

Avgiftstyp 
Omvårdnadsavglft, maxtaxa 
Omv3rdnadsavglft, maxtaxa 

Matservice1 månadsabonnemang 
Matservice, månadsabonnemang 

kr kr/enhet 
1 760 kr per månad 
1 760 kr per månad 

3 000 kr per månad 
2 772 kr per månad 

Knlvstas avgifter beräknas av procentandelar av basbeloppet för aktuellt år. För 2012 så ligger beräkningsgrunden 44 000 kr för 
'basbeloppet. 

Avgifter l ordinärt boende 
Kommun Avgiftstyp kr kr/enhet 

Håba Hemtjänstavgift per timme service 175 kr/~mma 
Hå bo Hemtjänstavgift per timme omvårdn 100 kr/timme 

Knivsta Hemtjänstavgift per timme 264 kr/timme 

Hå bo Hemtjänstavgift maxtaxa per månad 1760 kr per månad 
Knivsta Hemtjänstavgift maxtaxa per månad 1 760 kr per månad 

Matservice, (matportfon 
H åbo lunch/middag)* -kr per portion 

Matservice, (matportion 
Knivsta tunch/mlddag)* 44 kr per portion 

H åbo Avgift för trygghetslarm 200 kr per månad 
Knivsta Avgift för trygghetslarm** 176 kr per månad 

• ) J?6n!en. som inte har hemtjllnstinsats tillkommer matdistributionsavgift med 300 liT per lllånad f ordinärt boende 
""") Ingår ej i maxra~nu, Hlilso- &. sjukvård, Trygghetshum 

Korttidsvistelse SoL 
Kommun 

H åbo 
Knivsta 

H åbo 
Knivsta 

H åbo 
Knivsta 

Hemsjukvård 
Kommun 

H åbo 
Knivsta 

Avgiftstyp 
Omvårdnadsavgrft 
Omvårdnadsavgift 

Matservice vuxna 
Matservice vuxna 

Matservice barn under 19 ~r 

Hemsjukvård 
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kr kr/enhet 
so kr per dygn 
67 kr per dygn 

100 kr per dygn 
91 kr per dygn 

68 kr per dygn 

o per ma-
200 kr nad 



Bilaga 4- Analys av dygnsersättning för olika kategorier inom 
Särbo i Kniv sta 

Tabellen avser att belysa eventuella skillnader i dygnsersättningar mellan upphandlad och 
egemegi 

Knivsta 2012 
volym Dygn- Arkost n ad 

Utövare Kategori Volym enhet ersättning Total 
Upphandlad Omvårdnad 6 120 dygn 1 345 8 231 400 kr 
Upphandlad Dem ens l korttids g 000 dygn 1 580 14 220 000 kr 

Biståndsbedömd 
Upphandlad dagverksamhet 1 800 dygn 262 471 600 kr 
Egen regi Omvårdnad 13 680 dygn 1 355 18 540 012 kr 
Egen regi Dem ens l korttids 6 480 dygn 1 599 1 O 360 146 kr 

Biståndsbedömd 
Egen regi dagverksam het o dygn o O kr 

Antal per år 37 080 Dygn Summa år 51 823 158 kr 

Källa: Egen uträkning baserad på redovisning ur ekonomisystemet. 

Inga större skillnader i pris kan påvisas mellan upphandlad verksamhet och kommunal regi 
under 2012, som kan forklara att äldreomsorgen i Knivsta är dyrare. 

Förutsättningarna är: 

• Antagande att bemanningen på både äldreboende är lika, får respektive kategori. 

• Att återsöka 6 procent moms från köpta platser. 

• Kostnader for kommunens overhead på 6 procent läggs till på kommunal regis platser. 

• Dennajämfårelse inkluderar inte övriga köpta SoL platser for äldre över 65 år. 

Det är dock tveksamt om det är riktigt att järnfora full overhead på dessa äldreboende platser i 
kommunal regi. Skulle Håbos overhead på 3 procent användas i stället så skulle egen regin bli 
cirka 25 kr/dygn billigare. I denna tabell basas på faktiska kostnader for egen regin under 
2012 samt for upphandlad verksamhet så är det kostnader for avtalade dygnspriser. Hänsyn 
tas inte till eventuella över- respektive underskott som upphandlat foretag redovisas, då detta 
inte är en kostnad får kommunen. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-19 VON 2016/00006 nr 1389 

Socialförvaltningen 
Avdelningen för stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
socialnämnden@habo.se 

 

Ej verkställda gynnande beslut år 2015, enligt SoL och LSS 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens 

rapport av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till 

kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.  

 

Sammanfattning 

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har 

verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska också på 

motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på 

nytt inom tre månader från avbrottet.   

Ärende 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun 2015, kvartal 4. 

Håbo kommun har totalt nio beslut, äldre än tre månader, som inte hade 

verkställts 2015-12-31. Tre av besluten avsåg särskilt boende (boende för 

äldre) enligt SoL, två av besluten avsåg boende med särskild service enligt 

LSS och fyra av besluten avsåg kontaktperson enligt SoL (socialpsykiatri).  

Socialförvaltningens kommentar 

Förvaltningen kan konstatera att det under perioden kvartal 4 funnits nio 

beslut som inte verkställts inom tre månader. Dessa beslut har rapporterats 

till IVO enligt gällande regelverk.   

 

För två av de som beviljats särskilt boende har verkställighet erbjudits, men 

den enskilde tackat nej. För den tredje personen har korttidsvistelse beviljats 

i avvaktan verkställighet.  

 

De två som beviljats boende med särskild service enligt LSS har meddelat 

att de enbart kan tänka sig boende i Bålsta och att de avvaktar att 

kommunens inplanerade nybyggnation av LSS-boende.  

 

De fyra som beviljats kontaktperson enligt SoL har på grund av resursbrist 

inte kunnat erbjudas verkställighet. En av de personerna har vid årets slut 

väntat över tio månader på verkställighet, vilket är beklagligt och kommer 

att följas upp noggrant närmsta månaden av myndighetsutövningen 

tillsammans med gruppen som ansvarar för rekrytering och verkställighet.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-19 VON 2016/00006 nr 1389 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 

föreslå att kommunen tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till 

maximalt en miljon kronor. 

Uppföljning 

Rapportering sker kvartalsvis till dels IVO, Inspektionen för vård och 

omsorg och dels till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. 

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-01-19 VON 2016/00008 nr 1391 

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 2015-12-01 – 2016-01-19 är redovisade.  

 

Sammanfattning 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 

sammanträdet. 

 Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden  

2015-12-01 – 2016-01-19, avseende färdtjänst/riksfärdtjänst, bistånd 

äldreomsorg enligt SoL samt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och 

LASS. 

Beslutsunderlag 

– Förteckning framtagen ur verksamhetssystemet Treserva (sekretess)  

__________ 

SoL – Socialtjänstlagen 

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta 

LASS – Lagen om assistansersättning  
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