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1. Upprop

2. Val av justerare - Eva Staake (S)

3. Tid för justering: Onsdagen den 16 december, klockan 16:30

4. Richard Landt presenterar sina verksamheter

5. Information från förvaltningen

6. Information – Så tycker de äldre om äldreomsorgen, Öppna jämförelser år 2015

7. Utvärdering av kostnader inom Färdtjänst och Riksfärdtjänst

8. Attesträtt och attestförteckning, år 2016
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10. Uppdaterade Allmänna villkor för kundvalet (LOV) inom hemtjänst
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12. Ny upphandling av driften av äldreboende Pomona

13. Införande av hemsjukvård enligt LOV

14. Teknisk utveckling inom vård- och omsorg

15. Val av representanter till projektgrupp för införande av teknikstöd i vård och omsorgen

16. Redovisning av anmälningsärenden och delegationsbeslut
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Ordförande 

Lena Fertig 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2015-11-17 VON 2015/00014 nr 1225 

Socialförvaltningen 
Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, avdelningschef 
0171-527 81 
socialnamnden@habo.se 

Utvärdering av kostnader inom Färdtjänst och Riksfärdtjänst 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens

rapport och uppdrar åt förvaltningen att avge ny rapport när

transportörmodul prövats och arbete med gemensam beställningscentral

fortskridit.

Sammanfattning 

Leverantören inom färdtjänst är Bålsta taxi och de senaste avtalsvillkoren 

gäller sedan mars 2015. I samarbete med upphandlingsenheten har 

förvaltningen sett över kostnadsutvecklingen inom färdtjänst och 

riksfärdtjänst, hur Bålsta taxi efterlever avtalet om färdtjänst och vad 

samåkningsprincipen inneburit. De perioder som granskats är främst mars 

till och med augusti månad för åren 2014 och 2015. 

Förvaltningen föreslår att, i enlighet med upphandlingsenhetens bedömning, 

få i uppdrag av nämnden att nyttja nytt IT-system för samordning av resor 

samt att förvaltningen återkommer till nämnden efter att det länsomfattande 

arbetet med gemensam beställningscentral fortskridit.  

Ärendet 

Upphandlingsenheten har sammanställt en separat avtalsuppföljning av 

Bålsta taxi, vilken bifogas den här tjänsteskrivelsen.  

Bålsta taxi har efter påpekanden ändrat sina fakturaunderlag så att kontroll 

av följsamhet till avtalet underlättas. Förvaltningen anser att 

samåkningsmodellen från avtalet kunde ha följts bättre, men dialogen med 

utföraren är god och Bålsta taxi har meddelat att man nu till viss del ändrar 

sin praxis. Detta innebär dock sannolikt enbart en marginell minskning av 

förvaltningens kostnad.  

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att det i dagsläget enbart finns 

en besparingsmöjlighet inom området som inte påverkar kostnaden för den 

enskilde resenären. Förvaltningen föreslår att transportörmodul enligt 

upphandlingsenhetens förslag genomförs (se bifogat dokument). Därutöver 

är de tre mest uppenbara möjligheterna att minska förvaltningens kostnader 

är att höja egenavgiften för resenären, att ändra socialnämndens beslut från 

2012-02-28 § 21 och återinföra en kostnad för medresenär eller att begränsa 

antalet färdtjänstresor per år och resenär. Inget av detta föreslås i dagsläget 

av förvaltningen eftersom det innebär en avsevärd försämring för 

resenärerna. 

Ärende 7



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2015-11-17 VON 2015/00014 nr 1225 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnaderna för färdtjänst är inkluderade i bifogad avtalsuppföljning. 

Kostnaderna för riksfärdtjänst är enligt följande: 

Tidsperiod utfall år 2014 utfall år 2015

1 mars - 31 augusti 45,7 tkr 95,3 tkr

Helår 102,7 tkr 234 tkr

För båda verksamheterna är det en märkbar kostnadsökning jämfört med 

föregående år. 

Uppföljning 

Uppföljning 

I fortsatta avstämningar med Bålsta taxi kommer förvaltningen med 

fakturaunderlagen som grund att kontrollera följsamhet till avtalets 

samåkningsprincip.  

Förvaltningen kommer även att delta i en översyn av länets färdtjänst där 

kommuner och landsting ser över följande delar: 

 Förutsättningar för samordnad beställningscentral för sjukresor och

kommuners beställning av färdtjänstresor

 Trafikupphandling

 Regelverk

 Myndighetsutövning

 Ekonomisk modell

Målsättningen är att få fram ett underlag för ett inriktningsbeslut i 

landstinget och i respektive kommun redan i början av nästa år. 

Förvaltningen kommer att återkomma till nämnden med rapport om 

ovanstående process, vilket också kommer att inkludera en bedömning av 

vilka ekonomiska konsekvenser ett nytt system skulle innebära. 

Förvaltningen föreslår att nämnden därefter tar ställning till eventuella 

ändringar av nuvarande regelverk.  

Beslutsunderlag 

– Avtalsuppföljning, Färdtjänst Bålsta taxi UH-14-3552

__________ 

Beslut skickas till 

Socialchef 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Kommunala handikapprådet 

Kommunala pensionärsrådet 

Bålsta taxi  



 Avtalsuppföljning, Färdtjänst 1 (5) 
Datum Diarienummer 

2015-11-17 UH-14-3552 

Akram Khammari 
Upphandlare 
Upphandlingsenheten 

  Avtalsuppföljning 

 Färdtjänst, Bålsta Taxi 



 Avtalsuppföljning, Färdtjänst 2 (5) 
Datum Diarienummer 

2015-11-16 UH-14-3552 

Akram Khammari 
Upphandlare 
Upphandlingsenheten 

1.Sammanfattning

Vi bedömer att verksamheten är ändamålsenlig och att socialförvaltningens internkontroll i 

allt väsentligt är tillräcklig. I gällande avtal framgår tydligt vilka underlag som kommunen 

behöver för att göra en korrekt avtalsuppföljning.  

Bålsta Taxi, socialförvaltningen samt upphandlingsenheten har tillsammans genom uppfölj-

ningsmöte konstaterat områden där det finns möjlighet att göra besparingar. Upphandlingsen-

heten har tagit fram följande dokument för att belysa besparingsmöjlighet som nås genom att 

nyttja IT-system avtal som kommunen har upphandlat.  

Samåkningen mellan 2015-09-01-2015-09-31 uppgår till 3,8 %
1
 vilket är en ökning jämfört

med perioden 2015-03-01 – 2015-08-31 som var 3,3 %. Med föreslaget IT-system kan färd-

tjänsten optimeras, med besparingar i och med ökad samåkning. 

I dagsläget har Bålsta Taxi inte kapacitet att själv samordna taxi så som Håbo kommun öns-

kar, därmed ges förslag i denna avtalsuppföljning att Håbo kommun tar över kontrollen över 

samåkning genom att förse Bålsta Taxi med tillgång till IT-systemets samåkningsmodul. För 

kommunen kommer detta att generera besparingar i administration, reducering av kostnader 

för färdtjänst samt en ökad kostnadskontroll. 

Om beslut fattas att nyttja IT-system som hjälpmedel, kan samåkningsmodulen vara aktiva 

inom cirka en månad. Kostnaden för socialförvaltningen blir 5000 kronor/månad.   

2. Förslag till ökad samåkning

Förslag 1:  

Bålsta taxi kör både färdtjänst och skolskjuts för Håbo kommuns räkning. Upphandlingsen-

heten kan konstatera att en hel del samordningsvinster kan uppnås om Bålsta Taxi nyttjar en 

så kallad transportörmodul kopplad till ett IT-system som kommunen har upphandlat. Detta 

innebär att Bålsta Taxi via IT-system samplanerar i detta fall samtliga färdtjänstresor. Syste-

met ger förslag på möjliga samåkningar med sträcka och kostnad2 som grund för beräkningar.  

IT-systemet ger Håbo Kommun möjlighet att skicka omvänd faktura, det vill säga att vi som 

kommun, med utgångspunkt utifrån genomförda resor, får en daglig kostnadsuppföljning där 

vi som kommunen skickar till leverantör den summa som kan faktureras oss. IT-systemet 

kommer att öka andelen samåkningar, sannolikt i betydande grad. Bålsta Taxi kommer då att 

få, med utgångspunkt från upphandlande kilometerpriser, få samtliga priser från IT-system 

som fasta priser3. Egenavgiften beräknas givetvis även fram så att den blir korrekt för kunden.   

1
 Sammanlagd kostnad samåkning under perioden/sammanlagd totalkostnad för resor under perioden 

2
 Jämför kostnad mellan att samåka och inte samåka. Systemet ger förslag på alternativt med lägst kostnad 

3
 Detta för att minimera risken att taxameterbelopp skiljer sig från total kostnaden som föreslås av systemet. 
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Datum Diarienummer 

2015-11-16 UH-14-3552 

Akram Khammari 
Upphandlare 
Upphandlingsenheten 

Bakgrund till förslag 1: Idag är 96.5 procent av resorna ensamresor. Det kostar mycket och är 

inte bra för miljön. Om fler kan åka med samma bil så kan effektiviteten öka. Idag är det osä-

kert hur många färdtjänstresenärer som reser färdtjänst till och från vårdinrättningar, något 

man inte får göra med färdtjänst.  

Förslag 2:  

Om Håbo kommun väljer att använda IT-systemet, har kommunen möjlighet att höja egenav-

giften för den som väljer att resa själv. IT-system ger transparens i hur och vilka körningar 

som utförs.  

Förslag 3:  

Ett tredje förslag är socialförvaltningen i samband med prövning av ett färdtjäsntbeslut kan 

välja att erbjuda begränsat eller obegränsat antal resor för en färdtjänstbrukare. 

Förslag 4:  

I framtiden kan det tänkas att den som vill ha färdtjänst måste ringa till en trafikcentral som 

drivs av kommunen alternativt flera kommuner i samarbete. I den framtida trafikcentralen ska 

resorna för samordning pusslas ihop, med målet att fler ska dela på samma bil. Idag ringer 

färdtjänstkund självmant till Bålsta Taxi för beställning av egen taxi. Inom Uppsala läns 

landsting finns ett pågående arbete för att undersöka möjligheten till en gemensam trafikcen-

tral. Trafikcentralen antas leda till effektivisering för alla parter som är inblandade i färdtjänst, 

samtidigt som miljövinster uppnås.  

3. Bakgrund

Mellan 2014-03-01 och 2014-08-31 var 469 personer i Håbo kommun beviljade färdtjänst och 

cirka 7887 enkelresor gjordes med taxi, handikappanpassad buss eller bårtaxi. De samman-

lagda kostnaderna för färdtjänstresorna uppgick till ca 2,7 miljoner kronor och intäkterna 

(egenavgifter) till ca 417 500  kronor.  

Bålsta taxi bedriver ej Sjuktransport för kommunens räkning. 

Håbo kommun, med socialförvaltning som ansvarig förvaltning har ett avtal med Bålsta Taxi 

AB gällande beställningscentral för samhällsbetald trafik d.v.s. färdtjänst och riksfärdtjänst.  

Bålsta taxi har i sin tur i uppdrag att avtala med transportörerna (underleverantörer). Avtalet 

mellan Bålsta Taxi och socialförvaltningen tecknades 2015-03-01 och gäller till och med 

2016-09-30. Avtalet kan förlängas till som mest 2018-09-30.  

Det nya avtalet som trädde ikraft 2015-03-01 ställer krav på samåkning och bättre redovisning 

till kommunen.  



 Avtalsuppföljning, Färdtjänst 4 (5) 
Datum Diarienummer 

2015-11-16 UH-14-3552 

Akram Khammari 
Upphandlare 
Upphandlingsenheten 

3.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ge förslag på hur Håbo kommun kan komma att minska färd-

tjänstkostnader samt redovisa en jämförelse mellan 1 mars till och med 31 augusti. Jämförel-

sen sker mellan år 2014 och 2015. 

Kommunfullmäktige har fastställt bestämmelser för färdtjänst samt avgifter för dessa. 

Här beskrivs huvuddragen i regelverket avseende färdtjänst. 

Färdtjänst  

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och ett komplement till kollektivtrafikens linjetrafik. 

Det betyder att en kund kan få resa tillsammans med andra och att trafikplaneraren i detta fall 

Bålsta taxi har rätt att tidigarelägga eller senarelägga resan med upp till 60 minuter (i tätort
4

30 minuter) för att få till en bra samåkning med andra resenärer. Vid beställning av en resa 

frågar dock trafikplaneraren alltid efter när kunden ska vara framme för att inte någon viktig 

tid ska missas.  

Samåkning gör att restiden får förlängs med ca 50 % jämfört med tiden för direktresa. För att 

få tillgång till färdtjänst görs en utredning. Färdtjänst får inte användas för resor till läkare, di-

striktssköterska, sjukgymnast med flera, det vill säga resor som betecknas som en sjukresa. 

Kunden betalar en egenavgift som varierar mellan 35 och 105 kr beroende på avstånd. Vid re-

sor med riksfärdtjänst kan 105 kronor överskridas. När kunden tar plats i fordonet ska han/hon 

visa upp sitt färdtjänstkort. Föraren drar/kvitterar då beställningen i bilens dator. Vid färd-

tjänstresor i annan kommun gäller särskilda bestämmelser och rutiner.  

3.2 Metod och avgränsning  

Granskningen har genomförts genom jämförelse mellan perioden 2014-03-01  till och med 

2014-08-31 och perioden 2015-03-01 till och med 2015-08-31. 

3.3 Avtalet med Bålsta taxi 

Socialförvaltningens avtal med Bålsta taxi innebär att Bålsta taxi tar emot beställning av resa 

och om möjligt samordnar för flera kunder. Bålsta taxi har enligt avtal, i sin tur överenskom-

melser med de olika transportörerna, som utför uppdragen. Antal transportörer uppgår idag till 

mellan 16 och 20 st. Varje transportör ansvarar för ett antal förare och fordon.  

Avtalet innehåller bestämmelser om samverkan, bonus och viten samt hänvisar till bl a för-

frågningsunderlaget där mer detaljerade krav finns på fordon, transportörer och förare. Under 

rubriken Samverkan finns bland annat reglerat att regelbundna möten ska hållas mellan soci-

alförvaltningens handläggare, beställningscentral och transportör.  

4
 Inom 3 milsradie 



 Avtalsuppföljning, Färdtjänst 5 (5) 
Datum Diarienummer 

2015-11-16 UH-14-3552 

Akram Khammari 
Upphandlare 
Upphandlingsenheten 

Bålsta taxi har också ansvar för kontroll av transportörernas fordon och förare så att de upp-

fyller de krav som ställs i avtalet med socialförvaltningen. Bålsta taxi ska redovisa till social-

förvaltningens handläggare regelbundet vilka iakttagelser och avvikelser som förekommit.  

4. Hur säkerställer kommunen att gällande avtal följs avseende kvalitet och
ekonomi? 

Bålsta taxi använder ett datasystem som levereras av Halda och som innehåller hela kedjan 

händelser från kundens beställning till statistik och fakturering. Det är utdrag ur detta system 

som används för uppföljning av både kvalitet och ekonomi. Någon extern kvalitetssäkring 

finns inte men socialförvaltningen handläggare hänvisar till väldigt få klagomål från kunderna 

och det styrker uppgifterna.  

Bålsta taxi välkommen möjlighet att få hjälp att samordna färdtjänsten med IT-system, då 

Bålsta taxi upplever att begränsningar hos Halda genererar utmaning för Bålsta taxi att sam-

ordna färdtjänsten.   

4.1 Data underlag för period 1 mars – 31 augusti 2014 jämfört samma period 2015 

1 Mars – 31 augusti 2014 1 Mars – 31 augusti 2015 

Total antal resor 7815 7887 

Kostnad i Kronor 2463350 2701818 

Total antal resta kilometer 119478 141971 

Snittkostnad per kilometer 20,61 kr 19,03 kr 

Snittkostnad/resa 315,20 kr 342,56 kr 

Antal personer med färd-

tjänstbeslut 

469 491 

Antal samåkningsresor 0 (Ingen Data) 250 (500 färdtjänstbrukare) 

Antal kilometer samåkning 0 (Ingen Data) 7891 

Riksfärdtjänst 13340 (resor över 80 km) 19766 km (resor över 80 km) 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2015-10-23 VON 2015/00048 nr 1177 

Socialförvaltningen 
 
Marie Lindeberg, Ekonom 
0717-52712 
marie.lindeberg@habo.se 

 

Attesträtt och attestförteckning, år 2016 

Förslag till beslut  

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge Vård och omsorgsnämndens 

ordförande attesträtt under år 2016 med ansvarskodsintervallet 70000000-

70000000 kopplat till verk-samhetskodsintervallet 10800-10800.  

2. Vård och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningschef attesträtt 

under år 2016 med ansvarskodsintervallet 70000000-71999999 kopplat 

till verksamhetskods-intervallet 10800, 13800, 50000-57999. 

Sammanfattning 

Förvaltningen föreslår att vård och omsorgsnämnden ger vård och 

omsorgsnämnden ordförande attesträtt under 2016 med 

ansvarskodsintervallet 70000000-70000000 (ordförande vård och 

omsorgsnämnd) kopplat till verksamhetskodsintervallet 10800 (vård och 

omsorgsnämnd).  

Förvaltningen föreslår dessutom att vård och omsorgsnämnden ger 

förvaltningschefen attesträtt under år 2016 med ansvarskodsintervallet 

70000000-71999999 kopplat till verksamhetskodsintervallet 10800 (vård 

och omsorgsnämnd), 13800 (nämndsadministration), 50000-57999 (Vård 

och omsorg samt individ och familjeomsorg). Förvaltningschefen kan i sin 

tur besluta om attestanter på förvaltningen. Aktuell attestförteckning 

förvaras på socialförvaltningen där det framgår vilka befattningshavare som 

har attesträtt, namn samt beloppsgräns. 

Ärendet 

Kommunens attestreglemente framgår av handlingen Kodplan 2015 och 

syftet med reglementet är att fastställa de regler som ska gälla för dem som 

ska utföra de olika attestmomenten. Det åligger kommunens nämnder och 

styrelser att se till att bestämmelserna i reglementet iakttas och att 

tillämpliga attestmoment utförs. Reglementet anger bland annat att nämnd 

delegerar till förvaltningschef att besluta om attestanter samt att 

förvaltningen ansvarar för att en aktuell förteckning upprätthålls över 

utsedda attestanter. 

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelens förvaltning 

Förvaltningsekonom 

Ärende 8



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2015-11-18 VON 2015/00002 nr 1235 

Socialförvaltningen 

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

Månadsuppföljning per oktober 2015 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden beslutar att godkänna förvaltningens budgetuppföljning

per oktober 2015

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens månadsuppföljning per oktober 2015 visar ett 

prognostiserat underskott vid årets slut om 286 tkr. Det är en förbättring 

med 397 tkr jämfört med delårsbokslutet och beror i första hand på att 

verksamheterna har hållit igen på utgifterna så långt som det varit möjligt i 

syfte att minska underskottet.  

Beslutsunderlag 

– Månadsuppföljning oktober 2015

__________ 

Ärende 9
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Månadsuppföljning okt 2015 

Vård- och omsorgsnämnd 
  



Vård- och omsorgsnämnd, Månadsuppföljning okt 2015 2(7) 

1 Sammanfattning 

Verksamheten 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar en bättre prognos än tidigare, men fortfarande ett 

underskott. Förvaltningens alla verksamhetschefer har gjort allt man kan för att minska 

underskottet jämfört med delårsbokslutet och detta är huvudorsaken till det minskade 

underskottet. 

Ekonomin 

Efter delårsbokslutet har samtliga verksamheter arbetat hårt med att hålla kostnaderna 

nere och några verksamheter visar nu ett litet överskott. 

I delårsbokslutet var prognosen underskott på -638 tkr, just nu ser det lite bättre ut, med 

-286 tkr (397 tkr bättre än vid delårsbokslutet). Den huvudsakliga orsaken till 

förbättringen är att alla verksamheter har hållit i utgifterna för att kunna hålla prognoser. 

Högre sjuktal i personalen påverkar prognosen, för de verksamheter som ersätter sjuk 

personal med vikarier blir det ett ökat underskott. Men de verksamheter som inte ersatt 

sjuk personal blir det ett överskott i prognosen. 

Avdelningen för äldreomsorg och funktionsnedsättning 

Prognos för helåret ungefär på samma nivå som föregående prognos. Största negativa 

avvikelsen på köpt hemtjänst. Det är både ökade volymer och den höga ersättningsnivån 

som är orsaken. 

Övrigt går alla underliggande enheter utom assistansen och Solängen bättre än budget. 

Stor positiv avvikelse på hemsjukvården. 

Implementeringen av TES pågår på våra äldreboenden initialt mycket planeringstid 

dagligen. Optimering och planering snart i gång även i hemtjänsten och 

socialpsykiatrin. 



Vård- och omsorgsnämnd, Månadsuppföljning okt 2015 3(7) 

2 Drift- och investeringsredovisning 

2.1 Driftredovisning 

 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall okt 
2015 

Prognos 
2015 

Budget
- 

avvikel
se 

Not 

Vård-  och omsorgsnämnd -234 -317 -289 -367 -50  

Nämndadministration -180 -183 -158 -189 -6  

Summa  Nämnd o 
styrelseverksamhet -414 -500 -447 -556 -56  

       

Kansli  vård- och omsorgsnämnd -4 642 -4 978 -4 991 -5 674 -696 1 

Summa  övergripande socialtjänst -4 642 -4 978 -4 991 -5 674 -696  

       

Anhörigstöd -506 -509 -435 -520 -11  

Äldreomsorg  övergripande 1 768 0 1 214 1 700 1 700 2 

Westerlunds  rehab -1 331 -1 360 -676 -1 000 360 3 

Demensteam -246 -1 221 -668 -836 385 4 

Hemtjänst  Kärnhuset -4 540 -3 815 -2 550 -2 643 1 172 5 

Hemsjukvård -9 715 -11 658 -8 931 -10 767 891 6 

Köp av  hemtjänst -23 813 -24 365 -24 111 -29 270 -4 905 7 

Hemtjänst  natt (from 2015 ingår 
tidigare socpsyk natt) -5 371 -5 694 -4 313 -5 611 83  

Trygghetslarm -23 -965 -517 -458 507 8 

Dagverksamhet  äldre -1 988 -2 198 -1 710 -2 055 143 9 

Korttidsboende  äldre -3 995 -4 261 -2 711 -3 673 588 10 

Rehab -8 072 -8 137 -6 705 -8 120 17  

Utskrivningsklara -19 -25 0 0 25  

Handläggning  äldreomsorg -2 305 -2 365 -1 858 -2 235 130 11 

Köp av  särskilt boende Attendo -14 429 -14 163 -11 464 -15 080 -917 12 

Äldreboende  – Hus 4 -9 303 -9 625 -8 356 -9 458 167 13 

Äldreboende  – Hus 4, nattpersonal -2 725 -2 605 -2 331 -2 964 -359 14 

Intraprenad  Äldreboende - Dalängen 
(inkl   natt) -10 679 -10 711 -8 898 -10 766 -55  

Äldreboende  – Dalängen (avgifter 
och  hyror) -582 -519 -488 -531 -12  

Äldreboende  - Solängen -13 287 -18 831 -15 878 -19 022 -191 15 

Äldreboende  - Solängen, 
nattpersonal -2 919 -4 496 -3 978 -4 655 -159 16 

Lägenhetshyror  Plommonvägen 8 
och 10 -448 0 -370 -328 -328 17 

Köp  särskilt boende äldre -548 -250 -206 -207 43  

Köpt  korttidsvård äldre -91 -50 0 0 50  

Socialpsykiatri,  dag -5 690 -6 229 -4 743 -5 820 409 18 

Psykiatri  övergripande 544 0 0 0 0  
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 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Utfall okt 
2015 

Prognos 
2015 

Budget
- 

avvikel
se 

Not 

Summa  äldreomsorg och 
boendestöd -120 313 -134 052 -110 683 -134 319 -267  

       

Personlig  assistans LSS -2 463 -4 602 -3 007 -4 567 35  

Personlig  assistans med  
assistansersättning -7 961 -7 507 -7 968 -8 583 -1 076 19 

Sjövägen  - boende LSS -8 045 -8 260 -6 663 -7 906 354 20 

Lindegårdsvägen  - boende LSS -4 392 -4 612 -3 761 -4 329 283 21 

Dalvägen  - boende LSS -4 364 -4 532 -3 716 -4 510 22  

Handläggning  handikappomsorg -900 -1 325 -942 -1 153 172 22 

Korttidsboende  Ekan LSS -5 513 -5 331 -4 412 -5 331 0  

Korttidsboende  tjänsteköp LSS 0 -120 0 -100 20  

Daglig  verksamhet LSS (inkl daglig 
verksamhet Café Håbo) -6 855 -7 801 -6 583 -7 801 0  

Avlösarservice  i hemmet LSS -222 -470 -310 -390 80  

Förlängd  skolbarnomsorg LSS -244 -450 -333 -450 0  

Summa  Insatser enligt LSS -40 959 -45 010 -37 695 -45 120 -110  

       

Färdtjänst -4 740 -5 200 -3 839 -5 101 99  

Riksfärdtjänst -103 -200 -159 -234 -34  

Summa  Färdtjänst/riksfärdtjänst -4 843 -5 400 -3 998 -5 335 65  

       

Fotvård 50 62 -16 62 0  

Restaurang  Pomona -900 -900 -968 -900 0  

Reception/vaktmästeri  äldreomsorg -6 764 -6 620 -5 543 -6 642 -22  

Summa  Förebyggande äldreomsorg -7 614 -7 458 -6 527 -7 480 -22  

Omföring från socialnämnden 0 0 0 800 800 23 

Totalt -178 750 -197 398 -164 341 -197 684 -286  

2.2 Kommentarer till driftredovisning 

1. Kansli vård och omsorgsnämnd -696 tkr 

Kansliet visar ett underskott som avser kostnader som belastat vård och omsorg, men 

avser socialnämnden. Dessa medel kommer föras över enligt tidigare beslut i 

socialnämnden i samband med delårsbokslutet. Se punkt 23 nedan. 

2. Äldreomsorg övergripande +1 700 tkr 

Intäkter i form av PRIO pengar som avser prestationsmedel är en satsning från staten 

med 500 tkr, för att få ut människor i arbete. Samt statsbidraget som avser 

stimulansbidrag på 1,2 mkr. 

3. Westerlunds rehab +360 tkr 

Antalet platser på Westerlunds rehab har minskat och därför betalar vi mindre än 

budgeterat. 
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4. Demensteam +385 tkr 

Verksamheten redovisar ett överskott då en budgeterat tjänst som biståndsbedömare om 

50 procent inte tillsatts. 

5. Hemtjänst Kärnhuset +1 172 tkr 

Prognosen för året har försämrats något med anledning av att en brukare har behov av 

tillsyn hela natten samt att hemtjänsten utfört mer timmar än prognostiserat. Årets första 

månader har medfört höga personalkostnader mest på grund av höga sjukskrivningstal. 

Under juli och augusti har verksamheten haft bemanningssvårigheter liknande de som 

var i början av året, dock under en kortare period. Höga sjukskrivningstal, både korttids 

och långtidsfrånvaro påverkar budgeten negativt. Ökade intäkter följer de ökade 

kostnaderna för personal. Inom äldreomsorgen har vi infört TES som planerings- och 

registreringssystem. Förutom en säkrare registrering av tid i hemtjänsten så medför 

detta bättre möjligheter till planering både i hemtjänsten och på särskilt boende. 

6. Hemsjukvård +891 tkr 

Prognosen för året har förbättrats ekonomisk, men detta beror på att en vakant tjänst inte 

är tillsatt ännu. Kostnaderna för köp av privat hemsjukvård beräknas bli 250 tkr då 

avtalet förlängts till och med maj. Det fanns ingen budget för privat hemsjukvård. I den 

kommunala hemsjukvården redovisas ett överskott, beroende på att enhetschefen varit 

sjukskriven. 

7. Köp av hemtjänst -4 905 tkr 

Verksamheten redovisar ett underskott då hemtjänstersättningen kommer att räknas upp 

med 18 procent från och med juni månad. Kostnadsökningen för den kommunala 

hemtjänsten är baserad på budgeterad volym och innebär en kostnadsökning om 1,6 mkr 

(redovisas som ett överskott under not 5 hemtjänst Kärnhuset). Köp av privat hemtjänst 

beräknas att öka i volym jämfört med budget med ca 400 tkr. Med hänsyn till den 

prognostiserade ökade volymen ger uppräkningen av hemtjänstersättningen en 

kostnadsökning om ca 1,6 mkr för köp av privat hemtjänst. I verksamheten ryms också 

kostnader om ca 500 tkr för införandet av TES. 

8. Trygghetslarm +507 tkr 

Prognosen är något förbättrad och inga stora kostnader beräknas inkomma under 

november-december. Allt är i drift och inga ytterligare kostnader beräknas för året. 

9. Dagverksamhet äldre +143 tkr 

Dagverksamheten har haft lägre övriga kostnader än beräknat under 2015, bland annat 

har kostnaderna gällande dagverksamhetens buss varit mindre. De aktiviteter och 

utflykter som dagverksamheten har anordnat under 2015 har inneburit mindre kostnader 

än då det under perioder har varit färre gäster än beräknat som deltagit i 

dagverksamheten. 

10. Korttidsboende äldre +588 tkr 

Prognosen är att kostnaderna blir ännu lite lägre än vid förra prognosen. 

Korttidsboendet hade lägre kostnader än budgeterat i början på året, men med full 

beläggning från juni månad så kommer prognosen för helåret att hålla. 

11. Handläggning äldreomsorg +130 tkr 

Den positiva årsprognosen beror på att viss vakans under året. 

12. Köp av särskilt boende Attendo -917 tkr 

Denna prognos är sämre än den förra, ökat antal timmar utförda. Verksamheten 
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redovisar högre kostnader för köpta platser till följd av en indexuppräkning som inte var 

budgeterad. 

13. Äldreboende - Hus 4 +167 tkr 

Verksamheten redovisar lägre kostnader för personal i form av beslutad besparing om 

0,25 årsarbetare vilket motsvarar ca 125 tkr, samt ytterligare lägre kostnader om 50 tkr. 

14. Äldreboende - Hus 4, nattpersonal -359 tkr 

Verksamheten redovisar högre kostnader för personal då kostnader för avgångsvederlag 

löper året ut. 

15. Äldreboende - Solängen -191 tkr 

I februari 2015 öppnade den sista av fyra avdelningar på Solängen. Öppnandet har gått 

bra, med nöjda brukare och anhöriga. Under januari till augusti har ett minskat antal 

uppdrag gällande särskild boende inkommit. Trenden har pågått under dessa månader 

men nu ökar behovet och efterfrågan om särskilda boende platser. Den minskade 

efterfrågan har lett att prognosen för verksamhetens intäkter går med ett underskott. 

Stort behov av nyrekrytering, dels på grund av naturliga avgångar men även då 

medarbetare sökt sig vidare till nya utmaningar. 

De minskade intäkterna beror främst på begränsad betalningsförmåga, att 4 lägenheter 

används som avlastningsplats vilken innebär att det ej blir en hyresintäkt för de 

lägenheterna samt att Solängen under året har haft flertalet lägenheter som stått tomma i 

väntan på ny hyresgäst. För att få intäkter på de icke-uthyrda lägenheterna har de 

använts som korttidsplatser och för avlastning. Detta ger dels något ökade intäkter, dels 

har verksamheten kunnat möta det ökade behovet av korttidsplatser under sommaren 

och hösten. 

Underskottet som prognostiseras beror främst på att man inte kunnat förutse dem övriga 

kostnaderna som uppstod i samband med att man öppnade sista avdelningen. 

16. Äldreboende - Solängen, nattpersonal -159 tkr 

Kostnader för nattpersonalen beräknas ge ett underskott, då en överenskommelse om 

avslut av en personal, vilket leder till ett underskott i prognosen. 

17. Lägenhetshyror Plommonvägen 8 och 10 -328 tkr 

Hyreshöjning upp till faktisk kostnadsnivå ska göras från och med den 1 juni. 

18. Socialpsykiatri, dag +409 tkr 

Verksamheten redovisar ett överskott. Kompetensutveckling för personal blir en del 

utbildningskostnader för IPS, individuellt stöd i arbete. En del köpta tjänster i form av 

personligt ombud. Verksamheten redovisar lägre kostnader för personal i form av 

beslutad besparing om 0,3 årsarbetare. 

19. Personlig assistans med assistansersättning -1 076 tkr 

Oförändrad prognos jämfört med delårsbokslutet. Två brukare har haft hög 

personalomsättning och hög sjukfrånvaro vilket har medfört ny inskolning på ny 

personal, som sedan slutat och ytterligare ny inskolning har utförts. Detta medför ökade 

personalkostnader såsom kvalificerad övertid och extra tid för att ersätta sjuk personal. 

En av brukarna har behov av dubbel personal. För att få budgeten att räcka till kommer 

gruppledarna kontakta anhöriga för att ansöka om mer bidrag till den aktuella brukaren. 

Kompetensutveckling av personliga assistenter har varit i fokus under våren och då blir 

det dubbel kostnad för personal ska ersättas på brukare, under utbildningen. 

Verksamhetsansvarig kommer arbeta med ett antal åtgärder för att kunna minska 
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underskottet. Rehabenheten för personal kommer att kopplas in i personalgruppen och 

ett projekt för hur man kommer tillrätta med höga sjukskrivningstal kommer att 

påbörjas. En jurist kommer att kontaktas för att säkerställa att kommunen betalar rätt 

sjukersättning till dem privata utförarna som används av brukare. 

20. Sjövägen - boende LSS +354 tkr 

Prognosen visar ett överskott i verksamheten som främst beror på ca 1000 färre utförda 

timmar än budgeterade. Tillbud har varit 23 st vilket är ca 2,3 tillbud per månad. Detta 

är väldigt lågt för att vara i denna typ av verksamhet. Verksamheten utvecklas och 

brukarna känner sig trygga och tillfreds med sin tillvaro. Personalen har fått utbildning 

och kompetensutveckling totalt 396 timmar, vilket förhoppningsvis ska göra 

verksamheten stabil och en god investering för framtiden. Låg sjukfrånvaro har också 

påverkat prognosen positivt. 

21. Lindegårdsvägen - boende LSS +283 tkr 

Prognosen visar ett överskott med anledning av lägre övriga verksamhetskostnader som 

till exempel lägre fordonskostnader och utbildningskostnader än budgeterat. 

Sjukskrivning bland personalen har inte ersatts fullt ut, vilket påverkar ekonomin 

positivt. 

22. Handläggning handikappomsorg +172 tkr 

Den positiva årsprognosen beror på att viss vakans under året. 

23. Omföring från socialnämnden -800 tkr 

I samband med att man delade upp socialnämnden i två nämnder så la man budget för 

inköp av ett nytt system, TES. Den budgeten har socialnämnden fått, men den avser 

Vård & omsorgsnämnden. Förvaltningschefen kommer att föreslå en överföring av 

budgetram i samband med delårsbokslutet för att budgeten ska täcka upp för kostnader 

som redan uppkommit. 
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Socialförvaltningen 
Avdelningen för Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, avdelningschef 
0171-527 81 
socialnamnden@habo.se 

Avtalsvillkor för kundvalet inom hemtjänst 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Allmänna villkor för Håbo

kommuns kundval inom hemtjänsten år 2015 ersätter tidigare

avtalsvillkor från år 2009.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avtalsvillkoren gäller från och

med 2016-01-01.

Ärendet 
Hemtagningsteam för trygg hemgång vid utskrivning från slutenvård 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2015-11-03 om uppstart av ett 

hemtagningsteam i Håbo kommun från och med januari 2016. Teamet 

tillhör organisatoriskt samma enhet som hemsjukvård, rehab och demens. 

Professionerna i teamet är sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och 

omvårdnadspersonal.  

För de kunder som ansluts till teamet innebär det att utförare inom 

hemtjänsten får sitt uppdrag i och med det biståndsbeslut som fattas vid 

vårdplaneringen efter ca två veckors insats av hemtagningsteamet. Detta 

gäller oavsett om kunderna sedan tidigare erhållit hemtjänstinsatser eller om 

kunden för första gången ska göra sitt val av utförare. Information om detta 

hemtagningsteam har nu lagts till i kundvalsvillkoren.  

Begränsning av anhöriganställningar 

Anhöriganställning innebär att den enskildes barn, partner eller andra nära 

släktingar anställs för att utföra hemtjänstinsatser hemma hos den enskilde. 

Även om man inte delar hushåll kan det kategoriseras som en 

anhöriganställning.  

Många kommuner har under de senaste åren beslutat om en begränsning i 

möjligheten att anställa anhöriga. Sist i raden var Stockholms stad som 

beslutat att från och med år 2016 inte längre tillåta anhöriganställningar. 

Fördelarna med dessa anställningar är att personer med hemtjänst får 

omsorg av människor med god kännedom om språk, kultur och den 

enskildes särskilda behov. 

De nackdelar som brukar lyftas fram är istället att det kan uppstå osunda 

beroendeförhållanden mellan omsorgsgivaren och omsorgstagaren och att 

de anhöriganställda inte har rätt utbildning och erfarenhet, vilket både visar 

sig i dokumentationen där det ställs allt högre krav och i själva 
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omvårdnaden som blir alltmer komplicerad när slutenvården eftersträvar 

tidiga utskrivningar.  

Utöver ovanstående har många kommuner även bedömt att 

anhöriganställningar innebär en försämrad kontrollfunktion och en ökad 

kostnadsrisk för beställaren. Förvaltningen gör en liknande bedömning 

eftersom dessa anställningar minskar möjligheten till kontroll över utförda 

insatser och inrapporterad tid.  

Utförarna i Håbo kommun ersätts för utförd tid. Den enskilde 

biståndstagaren har ett biståndsbeslut om vissa insatser, vilka representeras 

av en schabloniserad högsta godtagbar utförd tid. I normalfallet lämnar 

utföraren bostaden när insatsen är genomförd och registrerar klockslaget 

genom att en kod hos brukaren avläses med utförarens mobiltelefon. Om 

utföraren är en anhörig och kanske till och med bor i bostaden kan en sådan 

tidsregistrering göras oavsett hur lång tid insatsen krävde. Som beställare 

finns ingen möjlighet att kontrollera detta. Generellt har förvaltningen sett 

att anhöriganställningar innebär en högre kostnad för kommunen, eftersom 

det är just i dessa fall varje biståndsbedömd timme brukar rapporteras in.  

Förvaltningen föreslår en begränsning i dessa anställningar utifrån 

perspektiven utbildning, kompetensutveckling, dokumentation, 

arbetsledning, arbetstider och ekonomi. Det är mer vanligt med 

anhöriganställningar hos privata leverantörer än den kommunala. I ett första 

skede föreslår förvaltningen att enbart tillåta anhöriganställningar hos den 

kommunala utföraren där det normalt förekommer mer sällan och där 

beställaren enklare kan kontrollera ovanstående perspektiv. Begränsningen 

föreslås även innebära att timersättningen sänks för dessa anställningar.  

Ändrad ersättning för vissa insatser 

En lägre ersättningsnivå gäller för insatser som utförs genom 

anhöriganställningar (kommunal verksamhet i egen regi) samt för insatser 

till personer med så kallad individuell hemtjänst eller heldagsomsorg 

(tidigare ”hemtjänst i assistansliknande form”). Detta eftersom sådana 

insatser normalt ges av personal som befinner sig på plats länge i brukarens 

hem och inte i timpriset behöver ha utrymme för restid och annan tid som 

inte ersätts av beställaren.  

Timpriset för dessa insatser följer ersättningen för personlig assistans, 

vilken normalt fastställs årligen och vid höjningar meddelas utförarna utan 

särskild revidering av kundvalsvillkoren. För år 2015 är nivån 284 

kr/timme. Antalet berörda kunder är i dagsläget drygt tio stycken. Det 

ändrade priset bedöms kunna innebära en minskning av kostnader inom köp 

av hemtjänst med cirka 300 tkr per månad. 

Övriga ändringar 

Utöver ovanstående har förvaltningen gjort några mindre ändringar såsom 

uppdatering av laghänvisningar och liknande.  
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Från och med januari 2016 finns inom förvaltningen en ny tjänst i form av 

system- och verksamhetscontroller som kommer att stärka förvaltningens 

roll som beställare och uppföljning av avtalen gentemot de privata 

leverantörerna. Det är sannolikt att avtalsvillkoren i och med denna översyn 

av systemet kommer att revideras på nytt under år 2016. 

Beslutsunderlag 

˗ Allmänna villkor för Håbo kommuns kundval inom hemtjänsten.  

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Avdelningen för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Samtliga utförare inom hemtjänstens kundval  

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunala handikapprådet  
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Allmänna villkor för Håbo kommuns kundval inom hemtjänsten 

Håbo kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta 

förfrågningsunderlag kan ansöka om att bli leverantör enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV). 

 

Ansökan ska lämnas på blanketten ”Ansökan om godkännande som leverantör 

inom hemtjänsten”. Ansökan kan lämnas löpande. Håbo kommun kommer att 

pröva ansökningarna så snabbt som möjligt. Beslut om antagande av ansökan 

kommer i normalfallet att göras inom fyra veckor. Om ett sökande företag 

godkänns ska ett avtal tecknas mellan företaget och kommunen. 

 

 

Välkommen att lämna in din ansökan! 

 

Thomas Brandell 

 

Socialchef 
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1 Allmän orientering 

1.1 Information om Håbo kommun 

Håbo kommun bildades 1952. Då slogs fem landskommuner ihop; Yttergran, 

Övergran, Kalmar, Skokloster och Häggeby. Centralort i Håbo är Bålsta. Där bor 

flertalet av Håboborna, ca 15 000 av 20 000. Håbo växer fort, 1980 var 

invånarantalet 13 301. Medelåldern är låg i Håbo, ca 37 år - medelsvensken är ca 

41 år. I Håbo finns ett gott samarbete mellan företagare och kommun.  

 

Antal invånare 2014: 20 000 invånare och vi fortsätter växa. 

Antal mil Mälarstrand: Nästan 23 mil 

Läge: Bålsta tätort har ett centralt läge bland Mälardalens städer, med närheten 

till Stockholm som en stor fördel. De många allmänna kommunikationerna 

möjliggör goda kollektiva färdsätt både till och inom kommunen. Mälarbanan och 

E18 skär genom Bålsta, där pendeltåget från Stockholm har en slutstation. 

Fjärrtågen gör det lätt att ta sig till Enköping, Västerås och andra städer inåt 

landet. 

 

Halvtimmestrafik finns till Stockholm (SJ:s tåg samt SL:s pendeltåg) och till 

Enköping/Västerås (SJ:s tåg samt UL-buss), Uppsala nås med UL-buss på c:a 50 

minuter och direktbussar går till Arlanda flygplats. 

Tre flygplatser finns inom 40 minuters bilresa. 

Tre miljoner människor kan ta sig till Håbo med mindre än 1 timmes restid. 

Ytterligare information finns på www.habo.se 

 

1.2 Information om vård- och omsorgsnämnden 

Socialtjänstlagen reglerar kommunernas ansvar för insatser inom socialtjänsten 

för bland annat äldre och personer med funktionsnedsättning. I Håbo kommun har 

vård- och omsorgsnämnden det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd 

och den hjälp som de behöver. 

 

Det finns lagstöd för vård- och omsorgsnämnden att sluta avtal med andra leverantörer. Detta 

innebär också att kommuner kan tillhandahålla tjänster också åt andra kommuner. 

Vård- och omsorgsnämndens uppgift är att godkänna leverantörer, dvs. ange de krav som man 

anser att leverantören ska uppfylla för att kvalificera sig. Vidare ansvarar 

vård- och omsorgsnämnden för att kontrollera och följa upp att kraven är uppfyllda (detta 

gäller också den egna utförarenheten.) 

 

Inom vård- och omsorgsnämnden finns avdelningen för stöd till vuxna. Inom avdelningen för 

stöd till vuxna är biståndsbedömarna anställda. De beslutar om omsorgs- och serviceinsatser 

till enskilda. 

 

I vård- och omsorgsnämnden finns även kommunens egen leverantör inom hemtjänsten.  

 

1.3 Införandet av valfrihetssystem 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-04 att införa valfrihetssystem enligt lagen 

om valfrihetssystem (LOV). Från och med 2009-11-01 tillämpar vård- och omsorgsnämnden i 

Håbos kommun fritt val inom hemtjänsten. Detta att innebär att de personer i 

kommunen som har rätt till hemtjänst har rätt att välja en leverantör som 
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kommunen godkänt och tecknat kontrakt med. Systemet kallas ”kundval”.  

 

Alla leverantörer som önskar delta i valfrihetssystemet ska ha rätt att ansöka om 

godkännande som leverantör. Samtliga sökanden som uppfyller kraven i 

förfrågningsunderlaget, och inte uteslutits med stöd av bestämmelserna i 7 kap. 1 

§ LOV, ska godkännas av kommunen. Kommunen ska lämna information om 

samtliga leverantörer som kontrakterats enligt LOV. Informationen ska vara 

saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. 

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Den 

enskilde ges i stället möjlighet att välja den leverantör som hon eller han uppfattar 

tillhandahåller den bästa kvaliteten. 

 

1.4 Kundens rätt att välja och byta leverantör 

En av grundpelarna i ett valfrihetssystem är den enskildes rätt att byta leverantör 

av tjänsten om hon eller han så önskar. En kund har alltid rätt men ingen 

skyldighet att välja och byta leverantör. Valfriheten gäller endast för kunder som 

har ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen för personlig omvårdnad eller 

service. 

 

1.5 Ickevalsalternativ 

För den kund som inte önskar välja leverantör ska kommunen tillhandahålla ett 

ickevalsalternativ. Ickevalsalternativet ska vara ett kvalitativt fullgott alternativ. 

Ickevalsalternativet är kommunens egenregi. 

 

Ickevalsalternativet gäller från och med införandet av LOV, det vill säga från 

2009-11-01. Kund som före detta datum har bistånd för hemtjänst blir kvar hos 

den kommunala verksamheten i egen regi om inget aktivt val görs efter införandet 

av LOV. 

 

1.6 Grundläggande principer för valfrihetssystem 

Enligt 1 kap.2 § LOV ska den upphandlande myndigheten behandla leverantörer 

på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande myndigheten 

ska också ta hänsyn till principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och 

proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem.  

 

1.7 Biståndsbeslut/beslut om insats och genomförandeplan 

Biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen fattas av biståndsbedömare inom 

kommunen och dokumenteras i Treserva
1
. Biståndsbedömare ska, innan beslut om 

insats fattas, samråda med den enskilde kunden samt vid behov med närstående. 

Utifrån biståndsbeslutet upprättas en genomförandeplan för varje kund och 

skickas till biståndsbedömaren. Planen ska ge en samlad beskrivning av hur 

kundens behov av insatser i form av service och personlig omvårdnad ska 

genomföras. Planen ska göras tillsammans med kunden och/eller dennes 

företrädare för att stärka kundens inflytande och delaktighet. 

                                                 
1
 Treserva är ett modernt, öppet och sammanhållet system för kommunal hälso- och sjukvård, 

omsorg om äldre och funktionshindrade. 
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Kunden har rätt att inom ramen för beviljat biståndsbeslut och timmar byta en 

tjänst mot annan tjänst. En förutsättning för sådant byte är att skälig levnadsnivå 

efterlevs. 

 

1.8 God man/förvaltare 

En god man/förvaltare är utsedd att företräda en viss person som på grund av 

sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande, 

behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin 

person utan att dennes rättshandlingsförmåga begränsas. God man och förvaltare 

utses av överförmyndare/tingsrätten genom en ansökan. Familjeläkaren bedömer 

om den enskilde har behov av god man eller förvaltare. Biståndsbedömaren är vid 

behov behjälplig vid ansökningsförfarandet. 

 

1.9 Gemensam vårdplanering 

När en kund har blivit inlagd på sjukhus och efter sjukhusvistelsen är 

utskrivningsklar ska kommunen och landstinget i samförstånd med kunden 

gemensamt planera kundens fortsatta vård och omsorgsinsatser. Vid förändrat 

behov görs ett nytt biståndsbeslut. Biståndsbedömaren informerar leverantören 

om det finns behov av en ny genomförandeplan. Leverantören kontaktar sjukhuset 

för att förbereda hemkomst. 

 

Betalningsansvar för utskrivningsklar kund övertas av leverantören. 

 

Team för trygg hemgång vid utskrivning från slutenvård  

Från och med januari 2016 finns i Håbo kommun ett ”hemtagningsteam” i kommunal regi vid 

utskrivning från slutenvård. Teamet innehåller professionerna sjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast samt omvårdnadspersonal. För de som ansluts till teamet ges samordnade 

rehabiliterande, kartläggande och omvårdande insatser under en period av mellan två till 

maximalt tre veckor efter utskrivning, i syfte att öka tryggheten och hälsan för äldre.  

 

För de kunder som ansluts till teamet innebär det att utförare inom hemtjänsten får sitt 

uppdrag i och med det biståndsbeslut som fattas efter vårdplaneringen efter ca två veckors 

insats av hemtagningsteamet. Detta gäller oavsett om kunderna sedan tidigare erhållit 

hemtjänstinsatser eller om kunden för första gången ska göra sitt val av utförare.  

 

Teamet koordineras av sjuksköterska och tillhör organisatoriskt enheten för hemsjukvård, 

rehab, demensteam och fotvård. Teamet är konkurrensneutralt och arbetar för alla oavsett 

utförare.  

 

De som erbjuds att vårdas av teamet är de som efter sjukhusvistelse behöver insatser från flera 

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

hemtjänstinsatser samt de som tackar nej till korttidsplats trots att man bedömts ha behov av 

det och har erbjudits det. Det kommer inte att vara aktuellt med hemtagningsteam för de som 

skrivs ut från slutenvården med oförändrade vårdbehov. 

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

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

kunden alltså inte är aktuell för insatser från utföraren förrän om ca två veckor.  
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1.10 Beställning och bekräftelse 

När kunden fått ett biståndsbeslut och valt leverantör, kontaktar den ansvarige 

biståndsbedömaren den leverantör som kunden valt och gör en formell 

beställning. Om kunden vill ha råd i valet av leverantör ska biståndshandläggarna 

bistå med neutral information och vägledning. 

Överlämning av ärenden sker genom att uppdrag lämnas till verksamheten via 

Treserva. Endast beslutsmeddelande överlämnas med information om att utföra 

uppdraget. Leverantören ska snarast bekräfta att uppdraget mottagits. 

Beställningar som lämnats före klockan 14.00 vardagar ska bekräftas samma dag. 

 

Leverantören ska kunna påbörja uppdraget inom ett dygn från bekräftelsen. I 

akuta ärenden bör leverantören kunna ta emot och påbörja ett uppdrag redan 

samma dag som beställningen görs. 

 

Om kunden önskar välja en annan leverantör ska han eller hon ta kontakt med sin 

biståndsbedömare. När en ny leverantör är vald meddelar biståndsbedömaren 

detta till den ursprungliga leverantören. Detta ska ske omgående, muntligen eller 

per e-post, samt bekräftas skriftligen. 

 

Om en kund önskar göra ett byte av leverantör ska tillträdande leverantör inom 

högst två veckor börja utföra sitt uppdrag. Avlämnande leverantör ska i god tid 

dessförinnan överlämna nödvändig information under förutsättning att kunden 

medger detta. 

 

1.11 Information och marknadsföring 

Kommunen kommer att informera om leverantörens verksamhet på kommunens 

hemsida. För att underlätta valet för brukaren har kommunen en 

presentationsmall som alla leverantörer ska fylla i. Presentationsmallen kan med ett par 

månaders varsel ändras av kommunen. Med utgångspunkt i mallen 

sammanställer kommunen ett gemensamt informationsmaterial som presenterar 

alla godkända leverantörer. Informationen kommer att finnas både som tryckt 

material samt på kommunens hemsida www.habo.se. 

 

Biståndshandläggarna kommer också att informera om vilka leverantörer som 

finns att välja bland i samband med kundens val. 

 

Leverantören har rätt att marknadsföra sin verksamhet. 

 

Kommunen förutsätter att leverantören utformar sin marknadsföring på ett sådant 

sätt att den enskilde inte uppfattar det som påträngande och som i övrigt är etiskt 

försvarbart. 

 

1.12 Tjänster som ingår i det fria valet 

Hemtjänst är samlingsnamnet för alla insatser som beviljas den enskilde enligt 

socialtjänstlagen i dennes hem. 

 

Hemtjänst innefattar dels uppgifter av servicekaraktär, dels uppgifter som är mer 

inriktade mot personlig omvårdnad. 

 

http://www.habo.se/
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De tjänster som en privat leverantör kan utföra är: 

- Kategori 1 - Personlig omvårdnad och service 

- Kategori 2 - Service 

 

1.13 Tjänster som inte ingår i det fria valet 

Tjänster som inte ingår i det fria valet och som utförs av kommunens egenregi är: 

1. Hemsjukvård 

2. Rehab 

3. Nattillsyn 

4. Installation av trygghetslarm 

5. Åtgärda trygghetslarm för kunder som enbart har denna tjänst 

 

1.14 Kommunens nattpatrull 

Kommunen ansvarar för alla insatser mellan 22.00 - 07.00. Nattpatrullen lämnar 

rapporter om kund som erhållit vård- och omsorgsinsats till den leverantör som 

ansvarar för insatserna hos kunden under dagtid (07.00-22.00). Leverantören 

lämnar motsvarande rapporter till nattpatrullen. 

 

1.15 Tilläggstjänster 

Utöver de biståndsbeslutade insatserna har en leverantör, som erhållit avtal med 

kommunen, rätt att inom vissa ramar erbjuda så kallade tilläggstjänster till 

kunderna. Med tilläggstjänster avses dels sådana tjänster som ingår i 

biståndsbeslutet men där den enskilde vill utöka volymen eller antalet tillfällen 

som insatsen utförs jämfört med biståndsbeslutet, och dels sådana tjänster som 

inte ingår i biståndsbeslutet. Tilläggstjänsterna betalas inte av kommunen, utan av 

kunden som beställer dem. Leverantörerna har möjlighet att erbjuda 

tilläggstjänster om följande förutsättningar är uppfyllda: 

Tilläggstjänsterna får inte vara en del av biståndsbeslutet. Däremot kan kunden 

välja att utöka volymen eller antalet tillfällen som insatsen utförs på jämfört med 

biståndsbeslutet. 

- Tilläggstjänster får inte vara obligatoriska för kunden för att denne ska 

kunna välja en leverantör. 

- Tilläggstjänster faktureras av leverantören direkt till kunden. 

Om marknadsföring av tilläggstjänster, se punkt 2.24. 

 

1.16 Kommunens ansvar 

Kommunernas ansvar för vård, omsorg och övriga stödinsatser regleras i 

Socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. Kommunallagen ger kommunen rätt att, efter beslut i 

fullmäktige, lämna över vården av en kommunal angelägenhet, som inte reglerats 

i särskild ordning, till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en 

ideell förening eller en enskild individ. Kommunen är skyldig att kontrollera och 

följa upp verksamheten. Kommunen måste också garantera att medborgarna får 

insyn i den verksamhet som överlämnats genom att i avtal med leverantören 

säkerställa att medborgare kan få information om verksamheten. 

 

För att kunderna ska kunna välja i valfrihetssystemet behövs jämförbar 

information om leverantörerna – en information som kommunerna är skyldiga att 

förse kunderna med och som bland annat måste begäras in i den löpande 
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uppföljningen och kontrollen av verksamheten. 

 

1.17 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman och ytterst ansvarig för verksamheten och beslutar i alla 

frågor som gäller myndighetsutövning. 

 

1.18 Myndighetsutövning med mera 

Alla insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) utreds och beslutas efter ansökan till 

kommunen. Biståndsbedömare beslutar om vilka insatser kunden ska erhålla. 

 

1.19 Avgifter 

Kommunen ansvarar för och debiterar avgifter för personlig omvårdnad och 

service. Avgifterna tillfaller kommunen. 

 

1.20 Tillsyn av socialtjänst 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)  är ansvarig tillsynsmyndighet för att kontrollera att 

de leverantörer som ingår avtal med kommuner att utföra socialtjänstuppgifter, uppfyller de 

krav som ställs i gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom SoL.  

 

1.21 Tillsyn av hälso- och sjukvård 

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska ansvarar för tillsyn av hälso- och 

sjukvården i leverantörens verksamhet. Grundläggande bestämmelser om 

medicinskt ansvarig sjuksköterska och de uppgifter som åligger en sådan 

sjuksköterska ges i 24 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och i 6 § förordningen 

(1994:1290) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården, 

Åliggandeförordningen samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2000:1, SOSFS 2001:17). 

 

MAS utför kontinuerligt tillsyn i verksamheten enligt lagen (1998:531) om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område och förordningen (1998:1513) 

om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 
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2 Gemensamma krav för personlig omvårdnad och service 

 

2.1 Allmänna krav 

Leverantören förutsätts ha ingående kännedom om den målgrupp som kan komma 

ifråga som kunder samt ska vara väl insatt i den lagstiftning som gäller för 

verksamheten. 

 

2.2 Kvalitetsmål 

Insatser inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska vara av god kvalitet. 

Leverantören ska utföra verksamheten i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, 

socialtjänstlagen samt övriga lagar och författningar som gäller inom 

verksamhetsområdet. Leverantören ska även följa och vara förtrogen med de mål 

och riktlinjer som följer av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

Leverantören ska följa av vård- och omsorgsnämndens beslutade värdegrunder för vård och 

omsorg: 

- respekt för människors självbestämmande och integritet 

- kontinuitet 

- kunskapsbaserat och effektivt utförande 

- tillgänglighet 

- trygghet och säkerhet 

 

2.3 Överenskommelser mellan kommunen och landstinget 

Leverantören ska följa gällande skriftliga överenskommelser mellan kommunen 

och landstinget som berör den kategori som leverantören är godkänd för. 

Kommunen informerar leverantörerna om gällande överenskommelser. 

I Uppsala län ansvarar kommunerna för hemsjukvården. 

 

2.4 Leverantörens åtagande 

Leverantörens åtagande följer av det avtal som kommunen slutit med respektive 

leverantör. En leverantör kan åta sig att utföra 

- Kategori 1. Personlig omvårdnad och service 

- Kategori 2. Service 

Personliga omvårdnadstjänster för personer som bor i Håbo kommun och som 

erhållit biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen ska utföras årets samtliga dagar 

mellan klockan 07.00 – 22.00. 

 

Servicetjänster för personer som bor i Håbo kommun och som erhållit 

biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen ska minst kunna utföras måndag till och 

med fredag klockan 08.00 – 17.00. 

 

För övrig tid ansvarar kommunens nattpatrull för insatserna. Överföringar och 

överrapporteringar sker enligt fastställda rutiner. 

 

Kommunen garanterar inte någon volym utan det är kundens val utifrån 

biståndsbeslut, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och utförda timmar som 

avgör den ersättning som leverantören får. 

 

2.5 Trygghetslarm 
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Den leverantör som godkänts enligt kategori 1 ansvarar för åtgärd på larm till sina 

kunder under dagtid (07.00-22.00). Kommunens nattpatrull ansvarar för åtgärd på 

larm nattetid. Utförare som godkänts enligt kategori 2 har inget ansvar för åtgärd 

på larm. 

 

2.6 Förändring av kundens behov 

Om kundens behov förändras i sådan grad att biståndsbeslutet kan behöva 

omprövas ska leverantören omgående kontakta kommunens biståndsbedömare. 

Förändringen av kundens behov ska framgå av leverantörens dokumentation. Det 

ingår också i leverantörens uppdrag att omgående meddela biståndsbedömaren om 

en person som får bistånd är inlagd på sjukhus eller om denne har avlidit. 

 

2.7 Skyldighet att ta emot uppdrag 

En leverantör får inte, inom ramen för angiven verksamhetskategori, geografiskt 

etableringsområde och angivet kapacitetstak (se 5.2) tacka nej till nya uppdrag. 

Leverantören ska vara beredd att utöver sitt kapacitetstak ta emot mindre 

utökningar av insatser, om detta skulle behövas för att upprätthålla kontinuiteten 

för kunden. Det är inte heller möjligt för leverantören att begränsa sina insatser till 

vissa tider på dygnet, till exempel exkludera uppdrag som innehåller insatser på 

kvällar och/eller helger. 

 

2.8 Nyckelhantering 

Leverantören ska ha säkra rutiner för hantering av den enskildes nycklar. Det ska 

finnas tydliga rutiner för utlämning och återlämning med signering. Vid förlust av 

nycklar ska utföraren ombesörja och bekosta låsbyte så snart det kan ske. 

Eventuella kostnader som drabbar den enskilde på grund av låsbyte förorsakat av 

leverantörens personal bärs av leverantören. 

 

2.9 Hantering av egna medel 

Den enskilde eller dennes närstående/god man ska normalt sköta hanteringen av 

privata medel. I de fall privata medel handhas av leverantören ska rutiner för detta 

finnas. I rutinerna ska finnas skriftliga avtal om hantering av privata medel mellan 

leverantören och kunden. 

 

2.10 Samverkan 

Leverantören ska samverka med landstingets hälso- och sjukvård, anhöriga och 

andra för kunden viktiga personer och organisationer, liksom med gode män och 

förvaltare när det är aktuellt. Representant för leverantören ska vid behov delta i 

vårdplanering i samverkan mellan huvudmännen och kunden. Om kunden inte 

kan medverka själv sker vårdplanering med dennes företrädare. 

Leverantören ska samverka med landstingets hälso- och sjukvård samt 

kommunens sjuksköterskor vid behov. 

I uppdraget ingår att vara kunden behjälplig med externa kontakter som till 

exempel färdtjänst och läkare. 

 

2.11 Personalfrågor 

Leverantören är arbetsgivare för sin personal och är ansvarig för 

- att gällande lagar och föreskrifter iakttas 
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- att anställa, avlöna och säga upp personal 

- att skatter och sociala avgifter inlevereras 

- att förebygga skador som kan drabba personal, kunder, anhöriga samt 

utomstående 

- att personalen efterlever lagstiftningen gällande tystnadsplikt 

 

2.12 Samordningsansvar enligt arbetsmiljölagen 

Den leverantör som har mest utförd tid hos kund har samordningsansvar enligt 

arbetsmiljölagen. 

 

2.13 Lag och kollektivavtal 

Leverantören får inte vidta åtgärder som kan förväntas medföra åsidosättande av 

lagar eller kollektivavtal eller annars strida mot vad som allmänt är godtaget inom 

arbetsgivarens ansvarsområde. 

 

2.14 Meddelarfrihet 

Meddelarfrihet för anställda i Håbo kommun regleras i svensk lag. Anställda hos 

leverantören, inklusive underleverantörer, ska omfattas av motsvarande 

meddelarfrihet. Leverantören förbinder sig därför att, med undantag för vad som 

nedan anges, inte ingripa mot eller efterforska den som lämnat meddelande till 

författare, utgivare eller motsvarande för offentliggörande i tryckt skrift eller 

radioprogram eller andra upptagningar. Förbindelsen gäller inte sådana 

meddelanden som avser företagshemligheter som skyddas av lagen om skydd för 

företagshemligheter eller omfattas av tystnadsplikt för leverantörens anställda 

utanför det område som kontraktet omfattar och inte heller i vidare mån än vad 

som omfattas av meddelarfrihet för offentligt anställda enligt 16 kapitlet i 

sekretesslagen. 

 

2.15 Kompetens och erfarenhet hos personal 

Leverantören ska utföra sina åtaganden med den personalstyrka som är erforderlig 

och med de kvalifikationer som krävs för att uppfylla kraven på god hemtjänst 

med helhetssyn som grund. Den personal som ska utföra arbetsuppgifterna ska ha 

tillräcklig kompetens och dokumenterad erfarenhet för arbetet. 

 

För leverantörer av personlig omvårdnad och service enligt kategori 1 gäller att 

leverantören ska sträva efter att all personal ska ha undersköterskekompetens eller 

motsvarande. 

 

Vidare krävs goda kunskaper i svenska när det gäller både att tala, läsa och skriva 

eftersom personalen måste kunna ta emot instruktioner, samtala med kunderna 

och dokumentera insatserna. Flerspråkighet hos en leverantörs personal ses som 

en fördel. 

 

Leverantören ska tillse att den personal som används för uppdragets 

genomförande är väl insatt i kommunens mål för verksamheten och kvalitetskrav 

inom socialtjänsten samt för verksamheten gällande rutiner, riktlinjer och avtal. 

Vidare ska leverantören aktivt arbeta med fortbildning av personalen om äldre och 

funktionshindrades förutsättningar för ett självständigt liv och personalens 

kompetens och bemötande i omsorgen. Leverantören ska ha rutiner för 
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introduktion av nyanställda och en beredskap att kunna utföra tjänsterna även när 

den ordinarie personalen är frånvarande. 

 

2.16 Anhöriganställningar 

Från och med januari 2016 är inga nyanställningar av anhöriga tillåtet för övriga utförare 

inom kundvalet i Håbo kommun förutom kommunens utförare. Från och med 1 mars 2016 ska 

även pågående anhöriganställningar ha avslutats.  

Anhöriganställning innebär att den enskildes barn, partner eller andra nära släktingar anställs 

för att utföra hemtjänstinsatser hemma hos den enskilde. Det är inte nödvändigt att de båda 

delar hushåll för att det ska kategoriseras som en anhöriganställning. Likt fler och fler andra 

kommuner i landet har Håbo kommun beslutat om en begränsning i dessa anställningar utifrån 

perspektiven utbildning, kompetensutveckling, dokumentation, arbetsledning, arbetstider och 

ekonomi. Kommunens utförare får vid anhöriganställningar den lägre timersättning xxx 

kr/timme.  

2.16 Arbetstekniska hjälpmedel 

Leverantören ska tillhandahålla arbetstekniska hjälpmedel. Individuellt förskrivna 

hjälpmedel och medicintekniska hjälpmedel svarar kommunen för. 

 

2.17 Identifikation 

Leverantörens anställda (och underleverantörer) ska alltid bära identifikation på 

ett sådant sätt att den är synlig för den enskilde. Av identifikationen ska det 

framgå den anställdes namn och vilket företag han/hon är anställd av. 

 

2.18 Goda hygienrutiner 

Goda hygienrutiner ska alltid tillämpas i det personnära omvårdnadsarbetet. 

Verksamhetsansvarig hos leverantören ansvarar för att all personal har god 

kännedom om rutinerna samt att skapa förutsättningar för att dessa följs. Se 

hygienrutiner inom kommunal vård i Uppsala län, www.akademiska.se. 

 

2.19 Tandvård och munhygien 

Enligt tandvårdslagen 5 a § har bland annat personer som kommunen har hälso- och 

sjukvårdsansvar för enligt 15 § första stycket HSL (1952:763) rätt till uppsökande 

verksamhet och nödvändig tandvård. 

 

Kommunen ska informera om, göra bedömning av behovet av och utfärda 

tandvårdsintyg. Leverantören ska vid behov meddela biståndsbedömare och/eller 

anhörigkonsulent som utfärdar intyget. 

 

 

2.20 Ledningssystem för kvalitet i verksamheten 

För att kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet ska 

leverantören ha ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet som 

uppfyller kraven i gällande lagstiftning för denna typ av verksamhet.  
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Socialstyrelsen har beslutat om föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).  

 

2.21 Lex Sarah 

Leverantören är skyldig att tillse att all personal känner till skyldigheten att enligt 

14 kap 2 § SoL anmäla missförhållanden i omsorger om äldre eller 

funktionshindrade. Anmälan ska göras till den som är ansvarig för verksamheten. 

 

Den ansvarige är skyldig att utan dröjsmål avhjälpa missförhållandet eller anmäla 

detta till tillsynsmyndigheten. Leverantören ska omedelbart informera socialförvaltningen då 

ett allvarligt missförhållande har skett. Dokumentationen av utredningar av allvarliga 

missförhållanden ska sparas i minst två år. 

 

2.22 Dokumentation 

Leverantören ansvarar för att dokumentationen sker i enlighet med 

socialtjänstlagens bestämmelser och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 

2014:5) samt kommunens riktlinjer. Här påpekas särskilt om vad som anges i 7 kap 3 § SoL 

beträffande dokumentation i enskild verksamhet. All dokumentation som rör enskild ska 

förvaras på ett betryggande sätt. Beträffande utlämnande av handling hänvisas till 

7 kap 4 § SoL. Vid överlämnande av dokumentation till kommunen ansvarar 

leverantören för inhämtande av den enskildes medgivande. 

 

Leverantören ansvarar för att dokumentation sker i enlighet med hälso- och 

sjukvårdslagens bestämmelser och Socialstyrelsens föreskrifter om 

informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:14 

(M). 

 

Datorer tillhandahålls och bekostas av leverantören. Licenser och utbildning i 

kommunens verksamhetssystem bekostas av kommunen. Utbildningen gäller 

endast en av leverantörens anställda (superanvändare). 

 

2.23 Rutiner för inrapportering av utförda tjänster 

Kommunen använder ett administrativt stöd för inrapportering och uppföljning av 

utförda tjänster. Leverantören ska använda detta system. Håbo kommun har för 

närvarande TES
2
. Kommunen bekostar den utrustning och utbildning som är nödvändig för 

inrapportering av utförda tjänster. 

 

 

2.24 Information till kund om tilläggstjänster 

När tilläggstjänster erbjuds ska det tydligt framgå att det är fråga om 

tilläggstjänster som erbjuds så att det blir en tydlig skillnad mellan vad som 

faktiskt ingår i biståndsbeslutet och vad som erbjuds därutöver och som kunden 

får betala utöver hemtjänstavgiften. Det ska också tydligt framgå att kunden inte 

                                                 
2
 TES är ett IT-stöd för hemtjänsten 

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-5-19
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-5-19
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-5-19
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har någon skyldighet att köpa några tilläggstjänster. Kunden ska få information 

om möjligheten att använda sig av hushållsnära tjänster. 

 

Leverantören ska informera kommunen om vilka tjänster som de kan erbjuda sina 

kunder. 

 

2.25 Uppföljning och utvärdering 

Leverantören är skyldig att utan extra ersättning, ta fram och tillhandahålla de 

uppgifter om verksamheten som kommunen kan komma att begära för att 

informera sig om, följa upp och utvärdera verksamheten. Leverantören ska om 

kommunen begär det, lämna muntlig redovisning inför Vård- och omsorgsnämnden. 

Kommunens uppföljning och utvärdering kan till exempel. ske genom: 

- Information och diskussion i för parterna gemensamt samrådsorgan 

- Avtalsuppföljning 

- Uppföljning av dokumentation och genomförandeplan 

- Uppföljning av avvikelsehanteringen 

- Uppföljning av anmälningar av synpunkter och klagomål i 

kommunens/utförarens system för klagomålshantering 

- Kommunens system för kvalitetsrevison 

- Kommunens revisorer, som ska ha rätt att på samma sätt som i kommunens 

egenregiverksamhet kontrollera och utvärdera verksamheten 

- Fristående konsult anlitad av kommunen efter samråd med utföraren 

- Enkäter till och intervjuer med kunder om kvaliteten i verksamheten (Enkäter 

och intervjuer ska beakta kundernas integritet) 

- Kontakter med samarbetspartners, till exempel. biståndsbedömare och kommunens 

rehabpersonal samt kommunens sjuksköterskor 

- Samtal med grupp/er ur personalen 

- Tillsyn och granskning genom kommunens verksamhetscontrollers 

- Iakttagelser i samband med medicinskt ansvarig sjuksköterskas tillsynsarbete 

 

2.26 Statistik 

Leverantören är skyldig att utan ersättning leverera statistiska uppgifter till 

Statistiska Centralbyrån, andra statliga myndigheter och Sveriges kommuner och 

landsting. 

 

2.27 När en kund inte är anträffbar 

I genomförandeplanen ska finnas noterat hur leverantören ska agera när en kund 

inte är anträffbar på överenskommen tid. Biståndsbedömaren ska alltid 

underrättas. 

 

2.28 Tolk 

Leverantören ska se till att kunden får tolkhjälp om så behövs. Kommunen står för 

kostnaderna enligt det avtal som kommunen har för tolktjänster. 

 

2.29 Samrådsorgan/Samarbete/Samverkan 

Leverantören och Håbo kommun ska samverka för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för uppdragets genomförande och för en god vård och omsorg 

inom hemtjänsten. 
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Leverantören och Håbo kommun är skyldiga att informera varandra om 

förändringar som kan påverka förutsättningarna för vardera partens åtagande och 

ansvar. 

 

Leverantören ska delta i ett särskilt upprättat samrådsorgan för hemtjänst och 

hemsjukvård tillsammans med kommunen och andra leverantörer. Parterna ska ta 

tillvara de möjligheter till utbyte av kunskaper, erfarenheter och information som 

valfrihetssystemet erbjuder i syfte att uppnå bästa tänkbara verksamhet och 

utveckling. 

 

Samverkan ska ske med syfte att utveckla verksamheten utifrån brukarnas behov 

samt arbeta med kvalitetsförbättringar. Vid sammanträdena ska protokoll föras 

och undertecknas av båda parter. Mötena ska präglas av en ömsesidig vilja till 

samverkan 

 

Leverantör är skyldig att delta i samrådsorganets möten. Kommunen kallar alla 

leverantörer till dessa möten och upprättar agenda för varje möte, se Bilaga 1. 

Samrådsmöte hålls minst en gång per halvår. 

 

Mellan parterna är krav på skriftlighet vad gäller besked och underrättelser 

uppfyllt genom anteckning i protokollet från samrådsmötet. 

 

2.30 Forskning och utveckling (FoU) 

Leverantören ska medverka i de forskningsprojekt, inom ramen för gällande 

FoU, som Håbo kommun deltar i. 

 

2.31 Lokal beredskapsplan/katastrof- och krisberedskap 

Kommunen har en lokal beredskap och handlingsplan vid större olyckor eller 

händelse av katastrofkaraktär. Om planen utlöses ska leverantören medverka i 

den del som berör hemtjänsten. 

 

Leverantören ska vara införstådd härmed och åta sig att följa kommunens 

anvisningar om en krissituation uppstår.Leverantören ska upprätta planer samt 

utbilda/informera och regelbundet öva sin personal, bland annat tillsammans med 

räddningstjänsten i kommunen i syfte att ha en handlingsberedskap för exempelvis brand, 

andra svåra olyckor, sabotage, elavbrott eller utebliven vattenförsörjning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18(33 
 

 

3 Särskilda krav på tjänstens innehåll 
 

3.1 Krav för leverantör inom kategori 1 – Personlig omvårdnad 

 

3.1.1 Hemtjänst - personlig omvårdnad 

Hemtjänst i ordinärt boende ska ha sin utgångspunkt i att kundens funktioner för 

den dagliga livsföringen upprätthålls samt att social isolering motverkas. 

Hemtjänsten ska genomsyras av grundtanken att kunden har förmåga att själv 

välja hur han eller hon vill leva sitt liv. 

 

Kundens behov och önskemål ur språkliga, etniska, kulturella och religiösa 

aspekter ska respekteras. Så långt möjligt ska leverantören sträva efter att erbjuda 

hjälp av personal som talar kundens modersmål. 

 

Kunden ska ges kontinuitet när det gäller personal. Samverkan mellan kunden och 

personalen ska framför allt bygga på kontaktmannaskap. 

 

Med personlig omvårdnad avses stöd för att klara fysiska, psykiska och sociala 

behov till exempel. 

- Dusch 

- Kvällshjälp 

- Morgonhjälp 

- Måltidsstöd 

- På/avklädning 

- Toalettbesök 

- Tillsyn/Larm 

- Delegerad hemsjukvård 

Leverantören ska ha ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt till 

vårdtagarna och ge hjälp till självhjälp. 

 

Leverantören ska verka för att förebygga och avhjälpa undernäring och felnäring. 

Måltiderna ska fördelas under dagen enligt vårdtagarnas behov och 

biståndsbeslutet. Omsorgspersonalen ska ha grundläggande kunskaper om matens 

betydelse för äldre. Personalen ska ha basala kunskaper i matlagning samt 

kunskaper i näringslära och livsmedelshygien. 

 

Leverantören ska samarbeta med hälso- och sjukvården när det gäller aptitlöshet 

och viktnedgång. Personalen ska kunna göra riskbedömningar när det gäller 

viktlöshet och aptitlöshet och veta när kontakt med hälso- och sjukvården ska tas. 

När kunden inte själv kan ansvara för sina läkemedel och sitt läkemedelsintag 

gäller att leverantören inte kan vara behjälplig utan delegation från legitimerad 

personal. 

Om kunden behöver praktisk hjälp med fördelning och intag av läkemedel kan det 

bli aktuellt för hemtjänstpersonal att exempelvis öppna medicinburkar. Insatserna 

kan då enligt läkares bedömning vara att betrakta som del av egenvård och kan 

ingå i beslut om biståndsinsatser. 

 

Ledsagning syftar till att ge den enskilde möjligheter till ett aktivt liv som främjar 

hälsa och välbefinnande. Den ska underlätta ett normalt, självständigt liv med 
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sociala och kulturella kontakter som minskar riskerna för isolering. Vid 

ledsagning är kontinuitet av stor betydelse. Ledsagning kan vara aktiviteter 

utanför hemmet som besök hos läkare, restaurang, fotvård eller sjukgymnast eller 

vardagliga ärenden som till exempel. att gå och handla kläder. Ledsagning kan också 

beviljas för kultur- och fritidsaktiviteter som att gå på teater eller andra 

evenemang. Ledsagning beviljas då den enskilde inte kan ta sig ut på egen hand. 

 

3.1.2 Delegerad 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. 

 

I tjänsten personlig omvårdnad ingår att leverantörens personal ska kunna utföra 

hemsjukvård på delegation från sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster. Delegationen är personlig och det är ansvarig legitimerad person 

som ska säkerställa att delegaten (mottagaren) har erforderlig kompetens för 

uppdraget. 

 

3.1.2.1 Lex Maria 

Vårdgivaren har skyldighet att enligt 6 kap. 4 § lagen (1998:531) om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, meddela till kommunens 

medicinskt ansvariga sjuksköterska om en kund i samband med hälso- och 

sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada. 

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska bedömer om anmälan ska 

skickas till Socialstyrelsen. 

 

3.1.2.2 Patientdatalagen 

Leverantören är skyldig att behandla personuppgifter inom hemsjukvården på sätt 

som anges i patientdatalagen (2008:355). 

 

3.1.3 Kompetens och erfarenhet hos verksamhetsansvarig 

Person som är ansvarig för utförandet av den verksamhet som omfattas av avtalet 

ska ha: 

- Ingående kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och 

allmänna råd samt leverantörens avtal med kommunen 

- Datorvana, det vill säga att självständigt kunna arbeta med en dator och kunna 

hantera Internet och e-post 

- Dokumenterad högskoleutbildning med inriktning mot kommunal äldrevård 

och minst 36 månaders praktisk erfarenhet av arbete på minst 75 procent under 

de senaste fem åren eller annan utbildning, kompetens och erfarenhet som 

bedöms vara tillräcklig för att utföra ett arbete av god kvalitet 

 

3.2 Krav för leverantör inom kategori 1 och 2 Hemtjänst - service 

3.2.1 Service 

Med service menas praktisk hjälp med hemmets skötsel: 

- Tvätt 

- Städ 

- Lättstäd 

- Renbäddning 

- Inköp 
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- Tillredning av måltid 

- Ledsagning 

- Ledsagning Pomona
3
 

- Promenad 

- Matdistribution 

Inköp av dagligvaror ska göras inom närområdet. Leverantören ansvarar för att 

rätta till felaktiga inköp. 

 

3.2.2 Inköp av mat 

Leverantören ska i sin kosthantering inom hemtjänsten följa gällande livsmedelslagar 

och förordningar samt ha rutiner för att säkerställa en säker kost till kunden. 

 

3.2.3 Tillagning av mat 

Den mat som tillagas i kundens hem ska vara av god kvalitet, näringsriktig och se 

aptitlig ut. Det ska finnas möjlighet att få vegetarisk kost, dietkost och specialkost 

efter behov. Leverantören ska i den utsträckning det är möjligt sträva efter att 

tillgodose önskemål om rätter med visst etniskt ursprung. 

Det är av stor vikt att leverantören och dennes personal kontinuerligt observerar 

om den enskilde inte verkar tillgodogöra sig tillräckligt med näring. Det ska 

finnas en rutin för hur personalen ska agera vid sådana observationer. 

 

3.2.4 Matdistribution 

Matdistribution innebär att färdigmat levereras direkt hem via hemtjänsten. Det 

finns möjlighet att abonnera på matlåda från kommunens kök som ligger i 

äldreboendet Pomona. Det finns även möjlighet att kommunen köper färdiglagade 

rätter i samband med övriga inköp från matvaruaffären. Matdistribution som 

bistånd gäller endast för kommunens matlåda. Hur många matlådor som ska 

levereras ska finnas i beslutet om matdistribution. Möjlighet att få specialkost 

finns. Matdistribution behöver inte vara kombinerad med annan hjälp vid 

måltiden. Matdistribution gäller inte vid särskilt boende men berör seniorboendet 

inom Pomonakvarteret. 

 

3.2.5 Kompetens och erfarenhet hos verksamhetsansvarig 

Person som är ansvarig för utförandet av den verksamhet som omfattas av avtalet 

ska ha: 

- Kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd 

- Datorvana, det vill säga att självständigt kunna arbeta med en dator och 

kunna hantera Internet och e-post 

- Dokumenterad erfarenhet av arbete med servicetjänster 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ledsagning Pomona innebär att följa den enskilde från lägenheten till matsalen i samband med 

lunch eller andra aktiviteter inom äldreboendet 
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4 Kommersiella föreskrifter 

 

4.1 Avtalstid 

Avtalstiden börjar gälla från och med att parterna undertecknat avtalet. Avtalet 

löper tillsvidare med 90 dagars uppsägningstid för leverantören samt med 180 

dagars uppsägningstid för kommunen. Uppsägning ska vara skriftlig. 

 

4.2 Avtalshandlingars inbördes rangordning 

Avtalshandlingarna kompletterar varandra 

Om avtalshandlingar skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller 

de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i 

följande ordning. 

1. skriftliga ändringar och tillägg till avtalet 

2. avtalet med bilagor 

3.kompletteringar till förfrågningsunderlaget 

4. förfrågningsunderlaget med bilagor 

5.kompletteringar till ansökan 

6. ansökan med bilagor 

Ändringar och tillägg till avtalet kan endast göras genom en skriftlig handling 

undertecknad av behörig företrädare för kommunen och leverantören. 

 

4.3 Ersättning 

Ersättningen till leverantörerna baseras på ett av kommunen bestämt timpris. I 

timpriset ingår samtliga kostnader för tjänsternas utförande såsom 

personalkostnader, OB-tillägg, kostnader för kringtid, resor, administration, 

lokaler, transporter, materiel, utrustning för tjänstens utförande, arbetstekniska 

hjälpmedel och fortbildning. För företag som godkänts enligt kategori 1 ingår 

kostnader för inkontinenshjälpmedel i priset. 

 

Ersättning betalas för utförd tid, där den beviljade och bedömda tiden ska ses som 

en maxtid för vad som ersätts. 

 

Företag godkända enligt kategori 1 och 2 erhåller ersättning enligt A. (Se s. 24) 

Företag godkända endast för kategori 2 erhåller ersättning enligt B. (Se s. 24) 

 

Dessutom kommer olika ersättningsnivåer att användas för tätort och landsbygd. 

Detta gäller både kategori 1 och 2. 

 

En lägre ersättningsnivå gäller för insatser som utförs genom anhöriganställningar (kommunal 

verksamhet i egen regi) samt för insatser till personer med så kallad individuell hemtjänst 

eller heldagsomsorg (tidigare ”hemtjänst i assistansliknande form”). Detta eftersom sådana 

insatser normalt ges av personal som befinner sig på plats länge i brukarens hem och inte i 

timpriset behöver ha utrymme för restid och annan tid som inte ersätts av beställaren.  
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Ersättningar från 1 juni 2015: 

 Privat 

leverantör 

Övergran, 

Yttergran och 

Kalmar 

 

Privat 

leverantör 

Häggeby och 

Skokloster 

 

Kommunal 

verksamhet i 

egen regi 

Övergran, 

Yttergran 

och Kalmar 

Kommunal 

verksamhet i 

egen regi 

Häggeby 

och 

Skokloster 

A. Personlig 

omvårdnad och 

service om 

leverantören är 

godkänd enligt 

kategori 1 

kl. 07.00 – 22.00 

431 kr/tim 522 kr/tim 422 kr/tim 506 kr/tim 

B. Servicetjänst 

om leverantören 

är godkänd 

enligt kategori 2 

kl. 08.00 – 17.00 

335 kr/tim 407 kr/tim 329 kr/tim 396 kr/tim 

 

Undantag med annan ersättning från 1 mars 2016: 

A och B 

Anhöriganställningar 

- -     - - -     - 284 kr/tim* 284 kr/tim* 

A och B 

individuell hemtjänst 

heldagsomsorg 

284 kr/tim* 284 kr/tim* 284 kr/tim* 284 kr/tim* 

 

* Timpriset för insatser följer ersättningen för personlig assistans, vilken normalt fastställs 

årligen och vid höjningar meddelas utförarna utan särskild revidering av kundvalsvillkoren. 

 

Nya priser kommer att fastställas senast 90 dagar innan de nya priserna träder i kraft. 

Generellt gäller vid uppsägning eller minskning av uppdrag en uppsägningstid om fem dagar. 

Ersättning utgår under hela uppsägningstiden. 

 

Om kunden vet att denne inte kommer att vara hemma när insatserna är planerade 

att utföras, ska det anmälas till leverantören senast fyra dagar i förväg. Ersättning 

betalas då inte till leverantören. 

 

Om kunden oplanerat och tillfälligt inte kan ta emot hjälp enstaka dag utbetalas 

ersättning för insatser trots att insatserna inte utförts. 

Vid oplanerad längre frånvaro exempelvis om kunden blir inlagd på sjukhus, 

gäller att ersättning för insatserna utbetalas under max fyra dagar trots att 

insatserna inte utförts. Därefter betalas ingen ersättning förrän kunden återkommit 

till hemmet. 

 

För uppstartskostnad ersätts leverantörer som godkänts enligt kategori 1 med 1000 

kronor per kund. Motsvarande ersättning för leverantörer som godkänts enligt 

kategori 2 är 500 kronor. Vid väsentligt förändrade förhållanden kan ersättning 
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enligt ovan utbetalas till leverantör för att ta fram en helt ny genomförandeplan. 

Leverantören svarar för eventuella utlägg som personalen har vid ledsagning. 

 

4.4 Moms 

Hemtjänst är undantagen från skatteplikt. Leverantörens kostnader för 

mervärdeskatt ingår i timpriset för privata leverantörer. Kompensationen beror på 

att kommunen till skillnad mot leverantören får ”lyfta momsen” även inom vård 

och omsorg. 

 

Momskompensation, som ingår i ovan angivna timpriser, har kalkylerats med två 

procent för tätort och tre procent för landsbygd. 

 

4.5 Utbetalning av ersättning 

Inom hemtjänst utbetalas en ersättning för kunder som har fått ett bistånd av 

myndighetsenheten i Håbo kommun. Ersättningen utbetalas per timme, se ovan. 

Leverantören mäter tiden och utförda insatser genom systemet TES. 

 

Biståndsbedömarna gör en avstämning av beviljade timmar den 15:e i varje 

månad. 

Leverantören erhåller 80 procent av beviljade timmar enligt respektive kunds 

biståndsbeslut dag 25 innevarande månad. 

 

Nästkommande månad görs reglering av avvikelser, tillägg och avdrag från 

beviljade timmar föregående månad utifrån fakturaunderlaget. 

Faktura skickas av leverantören efter varje kalandermånad. Fakturan måste vara 

kommunen tillhanda senast dag 5:e varje månad. 

Utbetalning sker dag 25 varje månad. 

 

4.6 Fakturering 

Följande krav på innehåll och form gäller: 

· Hemtjänst samt Håbo Kommun ansvar: 7140 

· Referensperson 

· Fakturanummer 

· Fakturadatum 

· Fakturabelopp 

· Bilaga till faktura ska vara underlaget från TES avseende utförda timmar 

och insatser 

· Postgiro/Bankgiro 

· Leverantörens organisationsnummer (F-skattesedel) 

Företagets namn och adress 

· Fakturan ska skickas i ett exemplar och får inte vara handskriven 

· Samlingsfakturor accepteras inte om särskild överenskommelse inte träffats 

· Fakturan ska helst vara vit med svart tryck och vara utan raster och skuggor 

Håbo kommun förbehåller sig rätten att returnera fakturor som inte uppfyller 

ovanstående krav. 

 

Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter eller dylikt godtas inte. 

Leverantören ska lämna bevis på betalda försäkringspremier före första 

fakturering får ske. 
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Leverantören ska inom två (2) månader efter avtalstidens utgång till beställaren 

översända faktura med samtliga återstående fordringar avseende utförda tjänster. 

Senare framställt krav medför inte rätt till ersättning, om inte leverantören inom 

två (2) månader anmält att det finns ytterligare krav eller kan visa att en senare 

faktura är grundad på en fordran, som då var för honom okänd. 

Faktura ska skickas i 1 ex och utställas på: 

Håbo Kommun 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Ekonomiavdelningen 

746 80 Bålsta 

Faktura märks; ” Hemtjänst, Håbo Kommun ansvar: 7140. Detta är viktigt då alla 

fakturor skannas in i vårt ekonomisystem. 

 

4.7 Dröjsmålsränta och administrativa avgifter 

Vid ev. dröjsmålsränta ska räntelagens bestämmelser tillämpas. 

Räntebelopp understigande 100 SEK, expeditions-, fakturerings-, påminnelse-, 

förseningsavgift eller andra avgifter accepteras inte. 

 

4.8 Miljöpåverkan 

Leverantören ska i sitt arbete verka för: 

a. Att minska energianvändningen 

b. Giftfria och resurssnåla kretslopp 

 

4.9 Underleverantör 

Eventuellt anlitande av underleverantör kan medges av kommunen. Kommunen 

kan även medge att leverantör hänvisar till kapacitet hos annan leverantör. 

Leverantören ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller de krav som 

anges i detta förfrågningsunderlag. 

 

Vid anlitande av underleverantör eller byte av underleverantör under avtalstiden 

ankommer det på leverantören att informera alla berörda, inklusive de enskilda 

kunderna, om den nye underleverantören. 

 

4.10 Ändring av villkor på grund av politiska beslut 

Håbo kommun har rätt att, genom politiska beslut, ändra villkoren i de riktlinjer, policys och 

priser som ska tillämpas enligt detta kontrakt. 

 

Om leverantören inte vill bli bunden av de ändrade villkoren ska leverantören 

inom 30 dagar från den tidpunkt ändringsmeddelandet är avsänt, skriftligt 

meddela Håbo kommun att de ändrade villkoren inte accepteras. Om sådant 

meddelande inte mottagits av Håbo kommun inom den angivna tidsfristen blir 

leverantören bunden av de ändrade villkoren från och med den dag Håbos 

kommun angivit i ändringsmeddelande, dock tidigast efter det att meddelandet 

avsänts. Om leverantören inte accepterat ändringen inom sagda tid betraktas 

avtalet som uppsagt och upphör att gälla 90 dagar efter det att tidsfristen löpt ut. 
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4.11 Avbrytande av valfrihetssystem 

Även om Håbo kommun beslutat sig för att införa ett valfrihetssystem enligt 

LOV, kan kommunen besluta att ändra beslutet eller att avbryta 

valfrihetssystemet. Om kommunen ännu inte godkänt sökanden kommer 

sökanden att få information om att systemet avbrutits. Om parterna har ingått 

avtal kommer kommunen att säga upp avtalet med befintliga leverantörer. 

Uppsägningstiden är då 180 dagar, (se 4.1). 

 

4.12 Omförhandling av avtalsvillkor 

Part får påkalla omförhandling av bestämmelserna i upprättat avtal om ändrade 

förhållanden gör att bestämmelsen väsentligt motverkar de förutsättningar som 

detta avtal bygger på. Anmälan om omförhandling ska ske så snart som det 

åberopade förhållandet blivit känt för den part som åberopar omförhandlingsrätten 

och befriar inte part från skyldighet att fullgöra berörd avtalsförpliktelse intill dess 

en eventuell överenskommelse om ändring träffats. 

 

4.13 Avtalsbrott m.m. 

Om någon part inte fullgör sina åtaganden enligt avtalet och efter anmodan inte 

inom skälig tid vidtar rättelse får drabbad part antingen avhjälpa bristen på 

motpartens bekostnad eller göra avdrag på ersättningen/motsvarande. 

Vid avtalsbrott av väsentlig betydelse äger part rätt att häva avtalet. Hävande part 

är berättigad till skadestånd. 

 

Brister i dokumentationen kan komma att betraktas som ett sådant väsentligt 

avtalsbrott som medför rätt till hävning. 

 

Om leverantören byter verksamhetsansvarig under avtalsperioden och denne inte 

uppfyller kompetens och erfarenhetskraven är detta grund för hävning av avtalet. 

Kommunen har härutöver rätt att häva avtalet om leverantörens försätts i konkurs 

eller eljest befinner sig vara på sådant obestånd att företaget inte kan förväntas 

fullgöra sina åtaganden. 

 

Om leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala 

avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar 

arbetsgivare/uppdragstagare äger kommunen rätt att häva avtalet. 

Om hävningsgrund föreligger har skadelidande part rätt till skadestånd med 

faktiska merkostnader för kompletteringsköp, personalkostnader, 

inkassokostnader etc. som åberopad hävningsgrund förorsakat honom, oavsett om 

hävning begärs eller inte. 

 

Part har rätt till ersättning för den skada han lider genom motpartens avtalsbrott, 

om inte motparten visar att avtalsbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll. 

Om leverantören väsentligt misskött uppdraget och inte vidtagit effektiva åtgärder 

för att avhjälpa fel eller brist, trots tre skriftliga anmaningar i tät följd – inom en 

kalendermånad äger kommunen rätt att häva kontraktet. Hävning ska föregås av 

en hävningsförklaring undertecknad av behörig företrädare för kommunen. 

 

Kommunen äger vidare alltid rätt att omedelbart häva avtalet om förhållanden 

enligt 7 kap. 1 § LOV föreligger (se även punkt 5.4.3) 
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Leverantören garanterar att dess underleverantörer uppfyller motsvarande krav. 

 

4.13 Avtalets upphörande i vissa fall 

Om leverantören saknar uppdrag under en period av 12 månader upphör avtalet att 

gälla utan uppsägning. Leverantören har därefter möjlighet att göra en ny ansökan 

om godkännande som leverantör. 

 

4.14 Allmänhetens insyn 

Kommunen ska se till att allmänheten har möjlighet att få kunskap/information 

om hur verksamheten utförs. Leverantören ska därför lämna nödvändig 

information till kommunen. 

 

Informationen ska, om inte annat avtalats, lämnas i skriftlig form. Det åligger 

kommunen att i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. 

Leverantören är inte skyldig att lämna information om utlämnandet inte kan ske 

utan väsentlig praktisk olägenhet för leverantören, om utlämnandet strider mot lag 

eller annan författning eller om uppgifterna kommer att omfattas av sekretess hos 

kommunen. 

 

Information som lämnats enligt första stycket ska inte anses utgöra 

företagshemligheter enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 

 

4.15 Insyn i leverantörens verksamhet 

Kommunen kan komma att begära in uppgifter för att säkerställa att verksamheten 

bedrivs i enlighet med gällande riktlinjer, mål och krav. Det kan röra sig om 

resultat av enkäter, statistiska uppgifter eller liknande. 

Leverantören ska ge kommunen insyn i leverantörens ekonomiska ställning 

genom att, senast den 1 juni året efter det år informationen avser, lämna in 

årsredovisning. Kommunens revisorer ska äga rätt att på samma sätt som i 

verksamhet i kommunal regi kontrollera och utvärdera den avtalade 

verksamheten. Leverantören ska förbinda sig att aktivt medverka för att 

underlätta deras arbete. 

 

Kommunen kan, efter samråd med leverantören, även uppdra åt fristående 

konsult, revisor eller dylikt att utföra uppföljning, kontroll eller utvärdering. 

Leverantören förbinder sig i sådant fall att bereda denne tillträde och insyn i sådan 

utsträckning att denne kan genomföra sitt uppdrag. 

 

Senast den 30 november innevarande år ska leverantören lämna en 

verksamhetsplan för det kommande året. Denna ska innehålla en beskrivning av 

vilka åtaganden och åtgärder som krävs för att uppnå uppsatta mål en analys över 

personalinsatserna samt plan för fort- och utbildning/kompetensutveckling och 

egna inriktningsmål för verksamheten. 

 

Leverantören ska, senast den 30 november, delge kommunen det sammanställda 

resultatet av genomförda kundundersökningar, som visar kundernas 

tillfredställelse med verksamheten. 

 

Leverantören ska vidare årligen, senast den 28/29 februari, lämna en 
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verksamhetsberättelse för det gångna året. 

 

Om leverantörens organisationsform medför andra tider för efterfrågade uppgifter 

ska det anges i anbudet. 

 

4.16 Överlåtelse av avtal eller uppdrag 

Avtalet får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan kommunens 

skriftliga medgivande. 

 

4.17 Skadeståndsskyldighet 

Leverantören svarar i förhållande till kommunen för skadestånd, som kommunen 

på grund av vållande hos leverantören eller av leverantören anlitade 

underleverantörer/uppdragstagare eller annan som leverantören svarar för, kan 

komma att förpliktas utge till tredje man. 

 

4.18 Försäkringar 

Leverantören ska omedelbart efter undertecknandet av avtalet och för avtalad 

verksamhet, teckna och vidmakthålla: 

- Ansvarsförsäkring för sin egendom 

- Företagsförsäkring för sin egendom 

- Ansvarsförsäkring för skada eller förlust för såväl leverantören som tredje 

man 

Det maximala ersättningstaket för skada eller förlust ska uppgå till 5 Mkr vid 

personskada och 2 Mkr vid egendomsskada för varje skadetillfälle. 

 

4.19 Skatter och avgiftskontroll 

Leverantören förbinder sig att under hela avtalstiden fullgöra sina skyldigheter 

avseende socialförsäkringsavgifter och skatter. 

 

Leverantörer och deras underentreprenörer ska inneha F-skatt samt om de har 

anställda vara registrerade som registrerade. 

 

Leverantören garanterar att dess underleverantörer uppfyller motsvarande krav. 

Kommunen kommer löpande kontrollera att leverantören fullgör sina skyldigheter 

avseende socialförsäkringsavgifter och skatter. 

 

4.20 Befrielsegrunder (force majeure) 

Om part på grund av myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad 

eller annan omständighet som han inte kan råda över är förhindrad att fullgöra 

sina åtaganden enligt detta avtal ska han i nödvändig omfattning, vara befriad från 

desamma. Föreligger ovannämnda omständigheter har kommunen rätt att så länge 

de består, själv utföra leverantörens åtaganden. 

 

Ersättningen till leverantören reduceras i förhållande till i vilken grad han inte kan 

fullgöra sina åtaganden. 

 

Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas 

som befrielsegrund. 
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Parterna ska informera varandra om det föreligger omständighet som kan 

föranleda tillämpning av denna bestämmelse. 

 

4.21 Tvist 

Tvist ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk 

rätt. 

 

Leverantören får inte avbryta eller uppskjuta fullgörandet av de prestationer som 

avtalats under åberopande av att tvisteförfarande inletts eller pågår. 
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5 Administrativa föreskrifter 

 

5.1 Kontaktperson 

Ytterligare upplysningar om villkor för att bli godkänd som leverantör i för 

bedrivande av hemtjänst/hemsjukvård i Håbo kommun kan lämnas av 

socialförvaltningen. 

 

Kontaktperson: Thomas Brandell, socialchef 0171- 525 79 

 

5.2 Ansökan 

Ansökan ska ske enligt blankett ”Ansökan om att bedriva hemtjänst inom Håbo 

kommun” se Bilaga 2. 

Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för sökanden. 

Sökande ska ange om: 

1) ansökan avser hemtjänst - personlig omvårdnad och service 

2) ansökan avser hemtjänst - enbart service 

3) ansökan avser visst geografiskt etableringsområde 

Kommunen är indelad i två geografiska områden. Sökande kan i ansökan ange om 

sökande enbart åtar sig att utföra insatser inom Skokloster och Häggeby eller om 

sökande enbart åtar sig att utföra insatser inom Yttergran, Övergran och Kalmar, 

se karta Bilaga 3. 

Sökande kan även i ansökan ange att de åtar sig att utföra insatser inom hela Håbo 

kommun. 

4) ansökan avser visst kapacitetstak 

Sökande kan i ansökan ange det maximala antal timmar per vecka som sökande 

kan utföra. 

5) sökanden avser att tillhandahålla tilläggstjänster 

 

 

5.3 Underlag för kvalificering 

Till ansökan ska bifogas: 

- F-skattebevis 

- Registreringsbevis från Bolagsverket 

- Uppgift om ev. underleverantörer 

- Presentation av företaget och dess ledning inkl. meritförteckning (CV) 

som utvisar relevant utbildning och yrkeserfarenhet 

- Meritförteckning för personer som ska vara är ansvariga för verksamheten 

i kommunen 

- Referenser från liknande uppdrag 

 

5.4 Underlag för godkännande av leverantör 

Till ansökan ska bifogas: 

En redovisning av 

- Ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet 

- Skriftlig rutin för hur extern och intern samverkan och samarbete kommer 

att äga rum 

- Skriftlig rutin för hur verksamhetens förhållningssätt och metoder kommer 
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att genomsyra verksamheten 

- Skriftlig rutin för hur rätt kompetens och bemanning kommer att 

Säkerställas 

- Skriftlig rutin för hur riskanalys, avvikelsehantering och 

klagomålshantering kommer att hanteras 

- Skriftlig rutin för hur kvalitetsutveckling kommer att äga rum 

- Skriftlig rutin för nyckelhantering 

- Skriftlig rutin för hantering av kundernas egna medel (vid inköp) 

- Hur leverantören säkerställer att vård- och omsorgsnämndens värdegrund förverkligas 

i 

det vardagliga arbetet se punkt 2.2 

- Hur leverantören kommer att arbeta med uppföljning och utvärdering av 

sin verksamhet 

 

5.5 Prövning av ansökan 

5.5.1 Handläggning 

Inkommen ansökan ska öppnas och registreras snarast möjligt. Därefter kommer 

en kontroll göras av om sökande uppfyller samtliga krav i ansökansformuläret. 

Beslut om antagande av ansökan kommer att i normalfallet göras inom fyra 

veckor. Om sökanden godkänns ska ett avtal tecknas mellan sökanden och 

kommunen. Första godkännandet beräknas ske tidigast i augusti 2009. 

 

5.5.2 Kompletterande uppgifter 

Kommunen får tillåta att sökanden rättar felskrivningar eller andra uppenbara fel. 

Kommunen får även begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras. 

Ansökan får dock endast rättas eller förtydligas på kommunens begäran. 

 

5.5.3 Uteslutningsprövning 

Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som: 

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för 

ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad 

näringsförbud, 

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, 

ackord eller annat liknande förfarande, 

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen, 

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande 

myndigheten kan visa detta, 

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i 

hemlandet eller annan stat inom ESS- området eller 

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller 

lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. 

Om leverantören är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare 

för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i punkt 3 eller 

gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. 

Myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att 

utesluta denne med stöd av punkterna 1, 2, 3, eller 5. 

 

5.5.4 Kvalificering 

 

Ekonomisk ställning och teknisk kapacitet 
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Kommunen kommer att ta en kreditupplysning på den sökande. Utifrån 

kreditupplysningsföretagets uppgifter gör kommunen en bedömning av om 

sökanden har tillräcklig ekonomisk kapacitet för att kunna utföra uppdraget 

Enligt 5 kap. 2 § LOV får en sökande vid behov åberopa andra företags 

ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet i ansökan. Sökanden ska dock 

kunna visa att han eller hon kommer att förfoga över nödvändiga resurser när 

kontraktet ska fullgöras. Detta kan till exempel göras genom att sökanden 

tillhandahåller ett skriftligt åtagande från företagen i fråga. 

 

Nystartade företag 

Nybildade företag eller företag under bildande och som inte omfattas av 

ratingsystemet ska till anbudet bifoga affärsplan inkluderade en finansiell plan. 

Startkapitalet ska minst täcka kortfristiga skulder. Kommunen kommer att göra 

bedömningen om startkapitalet räcker för att tillgodose kravet på att 

anbudsgivaren har tillräckliga resurser för att bedriva verksamheten. 

 

5.5.5 Godkännande av leverantör 

Samtliga leverantörer som uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget 

med bilagor kommer att prövas för ett slutligt godkännande som leverantör. 

Godkännandet förutsätter att sökanden gör trovärdigt att sökanden kommer att 

kunna fullgöra de tjänster utifrån de kategorier de ansökt om. 

Trovärdighetsbedömningen grundas på följande kvalitetsindikatorer: 

- Sökandens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

- Extern och intern samverkan och samarbete 

- Förhållningssätt och metoder 

- Kompetens och bemanning 

- Riskanalys, avvikelsehantering och klagomålshantering 

- Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 

- Nyckelhantering 

- Hantering av kundernas egna medel (vid inköp) 

- Hur leverantören säkerställer att vård- och omsorgsnämndens värdegrund förverkligas 

i 

det vardagliga arbetet se punkt 2.2 

- Leverantörens uppföljning och utvärdering av sin verksamhet 

 

För att ansökan ska godkännas måste sökanden uppnå betyget godkänd för 

samtliga indikatorer 

 

5.6 Trovärdighetsbedömning 
 

5.6.1 Ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet 

Bedömningen avser sökandens redovisning av ett ledningssystem för det 

systematiska kvalitetsarbetet som uppfyller kraven i gällande lagstiftning för 

denna typ av verksamhet. Se även 2.20 

 

5.6.2 Extern och intern samverkan och samarbete 

Bedömningen avser sökandens redovisning av hur ansvar, befogenheter och 

samarbetsförhållanden är definierade och dokumenterade och hur rapportering 

och informationsöverföring kommer att ske. Sökanden ska särskilt klargöra hur 

samverkan och samarbete ska ske internt mellan personal som har det dagliga 
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ansvaret för kunden samt mellan verksamhetens olika enheter och externt med 

ansvarig nämnd, förvaltning, andra myndigheter och frivilliga organisationer. 

 

5.6.3 Förhållningssätt och metoder 

Bedömningen avser sökandens redovisning av hur rutiner och metoder för tjänsten 

omsorg introduceras, tillämpas, utvecklas och avvecklas. Denne ska bland annat 

kunna redovisa hur förhållningssätt, metoder och rutiner främjar de krav på 

inflytande, trygghet, tillgänglighet, respektfullt bemötande, meningsfull vardag, 

delaktighet och aktivt deltagande i samhällslivet, som är viktiga för hur kunden 

upplever verksamhetens kvalitet. De rutiner och metoder som redovisas ska vara 

förankrade i forskning eller beprövad erfarenhet. 

 

5.6.4 Kompetens och bemanning 

Bedömningen avser sökandens redovisning av hur han kommer att säkerställa: 

- att nyanställd personal ges nödvändig introduktion 

- att det inom verksamheten finns tillräckligt med personal med adekvat 

kompetens och personlig lämplighet för arbetsuppgifterna 

- att personalen har och underhåller den utbildning, erfarenhet och 

kompetens som behövs för att utföra tilldelade arbetsuppgifter 

- att planer finns för fortlöpande kompetensutveckling av personalen med 

beaktande av kraven inom alla delar av verksamheten 

- att det finns en beredskap att kunna utföra tjänsterna även när den 

ordinarie personalen är frånvarande 

- att den verksamhetsansvarige har rätt kompetens 

 

5.6.5 Riskanalys, avvikelsehantering och 

klagomålshantering 

Bedömningen avser sökandens redovisning av hur han kommer att kunna 

förebygga fel och brister med hjälp av riskanalyser och med hjälp av 

avvikelsehantering lära sig av de fel och misstag som begåtts. Han ska redovisa 

förslag till rutiner för: 

- hur förslag och klagomål från kunden och närstående tas om hand, utreds 

och vid behov åtgärdas, 

- hur anmälan om missförhållanden, övergrepp och skada ska tas omhand 

och åtgärdas, 

- identifiering, analys och bedömning av risker 

- identifiering, dokumentation och analys av felaktigheter, skador och 

avvikelser som kan ha betydelse för kvaliteten 

- hur orsaker till uppkomna fel och brister åtgärdas, och 

- hur erfarenheter från avvikelsehanteringen återförs till verksamheten i 

förebyggande syfte 

5.6.6 Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 

Bedömningen avser hur leverantören säkrar kvalitetsrutiner avseende risk och 

väsentlighet och hur leverantören arbetar med kontinuerlig kvalitetsutveckling i 

sin verksamhet. 

 

5.6.7. Rutiner för nyckelhantering 

Leverantören ska ha säkra rutiner för hantering av den enskildes nycklar. Det ska 

finnas tydliga rutiner för utlämning och återlämning med signering. Vid förlust av 

nycklar ska utföraren ombesörja och bekosta låsbyte så snart det kan ske. 
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Eventuella kostnader som drabbar den enskilde på grund av låsbyte förorsakat av 

leverantörens personal bärs av leverantören. Kommunen har ett 

utvecklingsprojekt kring låsöppning med hjälp av mobiler som eventuellt kommer 

att kunna börja fungera under 2010. Se 2.8 

 

5.6.8 Rutiner för hantering av egna medel 

Den enskilde eller dennes närstående/god man ska normalt sköta hanteringen av 

privata medel. I de fall privata medel handhas av leverantören ska rutiner för detta 

finnas. I rutinerna ska finnas skriftliga avtal om hantering av privata medel mellan 

leverantören och kunden. Se 2.9 

 

5.6.9 Leverantörens uppföljning och utvärdering av sin 

verksamhet 

Leverantören ska redovisa hur företaget avser att följa upp sin verksamhet och hur 

företaget avser att utifrån resultatet av uppföljningen utvärdera varför 

verksamheten blev som den blev. Detta kan då resultera i ett förbättringsarbete. 

 

5.7 Muntlig redovisning 

Inför ett slutligt godkännande som leverantör ska sökande muntligt redovisa hur 

uppdraget kommer att genomföras utifrån de kvalitetsindikatorer som anges ovan. 

 

5.8 Ansökan om rättelse 

En sökande leverantör får ansöka om rättelse, om beslutet går honom eller henne 

emot, det vill säga att sökanden inte godkänns i systemet. I den upphandlande 

myndighetens beslut ska det framgå hur en ansökan om rättelse sker. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2015-11-17 VON 2015/00013 nr 1224 

Socialförvaltningen 
Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, avdelningschef 
0171-527 81 
socialnamnden@habo.se 

Beslut om nya riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänst-
lagen för äldre och funktionsnedsatta 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslagna riktlinjer för

biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och funktions-

nedsatta ersätter tidigare riktlinje, daterad 2015-01-16, nr 2015.89.

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

med 2016-01-01 och max fyra år.

Sammanfattning 

Handläggningen av den enskildes ansökan om bistånd är en viktig del av 

kommunens verksamhet för äldre och funktionshindrade. Riktlinjerna för 

bistånds-bedömningen är en vägledning i vad som i Håbo kommun anses 

vara skälig levnadsnivå för målgruppen och ska ge stöd i förvaltningens 

handläggning.  

Ärendet 

Stöd till anhöriga 

De nuvarande riktlinjerna har saknat en tydlighet i anhörigas behov av stöd 

som är viktigt att inte tappa i ett dokument som ju utgör ett arbetsredskap 

för förvaltningens biståndshandläggare. Biståndsbedömda avlastningsplatser 

förekommer redan och är inte ovanligt. De föreslagna riktlinjerna tydliggör 

dock handläggningen av sådana ansökningar och vikten av att inkludera den 

anhöriges egna behovsbeskrivning. Även vikten av att generellt inkludera 

anhöriga och ta tillvara deras kunskap har förtydligats. 

I de föreslagna riktlinjerna framkommer tydligare anhörigas rätt till stöd 

generellt samt insatsen avlastningsplats specifikt. Avlastningsplats är en 

insats som ska vara biståndsbedömd, enligt Socialstyrelsens vägledning till 

kommuner för tillämpning av 5 kap 10 § socialtjänstlagen. Förvaltningen 

föreslår att beslut fattas i form av ett rambeslut där den enskilde/anhörige 

kan nyttja platsen vid ett tillfälle per månad. Tillfället bör inte vara kortare 

än två dygn. En gång per år föreslås platsen kunna nyttjas sju dagar i sträck. 

Tid ska ges den enskilde och anhörige att planera för vistelserna, vilket 

överenskommes mellan den enskilde/anhörige och utföraren.  

Förvaltningen har ingen säker uppskattning av hur stora volymerna kan 

komma att bli inom avlastningsplatserna, men har fått signaler om att det rör 

sig om relativt få individer. Eftersom behovet av köpta korttidsplatser redan 

i dagsläget bedöms öka under 2016 kan man dock anta en viss ökad kostnad 

i och med förändringen avseende avlastningsplatser. I ett längre perspektiv 

bedöms det dock fördröja ett behov av inflytt på särskilt boende för den 

enskilde.  

Ärende 11
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Beviljad totaltid 

I riktlinjerna finns schablontider som används vid uträkning av 

tidsomfattningen i biståndsbeslutet. Dessa tider har nyligen setts över.  

Förvaltningen ser dock ett behov av att ändra hur totaltiden räknas fram för 

brukare med många insatser.  

I återkommande brukarundersökningar inom hemtjänsten framkommer att 

de flesta brukare är nöjda med den insats de får. Samtidigt utför ingen av 

hemtjänstutförarna 100 % av biståndsbedömd tid. Förvaltningen har 

utvärderat hur tiden räknas samman och sett att det kan tas hänsyn i 

biståndsbeslutet till de samordningsvinster som uppstår vid utförandet för 

brukare med många olika insatser.  

Kostnadseffekten av detta bedöms kunna bli positiv, men bara liten eftersom 

hemtjänstutförarna ersätts för utförd tid och inte biståndsbedömd tid. Ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv är det ändå angeläget att biståndsbeslutet ligger så 

rätt som möjligt utifrån den enskildes behov och att den insats som beviljats 

den enskilde verkligen utförds – det vill säga att andelen utförd tid är hög. 

Övriga förändringar 

Förvaltningen har i övrigt skrivit in vård- och omsorgsnämndens beslut 

avseende biståndsbedömd dagverksamhet för personer med demens-

sjukdom, som gäller sedan 1 november 2015, samt ändrat laghänvisningar 

och gjort några få redaktionella ändringar.  

Implementeringen av arbetssättet ÄBIC (äldres behov i centrum) kan 

komma att innebära att riktlinjerna nästa år återigen kommer att ses över. 

Förvaltningen ser ändå att de föreslagna ändringarna är viktiga att 

genomföra redan nu. 

Beslutsunderlag 

˗ Nya riktlinjen, daterad 2015-10-13, VON nr 1223.  

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Avdelningen för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Seniorbolaget, privat hemtjänst 

Grannvård, privat hemtjänst 

Rindlags, privat hemtjänst 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunala handikapprådet  
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 Datum Vår beteckning 

 2015-10-13 VON  

 

 

Biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen för äldre och 
funktionshindrade  
 

Inledning  

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

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

behov.  

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

arbete:  

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

– ekonomiska och sociala trygghet, 

– jämlikhet i levnadsvillkor, 

– aktiva deltagande i samhällslivet. 

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

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

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

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

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

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

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

SoL). Bestämmelsen kallas ibland den nationella värdegrunden.  

Ytterligare relevanta utdrag ut Socialtjänstlagen: 
  

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

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

kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras.  

 

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

tillsammans med honom eller henne.  

 

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

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

tillvaro i gemenskap med andra.  

  

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

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

 

Till vem vänder sig dokumentet 

Dokumentet berör biståndsbedömning och beslutsfattande rörande insatser enligt 

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

biståndsbedömning utifrån lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).  
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Den yrkesgrupp inom socialtjänsten i Håbo kommun som utifrån socialtjänstlagen utreder de 

behov som äldre och funktionshindrade har kallas biståndsbedömare. Dokumentet om 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hans/ hennes önskan om sin livsföring ska respekteras. 

 

Förebyggande arbete 

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

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

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

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

föreningar samt anhörigstöd. 

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

enskilde och dennes anhöriga. 

Håbo kommun har även vissa serviceinsatser såsom fixartjänst som utför vissa 

vaktmästararbetsuppgifter i den enskildes egna hem.  

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

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

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

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

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

förutsättningen för fortsatt god vård i det egna hemmet.  

 

Samhällets bistånd enligt Socialtjänstlagen 

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

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

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

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

Behoven tillgodosedda på annat sätt 

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

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

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

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

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

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

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

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

Livsföring i övrigt 

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

behandling samt vård och omsorg. 

En skälig levnadsnivå 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hemtjänstinsatser.  

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

ses som en komplett förteckning över möjliga insatser. 

 

Biståndshandläggning  

Aktualisering 

Ett ärende kan aktualiseras genom  

 En ansökan 

 En anmälan 

 Genom egen kännedom  

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

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

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

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

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

bistånd. 

När inleds en utredning 

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

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

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

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

i det enskilda fallet ska det av planen framgå: 

– vad som ska klargöras i utredningen, 

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

tillsammans med närstående, 

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

förmyndare 

– vilka sakkunniga som utlåtanden behöver hämtas in från, och 

– den preliminära tidsplanen för utredningen. 

Utredningen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ärendet.  

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

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

och att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. 

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

den fysiska miljön som bostadsanpassning eller tekniska hjälpmedel. Dialog kring 

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

biståndshandläggaren. 

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

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

bibehålla och/eller återvinna sina funktioner. 

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

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

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

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

information som lämnas muntligt av sakkunniga eller referenspersoner ska dokumenteras. 

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

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

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

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

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

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

handläggningen av ett ärende.) 

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

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

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

insatser ska dokumenteras. Av dokumentationen ska det framgå 

– vilka mål som gäller för respektive insats, 

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

och 

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

föreningar och vad det har resulterat i 

 

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

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

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

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

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

Insatserna ska utformas tillsammans med den enskilde utifrån dennes förutsättningar och 

önskemål så långt detta är möjligt. Arbetsmiljöaspekterna ska beaktas. 

 

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

också framgå 

– om ställföreträdare, ombud eller biträde har medverkat, 

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

– om tolk har anlitats, 

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

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

Barnperspektivet 

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

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

utformas med hänsyn tagen till hans eller hennes föräldraroll. 

Anhöriga 

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

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

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

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

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

respektera offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. Finns inget samtycke att 

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

kommunicering med biståndsbedömaren i viktiga frågor som vårdplanering med mera.  
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Kommunicering 

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

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

ärendet. 

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

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

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

över uppgifterna innan myndigheten fattar sitt beslut. 

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

1. underrättas om utredningsmaterialet och 

2. få möjlighet att yttra sig över det. 

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

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

Det gäller om  

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

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

redan känner till eller som inte behövs för beslutsfattandet, eller 

– det är uppenbart obehövligt att kommunicera 

Vidare kan kommunicering underlåtas om ärendets avgörande inte kan uppskjutas. 

Skyldigheten att kommunicera gäller utredningsmaterialet och omfattar inte nämndens 

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

eller genom delgivning . Biståndshandläggaren ska kunna redovisa att kommunicering har 

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

fullgjorts samt vad som har kommunicerats. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tydligt – fråga den enskilde. 

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

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

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

enskilde skrivit fullmakten av egen vilja. 

Avskrivning av påbörjad utredning 

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

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

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

utredningen avslutas 
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Förvaring av dokument och handlingar 

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

tillgång till dem. 

 

Beslut 

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

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

 

– vem eller vilka personer ärendet avser, 

– vad ärendet gäller 

– vad som har kommit fram under utredningen, 

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

– utredarens bedömning och förslag till beslut 

 

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

 

– vad den enskilde ansökt om 

– vilka insatser som beviljats och omfattningen av dessa 

– motivering till beslutet 

– målet med insatserna  

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

månader) beslutsfattarens titel 

 

Vid avslagsbeslut ska även framgå: 

– motivering till eventuellt avslag av hela eller del av ansökan 

– hur avslag av hela eller del av ansökan kan överklagas 

 

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

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

Genomförandeplan 

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

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

genomföras bör enligt Socialstyrelsens allmänna råd dokumenteras i en genomförandeplan, 

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

 

Utdrag ur SOSFS 2014:5 

6 kap 2 § Allmänna råd 

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

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

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

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

upprättas med utgångspunkt från nämndens vårdplan. 

Av genomförandeplanen bör det bl.a. framgå  

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

– om insatsen innehåller en eller flera aktiviteter hos utföraren, 

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

– när och hur olika aktiviteter ska genomföras, 

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

   hälso- och sjukvården, skolan eller Arbetsförmedlingen, 

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

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

   hans eller hennes synpunkter och önskemål, 

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

– när planen har fastställts, och 

– när och hur planen ska följas upp. 

 

Genomförandeplanen bör tillföras den enskildes personakt så snart 

planen är upprättad. Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för fortlöpande 

anteckningar i journalen. Genomförandeplanen bör också användas som underlag för 

uppföljning av insatsen. Genomförandeplanen bör revideras vid behov.” 

 

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

genomförandeplanen till biståndsbedömaren inom en månad från det att verkställighet av 

insatsen påbörjades. Genomförandeplanen är viktig i biståndsbedömarens uppföljning av 

insatsen tillsammans med den enskilde.  

 

Handläggningen ska vara av god kvalitet 

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

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

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

förmåga och behov. 

 

Detta förutsätter: 

 professionell och rättssäker behovsbedömning 

 uppmärksamhet på behov av insatser som kan underlätta den dagliga livsföringen 

 undersökning av vilka rehabiliterande insatser som kan skjuta upp vårdbehovet 

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

 inflytande över insatsernas utformning både för den enskilde och dennes företrädare 

 vårdplanering utifrån den enskildes önskemål 

 integrerat socialt och medicinskt synsätt i det dagliga arbetet 

 uppföljning och utvärdering 

 systematisk dokumentation 

 

Individuell anpassning 

Utöver socialtjänstlagens bestämmelser om individuell prövning av den enskildes ansökan, 

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

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

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

upp med brukaren, oftast genom ett personligt möte.  

 

En individuell anpassning av hemtjänstinsatser ska också kunna innebära vissa möjligheter 

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

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

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

utföraren och så länge den totalt beviljade tiden inte överskrids. 

 

Uppföljning av beslutat bistånd som inte verkställts 

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

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

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

samt kommunens revisorer.  

 

Ansvarsfördelning mellan biståndsbedömare och utförare  

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

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

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

 

Biståndsbedömare ska följa upp biståndsbeslutet och ska ompröva beslutet om förändrat 

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

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

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

det aktuella hjälptillfället. 

 

Ett rehabiliterande arbetssätt 

Beslutad insatsnivå ska ge utrymme för både habiliterande och rehabiliterande arbetssätt 

samt beskriva hur stor insats var och en beviljas.  

Rehabiliterande arbetssätt omfattar såväl synsätt som praktiskt handlande och omfattar 

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

 

Målet med rehabiliterande arbetssätt är att den enskilde: 

– ska kunna bibehålla sina vanor och funktioner 

– ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt 

– ska återvinna funktioner, fysiskt och socialt  

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

 

Detta sker genom: 

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

sjukgymnast 

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

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

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

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

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

aktiviteter, underhålla det sociala nätverket eller vara ute) 

 

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

funktionshindrade. 
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Dagverksamhet för personer med demenssjukdom 

Dagverksamheten på Dalängens särskilda boende är anpassad för personer med 

demenssjukdom. Verksamhetens inriktning är aktiviteter, utflykter och sinnesstimulans. 

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

 

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

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

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

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

anhöriga. Insatsen ska utformas individuellt utifrån den enskildes behov. 

 

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

bor i särskild boendeform tillgodoses inom ramen för boendeformen.  

Tidsschabloner för hemtjänstinsatser (normalnivåer) 

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

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

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

riktlinjer. 

 

INSATS OMFATTNING TID 
   

Tvätt och enklare klädvård 

inte mattor och tunga överkast 

Tvätt utförs en gång var 

fjortonde dag. 

37 minuter/tillfälle 

Städning 

Två rum och kök för 

ensamstående och tre rum och 

kök för gifta och 

sammanboende  

varannan vecka 40 minuter/tillfälle för 

ensamstående och  

1 timme/tillfälle för par. 

Lättare städning 

 viss ”uppsnyggning”  

 vattning av blommor  

Vid behov 12 minuter/tillfälle  

 

8 minuter/tillfälle om vanlig 

städning getts samma vecka 

Soptömning Vid t ex inkontinensproblem 

ska soporna kastas varje dag. 

5 minuter/tillfälle 

 

Om daglig morgon- eller 

kvällshjälp är beviljad ingår 

soptömning utan extra minuter. 

Inköp/Post och bankärenden  

 planera inköp 

 Utföra inköpet 

 plocka in matvaror  

 (enskilde kan följa med 

vid inköpen) 

En gång per vecka  

(eventuellt med komplettering 

av färskvaror) 

30 minuter/tillfälle då den 

enskilde inte följer med 

 

Bäddning och renbäddning Bäddning varje dag och 

renbäddning två gånger/månad  

5 min/tillfälle/säng/dag 

bäddning + 10 

min/tillfälle/säng bädda rent 

Renbäddning Vid behov  

 

10 min/tillfälle/säng 

Diskning Vid behov 

 

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

3 minuter/telefonsamtal 

Hjälp vid duschning 

 

Tillsyn vid duschning 

Vid behov 25 minuter/tillfälle 

 

15 minuter/tillfälle 

Måltidsstöd inklusive enklare 

matlagning 

Vid behov  20 minuter/tillfälle 

 

Enklare matlagning Vid behov 15 minuter/tillfälle 

Matdistribution Vid leverans av matlåda 5 minuter/tillfälle 

Toalettbestyr 

 

Toalettbesök (enbart WC) 

Vid behov 

 

Vid behov 

15 minuter/tillfälle 

 

10 minuter/tillfälle 

Av- och påklädning samt 

personlig hygien 

Varje dag 15 minuter/tillfälle 

 
Stöd under morgonen 

 Hjälp upp 

 Övre/Nedre hygien 

 Påklädning 

 Toa 

 Frukost 

 Soptömning 

Varje dag 30 minuter/tillfälle 

 

Beroende på hjälpbehovet kan 

bäddning ingå utan extra 

minuter.  

Stöd under eftermiddagen 

 Mellanmål 

 Toa 

Varje dag 16 minuter/tillfälle 

Stöd under kvällen 

 Toa 

 Avklädning 

 Hjälp i säng 

 Soptömning 

Varje dag 21 minuter/tillfälle 

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

Ledsagning Vid behov 20 minuter/tillfälle 

Promenader Vid behov 20 minuter/tillfälle 

 

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

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

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

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

 

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

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

 

 

Kommentarer till vissa insatser med tidsschabloner 

Inköp, post och bankärenden 

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

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

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

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

individuell bedömning göras av tiden.  

Städning 

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

behovet ska styra.  

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

Måltidsstöd 

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

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

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

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

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

restriktivt. 

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

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

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

Toalettbestyr 

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

På- och avklädning samt personlig hygien 

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

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

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

rengörning av protes eller hjälpmedel. 

Dusch 

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

Diskning 

Behov av diskmaskin kan diskuteras med den enskilde. 

Tillsyn 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tillsyn kan även utövas i form av telefonkontakt. 

Aktivitet/social samvaro 

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

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

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

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

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

Ledsagning 

Ledsagare beviljas efter individuell behovsbedömning om inte behovet kan tillgodoses på 

annat sätt genom t ex frivilliga organisationer och närstående.  

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

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

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

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

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

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

med andra.  

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

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

Promenader 

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

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

Exempel på andra insatser 

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

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

bo kvar i den invanda miljön. 

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

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

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

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

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

vårdtagaren ska kunna återgå till hemmet efter korttidsvistelsen. 

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

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

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

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

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

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

behov.  

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

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

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

äldreboende ska vara taget, men inte verkställt.  

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

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

Socialförsäkringsbalken men som ändå haft ett stort behov av kontinuitet, särskild 
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kompetens eller personlig omvårdnad. Det finns t ex inget begrepp i lagstiftningen som 

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

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

individuell bedömning av ens behov.  

Boende för särskilda målgrupper 

Särskilt boende för äldre (5 kap 5 § SoL) eller för funktionshindrade (5 kap 7 § SoL) beviljas 

som bistånd enligt 4 kap 1 § SoL när den enskildes behov är så omfattande att de inte längre 

kan tillgodoses under trygga och säkra former trots stöd och hjälp i den egna bostaden. En 

vårdtyngdsmätning ska ha genomförts. 

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

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

bevaras. Den enskilde ska få hjälp att aktiveras för att bibehålla sina funktioner. 

Biståndsprövning ska ske på samma sätt som tidigare och ett beslut om omfattning efter 

behov och timmar överlämnas till enhetschefen för omvårdnadsboendet.  

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

bedömningen. 

 
Stöd till anhöriga i form av insatser till brukaren 

5 kap 10 § Socialtjänstlagen: 

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

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

funktionshinder.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

korttidsvistelse kan räknas, liksom avlastningsplats:  

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

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

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

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

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

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

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

Avlastningsplats beviljas äldre personer med omvårdnadsbehov eller personer med 

funktionsnedsättning som har en sammanboende anhörig i behov av avlastning. 

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

månader. Ett sådant beslut innebär att den enskilde kan vistas på avlastningsplats under ett 
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tillfälle per månad. Omfattningen ska vara angiven i biståndsbeslutet och bör inte understiga 

två dygn för att insatsen ska fylla sitt syfte.  

 

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

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

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

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

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

sju dygn i sträck.  

 

Insatser utanför biståndsprövning 

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

10 timmar per månad. Den enskilde/anhörige tar själv kontakt med utförarverksamheten. 

– Dagverksamhet erbjuds vid ett par av kommunens särskilda boenden för äldre. 

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

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

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

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

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

för personer med demenssjukdom där  

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

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

(Se särskilda riktlinjer) 
 

Önskemål om flytt till annan kommun 

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

behjälplig med en ansökan enligt 2 kap 3 § SoL. 

 

Önskemål om flytt från annan kommun 

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

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

han eller hon 

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

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

2. på grund av våld eller andra övergrepp behöver flytta till en annan kommun men inte kan 
göra det utan att de insatser som han eller hon behöver lämnas 

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

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

omständigheten när ansökan prövas. 

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

kommunen behöver för att kunna pröva ansökan. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K2_aP8#K2_aP8
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Om en maka/make/registrerad partner erhåller bistånd till äldreboende 

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

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

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

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

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

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

 
 

 

Styrdokument  

Lagar, föreskrifter och förordningar  

 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

 Socialtjänstförordningen (SFS 2001:937) 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som 

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

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

 Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

 Kommunallagen (SFS 1991:900) 

 Offentlighets och sekretesslagen (2009:400) 

 Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 

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

vård (SOSFS 2005:27) 

 

Allmänna råd och riktlinjer 

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

omsorg om äldre 

 Socialstyrelsens allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning och 

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

 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 

 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2015-11-17 VON 2015/00047 nr 1222 

Socialförvaltningen 

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

Driften av äldreboende Pomona 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar tillförvaltningen att arbeta fram ett

förfrågningsunderlag för upphandling av driften av Pomona hus 2 och 4

med den inriktning som uttryckts i förvaltningens utredning.

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 

förlängas ytterligare. Förvaltningen föreslår nu att förvaltningen ges i 

uppdrag att upphandla driften av både hus 2 och hus 4 från och med 1 

januari 2017.  

Ärendet 

Förvaltningens utgångspunkt har varit att driften av Pomonas äldreboende 

ska skötas av en och samma utförare då en sådan driftsform medför en del 

samordningsfördelar. Förvaltningen föreslås nu få i uppdrag att upphandla 

driften av både hus 2 och hus 4. Vissa delar som reception, fotvård, 

dagverksamhet och hälso- och sjukvårdsinsatser från sjukköterska bör dock 

finans 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. 

Beslutsunderlag 

– Utredning daterad 2015-11-11

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningschef, stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Enhetschef Pomona äldreboende 

Enhetschef, Hälso- och sjukvård 

Enhetschef, Attendo, Pomona äldreboende, hus 2 

Ärende 12



 

 UTREDNING 1(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2015-11-11 VON 2015/00047 nr 1206 

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

 

  

Drift av Pomonas äldreboende 

Nuvarande avtal 

Kontraktsperioden för driften av Pomona hus 2 med Attendo Sverige AB har löpt från 

2010-09-10 – 2014-12-31, med förlängningsperiod som längst till 2016-12-31.  

Bakgrund 

Attendos äldreboendet Pomona hus 2 ligger som en egen huskropp i Pomonas äldrecentrum. 

Kommunen ansvarar idag för all annan verksamhet som tillhör Pomona: Äldreboendet hus 4, 

Pomona restaurang, dagverksamhet, reception, vaktmästeri, fotvård, demensteam, hemsjukvård 

och rehab. Äldreboendet hus 2 har 32 lägenheter och är bemannat dygnet runt. Enligt avtalet 

skall personalen som tjänstgör i hus 2 ha den utbildning och en kompetens som krävs för 

uppdraget. Under dagtid tjänstgör Attendos sjuksköterska men kvällar, helger och nätter är det 

kommunens sjuksköterska som ansvarar för hälso- och sjukvården i hus 2. Kommunen 

tillhandhåller även arbetsterapeut och sjukgymnast samt ansvarar för hjälpmedlen för Attendos 

räkning. 

Driftsform från och med 2017 

Avtalet med Attendo löper ut den 31 december 2016 och nämnden har nu att ta ställning 

till om verksamheten ska övergå i kommunal drift eller om driften ska upphandlas på nytt. 

Ett alternativ är också att upphandla driften av både hus 2 och hus 4. 

Förvaltningens utgångspunkt är att driften av Pomona bör ske av en och samma utförare. 
En viktig fördel är att personalen får möjlighet att samverka mellan husen och ta vara på 

varandras kompetenser och erfarenheter. Detta kommer att vara värdefullt för 

verksamhetsutveckling i båda husen. Man kommer även att kunna samordna vikarier för båda 

husen. Samordningen möjliggör en lärande organisation vilket bör höja kvaliteten på vården 

och omsorgen. 

Det kan konstareras att under den tid som Attendo svarat för driften av hus 2 så har 

verksamheten i huvudsak fungerat mycket väl. I de brukarundersökningar som genomförts 

så har man fått goda resultat genom åren och samarbetet med kommunen har varit gott 

både vad gäller omvårdnadsfrågor och hälso- och sjukvårdsfrågor. 

När det gäller frågan om huruvida driften ska utföras av kommunen eller en privat 

entreprenör bör utgångspunkten vara en bedömning av vilken driftsform som kan erbjuda 

bäst kvalitet för de boende. Något bestämt svar på det finns naturligtvis inte men en rimlig 

grund för ställningstagandet är hur verksamheterna har fungerat de senaste åren. Vid 

jämförelser på nationell nivå mellan privat och kommunal drift kan man i stort sett inte se 

några skillnader vad gäller kvaliteten på verksamheten. Både de privata och de kommunala 

utförarna är på nationell nivå duktiga och erbjuder en bra verksamhet. 

I socialstyrelsens senaste brukarundersökning var det dock stora skillnader i den 

brukarupplevda kvaliteten vid en jämförelse mellan Pomona hus 2 och Pomona hus 4. 

Pomonas hus 2, som drivs av Attendo, hade ett mycket bättre resultat särskilt på frågan om 

brukarens helhetsomdöme om sitt äldreboende. Det är viktigt att notera att svarsmaterialet 
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var runt 50 % vilket ju medför en statistisk osäkerhet men skillnaderna var dock så stora att 

de måste sägas vara signifikanta trots det begränsade underlaget. 

Med anledning av att resultatet för Pomona hus 4 i brukarundersökningen har ansvarig 

chef för verksamheten arbetat fram en handlingsplan i syfte att åtgärda detta så fort som 

möjligt. Det innebär bland annat att en särskild person kommer att arbeta med 

planeringssystemet TES för att bättre kunna tillgodose varje boendes individuella 

önskemål. Enheten har också inlett ett samarbete med arbetsförmedlingen och just nu är 

det tre personer som arbetstränar på Hus 4 och är behjälpliga med att erbjuda det lilla extra. 

Verksamheten har också tagit fram en måltidsguide som beskriver vad som ska ingå vid 

varje måltid och planerar vissa mindre inköp av t ex tyger och inventarier för att kunna 

erbjuda en hemtrevligare miljö. Ett pilotprojekt där de boende får lära sig att använda en 

Ipad har också startats och tagits emot mycket positivt. 

Det kan således konstateras att en positiv utveckling är på gång när det gäller Pomona hus 

4 och mycket talar för att det finns goda förutsättningar för att under 2016 skapa en 

verksamhet som uppfattas positivt av de boende. Då beslutet om upphandling behöver 

fattas omgående går det dock inte att avvakta resultatet av förbättringsarbetet. Med 

utgångspunkten att driften av både hus 2 och hus 4 (exklusive korttidsboendet) bör ske av 

samma utförare och då den privata utföraren under 2015 visat ett mycket bättre resultat är 

det rimligt att vård-och omsorgsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningen att 

tillsammans med upphandlingsavdelningen upphandla driften av både hus 2 och hus 4 från 

och med 2017. 

Vilka delar av verksamheten ska ingå i upphandlingen? 

Inom Pomona finns äldreboende hus 2 och 4, Pomona restaurang, dagverksamhet, reception, 

vaktmästeri, fotvård, korttidsvård, hemsjukvård och rehab. Upphandlingen bör omfatta omsorg 

och omvårdnad på Pomona hus 2 och hus 4, restaurangverksamheten och vaktmästeri. 

Övriga delar av verksamheten på Pomona bör finnas kvar i kommunal regi och nedan följer 

motiveringen till det under respektive verksamhet. 

Pomonas dagverksamhet 

Pomonas dagverksamhet vänder sig till boende både på Pomona och personer som bor i 

eget boende i kommunen. En del av den verksamheten är också den träningslokal som 

finns i närheten av Pomona. Personal från dagverksamheten har där en instruktörsroll för 

äldre personer som tränar. För kommunen är detta en viktig förebyggande verksamhet som 

vi bör förfoga över själva. 

Receptionen 

Receptioen är viktig att behålla i kommunal regi eftersom den servar verksamheterna med 

fakturahandläggning och nyckelhantering och kontraktsskrivning i hus 2, 4, 8 och 10. Det 

är också denna verksamhet som fattar avgiftsbeslut och fakturerar våra brukare. 

Fotvård 

Av den fotvård som utförs på Pomona är bara en liten del för boende på Pomona. De flesta 

kunderna kommer från eget boende. Kommunen har utöver det ett avtal med landstinget 

om medicinsk fotvård. 
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Korttidsvård 

Korttidsvården på plan 4:5 bör finnas kvar i kommunal regi. Teamet för trygg hemgång 

kommer att ha sin utgångspunkt från korttidsboendet. Förvaltningen bedömning är att 

rehabiliteringen och omvårdnaden kommer att förstärkas om teamet utgår från 

avdelningen. Det kommer också att förekomma att enskilda kommer till korttidsboendet 

efter sjukhusvistelse för vård under en begränsad tid för att sedan gå hem. Då finns det 

fördelar med att teamet lärt känna personen innan hemgång. 

Hemsjukvård och rehab 

Hemsjukvård och rehab bör finnas kvar i kommunal regi. Hemsjukvård och rehab är en 

organisation och att bryta ut en sjuksköterska på dagtid som har varit fallet med nuvarande 

drift av Attendo är negativt för teamarbete och helhetssyn på hälso- och sjukvården. Om 

kommunen ansvarar för all hälso- och sjukvård dygnet runt så innebär det enligt 

förvaltningens mening en bättre kontinuitet och ett effektivare användande av resurser. 

Jämfört med hur det ser ut på Attendo idag blir skillnaden att kommunen även ansvarar för 

sjuksköterska dagtid måndag till fredag. 

_________ 
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thomas.brandell@habo.se 

Utredning 

Kring ett eventuellt införande av kundval enligt LOV i den kommunala 
hemsjukvården 

Nämnden återremitterade ärendet 2015-09-08 § 87 till förvaltningen för kompletteringar. 

Beslutet bifogas för kännedom. 

Sammanfattning 

Håbo kommun tillämpar sedan den 1 mars 2010 fritt val inom hemtjänsten vad gäller 

utförande av service- och omvårdnadsinsatser. Genom beslut i vård- och omsorgsnämnden 

den 7 april 2015 fick förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att även införa 

fritt val enligt LOV inom den kommunala hemsjukvården. Om nämnden väljer att införa 

LOV i hemsjukvården så innebär det att nuvarande förfrågningsunderlag avseende fritt val 

inom hemtjänsten behöver omarbetas och förvaltningen kommer då att återkomma till 

nämnden för ett beslut om detta i april 2016.  

Ärendet 

En nationell utblick ger vid handen att det är relativt ovanligt med kommuner som har 

hemsjukvården inom LOV. I april 2015 fanns LOV i hemsjukvården i åtta kommuner, bl a 

Enköping, Knivsta, Uppsala, Västerås och Norrtälje. Vid samma tidpunkt fanns LOV i 

hemtjänsten i 125 kommuner. 

Vilka hemsjukvårdsinsatser ska omfattas? 

De kommunala insatserna som lyder under hälso- och sjukvårdslagstiftningen är insatser 

från sjuksköterska, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. De två sistnämnda yrkesgrupperna 

arbetar med rehabilitering och hjälpmedel och bör inte omfattas av LOV. Förvaltningen 

har inte lyckats hitta någon kommun som har dessa insatser som en valfrihet enligt LOV. 

Sannolikt skulle det inte finnas ett underlag för heltidstjänster hos en privat utförare för 

dessa yrkesgrupper. Det innebär att det kommer att vara mycket svårt för en privat utförare 

att ha denna kompetens i sin organisation. Förvaltningen anser därför att om kundval införs 

inom hemsjukvården så ska det endast omfatta sjukskötersketjänster och delegerade 

sjuksköterskeinsatser. En annan avgränsning är att det bara avser den hemsjukvård som 

utförs i ordinärt boende. 

Volymer 

Cirka 300 patienter årligen finns inskrivna i hemsjukvården, exklusive särskilt boende, 

socialpsykiatri och personlig assistans. Det är stora variationer i behovet av insatser. Det 

kan variera från 1 insats, en dag till fyra gånger dagligen i flera år.  

Ska man som utförare kunna utföra hemtjänst med omvårdnad utan att utföra 

hemsjukvård? 

En fördel med att även ha hemsjukvården i valfrihetssystemet enlig LOV är att kunden får 

sina insatser av samma organisation. Det betyder att det som utförare inte bör vara möjligt 

Ärende 13
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att i så fall välja att ”bara” utföra omvårdnad och delegerad hemsjukvård eller bara 

hemsjukvård. 

De alternativ som utföraren har att välja på och som upphandlas enligt LOV blir då 

Kategori 1: Personlig omvårdnad, hemsjukvård och service 

Kategori 2: Serviceinsatser 

Ur ett företagarperspektiv kan en nackdel med ett sådant system bli att det kan vara svårt 

för nya företag att etablera sig då man kanske inte har möjlighet att anställa en 

sjuksköterska förrän det finns tillräckligt med arbetsuppgifter. Sjuksköterskor är ju också 

en relativt svårrekryterad yrkesgrupp så att hitta en kompetent sjuksköterska som är beredd 

att arbeta på timmar kan antas vara mycket svårt. 

Ur ett företagsperspektiv är det sannolikt bättre med ett system av tre kategorier 

Kategori 1: Personlig omvårdnad, hemsjukvård och service 

Kategori 2: Personlig omvårdnad och service 

Kategori 3: Service 

Man har då möjlighet att etablera sig som företag i kategori 2 och när man börjar få ett 

tillräckligt stort kundunderlag kan man ansöka om att bli godkänd enligt kategori 1. 

Sannolikheten att det blir fler utförare att välja på vad gäller omvårdnad är större med 

denna kategoriindelning men för kunden blir nackdelen att hen måste välja ny utförare för 

hemsjukvård om behovet av det uppstår. 

Förvaltningens uppfattning är patientintresset med en sammanhållen organisation för 

utförande väger tyngst, varför det är viktigt att hålla ihop hemsjukvård och omvårdnad 

vilket får till följd att man som utförare inte bör kunna välja bara det ena. 

En av de privata utförarna har idag inte hemsjukvårdsinsatser. För brukare hos dem som är 

patienter i hemsjukvården så utförs denna av kommunen. Detta bör kvarstå efter ett 

eventuellt införande av LOV i hemsjukvården om man inte uttryckligen vill byta utförare. 

För eventuellt tillkommande patienter måste dock hemsjukvårdsuppdraget lösas hos 

utföraren. Om ett befintligt företag skulle välja att inte bli utförare av hemsjukvård och det 

finns 2 kategorier så blir företaget formellt endast godkänt för serviceinsatser. Det behöv 

då någon form av övergångsbestämmelser där det naturligtvis är rimligt att befintliga 

kunder finns kvar hos utföraren men de enda nya kunderna som kan tillkomma är de som 

bara har serviceinsatser.  

I gällande förfrågningsunderlag för LOV så har man möjlighet att begränsa sitt uppdrag till 

att gälla enbart tätort eller enbart landsbygd. Vid införandet var det primära syftet med 

detta att ge mindre företag en rimlig chans att etablera sig. Om även hemsjukvården lägga i 

LOV bör enligt förvaltningens mening denna möjlighet tas bort och som utförare har man 

då att ta kunder/patienter i hela kommunen om man är godkänd enligt kategori 1. Det är 

rimligt att valfriheten omfattar samtliga kommuninvånare. Det kan i sammanhanget vara 

rimligt att överväga om denna möjlighet att begränsa uppdraget ska tas bort även när det 
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gäller kategori 2 (service). Ett sådant beslut ökar antalet personer som har möjlighet att 

välja, men riskerar att minska antalet företag som är möjliga att välja på. 

Tider som uppdraget avser 

I nuvarande kundval med personlig omvårdnad och service så är det begränsat till kl 7-22 

alla veckans dagar. Övrig tid ansvarar kommunen. Samma tider bör gälla också om 

hemsjukvården omfattas av LOV. I Enköpings kommun har man möjliggjort för utföraren 

att köpa hemsjukvårdsuppdraget av kommunen mellan klockan 17-22 om man inte själv 

klarar att utföra det. Den möjligheten bör finnas även i Håbo. 

Ersättning till utföraren 

2015 betalar Uppsala kommun 383 kronor i tätort och 446 kronor i glesbygd för 

omvårdnad och delegerad hemsjukvård som utförs av ej legitimerad personal. För 

legitimerad personal betalas 390 kronor i tätort och 448 kronor i glesbygd. Enköpings 

kommun betalar 377 kronor i tätort och 434 kronor i glesbygd för omvårdnad och 

delegerad hemsjukvård som utförs av personal utan legitimation. För legitimerad personal 

betalas 394 kronor i tätort och 453 kronor i landsbygd. Alla belopp är för utförd timma. 

Ett annat jämförelsetal när beloppet fastställs kan vara vad Håbo kommun betalar för att 

hyra in sjuksköterskor. I dagsläget är det 395 kronor per timma. 

Håbo kommun betalar idag 431 kronor per timma i tätort och 522 kronor per timma i 

glesbygd för omvårdnad och delegerad hemsjukvård som utförs av personal utan 

legitimation. 

Enköping och Uppsala betalar således lite mer till legitimerad personal som utför 

hemsjukvård jämfört med olegitimerad. 

En sjuksköterskas direkt patienttid, dagtid, bedöms till i genomsnitt ett par timmar per dag. 

Övrig tid används till bl a dagplanering, restid, delegeringar, omdelegeringar, 

journalföring, kontakt med sjukhus och vårdcentraler, förnya recept, förbereda ronder och 

läkemedelsgenomgångar, registrering i kvalitetsregister, hantering av avvikelser, 

journalläsning m m. 

Den icke patientrelaterade tiden måste naturligtvis också ersättas och rimligen med samma 

belopp som patienttiden. 

Förvaltningens uppfattning är att med tanke på våra relativt höga ersättningar för icke-

legitimerad personals insatser finns ingen anledning att lägga sig på en nivå över denna. 

Förvaltningen anser därför att ersättningen ska vara densamma för hemsjukvård som utförs 

av legitimerad personal som för de insatser som utförs av personal utan legitimation. 

Kostnader för att införa LOV i hemsjukvården 

Det är inte möjligt att med säkerhet veta vad ett införande av LOV i hemsjukvården 

kommer att kosta för kommunen. Erfarenheten från LOV i hemtjänsten är att det har varit 

kostnader som kan beräknas till ca 1,5- 2 miljoner årligen i merkostnad. Merkostnaderna 

bedöms ha varit särskilt höga de första åren. 
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Kostnader för hemtjänst 2008-2014 i årsbokslut 

2008 12 655 tkr 

2009 13 700 tkr 

2010 15 891 tkr 

2011 21 600 tkr 

2012 24 100 tkr 

2013 27 300 tkr 

2014 28 300 tkr 

Särskilt från år 2010 till 2011 är det en stor kostnadsökning. Det finns sannolikt flera 

förklaringar till det där införandet av LOV är en orsak. Andra orsaker är demografiska 

förändringar och slumpmässiga förändringar som kan relateras till enskilda brukare med 

stora behov. 

Det finns också merkostnader som beror på att det blir en inbyggd ”ineffektivitet” med 

flera utförare. Ett exempel är att olika utförare åker samtidigt till Skokloster eller annan 

plats för att utföra insatser. Det innebär att det blir dubbla restider. Det går att argumentera 

att om sex undersköterskor åker till Skokloster och är åter om en timma så kostar det 

kommunen lika mycket som att en undersköterska åker till Skokloster och är åter om sex 

timmar. Så fungerar det i valfrihetssystemet eftersom reskostnaden finns i timersättningen. 

I ett system utan LOV så blir det dock billigare med en undersköterska som reser eftersom 

den ineffektiva tiden i bil blir mycket mindre. Detta är förklaringen till den inbyggda 

”ineffektiviteten”. 

När det gäller hemsjukvården så är förvaltningens bedömning att ett införande av LOV 

skulle öka kostnaderna med mellan 500 – 1 000 tkr det första året. En anledning till det är 

att kunderna väljer ny utförare. En annan förklaring är att vi idag klarar att ta emot ett antal 

nya kunder på marginalen och det blir då ingen ny kostnad för dessa. När en del av dessa 

kunder kommer att välja en privat utförare så uppstår en kostnad i form av ersättning till 

utföraren. Kommunen kan då inte avsluta personal i samma takt. Det beror dels på 

uppsägningstider och dels på att valet av privat utförare sannolikt sker till stegvis, dvs. 

några kunder per månad väljer en privat utförare. På ett par års sikt bör det kunna bli en 

bättre balans som gör så att merkostnaden minskar. I praktiken innebär det att kommunen i 

så fall inte behöver anställa lika många nya sjuksköterskor. Merkostnaderna som orsakas 

av ineffektivitet kommer dock sannolikt att finnas kvar övertid och uppskattas till 500 tkr 

årligen från och med år 3. När det gäller hemsjukvården så finns ju också i större 

utsträckning annan ”ineffektiv” tid där dubbelarbete riskerar att bli ett faktum. Det handlar 

om samarbetet med läkare, beställning av läkemedel, deltagande i teamträffar och 

överrapportering mellan kommunens nattsjuksköterska och utförarnas sjuksköterskor. 

Synpunkter från chefen för hemsjukvården 

I utredningsarbetet har undertecknad träffat chefen för hemsjukvården för att få en större 

inblick i verksamheten och mer kunskap. Chefen för hemsjukvården ser naturligtvis 

fördelar med en gemensam organisation för hemsjukvård/hemtjänst och också fördelen ur 

ett brukarperspektiv att ha möjlighet att byta utförare om man inte är nöjd. De risker som 

framförs är att en liten organisation med kanske bara en sjuksköterska anställd blir oerhört 

sårbar. En fråga som ställs är hur organisationen hanterar situationen om sjuksköterskan 
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blir sjuk i ett läge när det är mycket svårt att rekrytera sjuksköterskor? I kommunen bedrivs 

nu ett arbete med att utveckla teamarbetet mellan sjuksköterska, sjukgymnast, 

arbetsterapeut och omvårdnadspersonal. Detta teamarbete kommer inte att finnas hos den 

privata utföraren om inte också sjukgymnast och arbetsterapeut läggs in i kundvalet. 

Chefen för hemsjukvården ser också att det är fördelar med en större organisation utifrån 

ett lärande då personalen där har olika kompetenser och erfarenheter. 

Förvaltningens bedömning 

Ur ekonomisk synpunkt är det inte motiverat att inför LOV i hemsjukvården då det 

förväntas öka kostnaderna i en redan ansträngd ekonomisk situation, i varje fall se första 

tre åren. 

Ur ett brukarperspektiv finns det förstås en vinst med att hemsjukvård från sjuksköterska 

och omvårdnad/delegerad hemsjukvård från en undersköterska utförs av samma 

organisation. Det bör på ett generellt plan leda till en bättre kommunikation kring den 

enskilde patienten/brukaren och också en bättre omvårdnad och hälso- och sjukvård. Dock 

blir det ju inte så att hela hälso- och sjukvården utförs av den privata utförare man valt utan 

nattetid kommer det att vara kommunens ansvar. Detta faktum kan möjligen något förta de 

positiva effekterna. En lösning där de privata utförarna även svarar för hemsjukvården 

nattetid bedöms inte vara realistiskt då man inte kommer att ha ett tillräckligt kundunderlag 

inom överskådlig tid. 

En negativ effekt som man i viss mån märkt av i Enköpings kommun är att det kan vara 

svårt för små företag med att komma in på marknaden. Så länge som man bara har enstaka 

hemsjukvårdsärenden så är det ekonomiskt svårt att hålla en sjuksköterska i tjänst och då 

sjuksköterskor är en svårrekryterad yrkesgrupp kan man inte räkna med att man ska kunna 

anställa på timmar och samtidigt erbjuda kontinuitet. Dessutom kan man inte bara ha en 

sjuksköterska för planerade insatser utan resursen behövs också för att göra akuta 

bedömningar.  

Minskar man möjligheterna för mindre vårdföretag att etablera sig så minskar man också 

valfriheten i bemärkelsen att den enskilde får färre utförare att välja på. 

De risker som chefen för hemsjukvården framför kring hur en liten organisation ska 

hantera sjukdomsfall är naturligtvis en viktig synpunkt och risknotering likaså det 

komptensbortfall det innebär att inte kunna ha ett teamarbete med rehabpersonal eftersom 

man inte tillhör samma organisation. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett införande av LOV i hemsjukvården bedöms kosta 500 – 1 000 tkr de första åren och 

från och med år tre ca 500 tkr per år. 

Uppföljning 

Förvaltningen har inrättad en tjänst som bland annat har till uppdraget att regelmässigt 

följa upp utförarna. 

__________ 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Datum  
 2015-09-08  

Vård- och omsorgsnämnden  

VON § 87 VON 2015/32 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING Nr 2015.618 

           

           

 

Utredning kring ett eventuellt införande av LOV i den kommunala 
hemsjukvården 

Sammanfattning 

Håbo kommun tillämpar sedan den 1 november 2009 fritt val inom hemtjänsten 

vad gäller utförande av service- och omvårdnadsinsatser. 

Genom beslut i vård- och omsorgsnämnden 2015-04-07 § 44 fick förvaltningen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för att även införa fritt val enligt LOV inom 

den kommunala hemsjukvården. 

Ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av förvaltningens utredning i tjänste-

skrivelse, daterad 2015-08-17. Nämnden anser att utredningen med förslag till 

beslut inte innehåller svar på de frågor som spaltades upp i nämndens beslut från 

den 7 april 2015. 

Bland annat behöver förvaltningen redovisa mer om: 

• Fördelar och nackdelar med att använda LOU inklusive avropsavtal, annat 

upphandlingsförfarande eller LOV? 

• Hur säkras tillgängligheten till olika IT-system som Prator, Pascal och NPÖ? 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Nämnden föreslår därför att ärendet återremitteras till förvaltningen. 

Förvaltningen föreslår att nämnden, utifrån vad nämnden saknas i utredningen, 

lämnar frågeställningarna skriftligt till förvaltningen, att ha som underlag till den 

kompletterande tjänsteskrivelsen, samt föreslår att ärendet återredovisas på 

nämndens sammanträde i december. 

Per-Arne Öhman (M) föreslår att ärendet bör kunna återredovisas tidigare och 

förslår därför ärendet återredovisas på nämndens sammanträde i oktober. Efter 

diskussion och med hänsyn till förvaltningens kommande budgetarbete enas 

nämnden om att ärendet återredovisas senast december år 2015.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2015-08-17, nr VON 2015.569. 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut 2015-04-07 § 44, nr 2015.298. 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet återremitteras till 

förvaltningen för kompletteringar och återredovisas senast på nämndens 

sammanträde den 2015-12-08. 

__________ 

Beslut expedieras till 
Socialchef 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) 
Datum Vår beteckning 
2015-11-19 VON 2015/00015 nr 1236 

Socialförvaltningen 
Socialförvaltningens stab 
Lennart Eriksson, utvecklingsledare/kvalitetscontroller 
0171-525 26 
socialnamnden@habo.se 

Teknisk utveckling inom vård- och omsorg 

Förslag till beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att socialförvaltningen under 2016

undersöker förutsättningarna för implementering av teknikstöd inom tre

prioriterade områden. A: Nyckelfri hemtjänst. B: Nattillsyn via kamera.

C: kognitiva hjälpmedel via app inom LSS.

2. Vård-och omsorgsnämnden beslutar att Socialförvaltningen tillsätter en

projektgrupp bestående av nämndens ordinarie ledamöter i

arbetsutskottet samt inbjuder representanter från vardera  en av

pensionärsorganisationerna.

3. Projektgruppen påbörjar sitt arbete med att skapa förutsättningar för

införande av välfärdsteknologi i Håbo kommun från och med 1 januari

2016. 

Sammanfattning 

Välfärdsteknologi är ett paraplybegrepp som inkluderar olika kunskaper om 

och användandet av olika elektroniska hjälpmedel som kan bidra till ökad 

trygghet, aktivitet och delaktighet i samhället. Att erbjuda kunder och 

brukare teknikstöd i form av olika elektroniska produkter kan vara ett 

fullgott och kostnadseffektivt komplement till traditionell hemtjänst och 

andra biståndsbedömda insatser inom LSS-området.  

Exempel på välfärdsteknologi är mobilt GPS-larm och påminnelselarm, 

nattillsyn med rörelsekänslig och mörkerseende kamera eller olika former 

av videokommunikation som sammantaget kan öka möjligheterna för äldre 

att leva tryggt i sitt hem och bidra till ett mer aktivt liv och delaktighet i 

samhället. Ökade krav på integritet och delaktighet ska uppfyllas och 

tillgodoses när brukare i Håbo Kommun erbjuds elektroniska produkter som 

ett komplement till traditionell hemtjänst. 

Implementering av nya tekniska lösningar och elektroniska produkter inom 

vård och omsorg förutsätter en projektgrupp och en projektledare med stark 

förankring i såväl socialförvaltningens ledning som i Vård och 

omsorgsnämnden.  

Myndigheten för delaktighet har i ett regeringsuppdrag tilldelats ansvaret att 

stödja kommuner med information och implementering av digitala 

omsorgstjänster. I samband med att projektgruppen i Håbo kommun 

påbörjar sitt arbete behöver inledande kontakter tas med denna myndighet.  

Ärende 14
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Ärendet 

Vård och omsorgsnämnden har 2015-09-08 (VON 2015/37) gett i uppdrag 

till socialförvaltningen att med hjälp av en projektgrupp ta fram ett underlag 

för teknikstöd som kan utveckla användningen av nya tekniska och digitala 

omsorgstjänster i vården av äldre. Teknikstöd omfattar olika elektroniska 

produkter och tjänster, till exempel anpassad mobiltelefoni, 

videosamtaltjänster, medicinpåminnare, minneskalendrar, GPS kopplat till 

larm och nattillsyn med videokamera. 

Även utvecklingen av robotar för användning i vården går snabbt. 

Hälsorobotar kan exempelvis användas som ett äthjälpmedel, vid träning 

och rehabilitering, som ersättning för förlorade kroppsdelar  eller för att 

undvika tunga lyft för vårdpersona. På en del håll i landet har E-hemtjänst 

införts inom vård och omsorg vilket innebär att välfärdsteknologi, som 

exempelvis digital nattillsyn, har beviljats som bistånd med stöd i 

socialtjänstlagen.  

För att kunna implementera digitala omsorgstjänster och teknikstöd i Håbo 

kommun krävs ett samlat grepp och en projektgrupp med en projektledare 

som är väl förankrad i socialförvaltningens ledning. Projektgruppen 

rekommenderas härvid att ta stöd av Myndigheten för delaktighet, som har 

ett särskilt, utåtriktat regeringsuppdrag att stödja kommunerna i frågor som 

rör införande och implementering av välfärdsteknologi.(Regeringsbeslut 

2014-12-18, S2014/1398/FST, Uppdrag angående information om digitala 

tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård) 

När det gäller övervakning och användning av hälsorobotar behöver 

projektgruppen i Håbo Kommun beakta de etiska överväganden som 

framkommer i  rapporten, Robotar och övervakning i vården av äldre – 

etiska aspekter( Rapport av Statens medicin-etiska råd, Stockholm 2014, 

Smer rapport 2014:2). Rapporten framhåller argument såväl för som emot 

användningen av välfärdsteknologi. Argument för är exempelvis att 

teknikstödet kan främja individens livskvalitet, integritet och 

självbestämmande samt ökad trygghet både för den enskilde och anhöriga. 

Argument som kan anföras mot teknikstöd är att övervakning och 

hälsorobotar kan innebära en försämring av den äldres livskvalitet och ett 

alltför starkt intrång i den enskildes integritet. Gemensamt för de kommuner 

som idag satsar på biståndsbedömd välfärdsteknologi är att insatserna 

utformas utifrån individuella förutsättningar och önskemål. Om detta görs 

på rätt sätt även i Håbo kommun kommer mer tid, ”händer och fötter” att 

frigöras  för omsorgs personal som behövs i den mänskliga kontakten och 

mötet med den enskilde brukaren. 

Projektgruppens uppdrag att undersöka förutsättningarna för att teknikstöd 

inom vård och omsorg förutsätter ett underlag och en inventering av de 

tekniska lösningar och elektroniska produkter som idag används eller finns 

tillgängliga på marknaden. En selektiv lista över de produkter som idag 

används, utvärderats och befunnits användarvänliga finns med i 
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föreliggande tjänsteskrivelse. Listan omfattar tre prioriterade områden samt 

ytterligare två former av avancerat teknikstöd och digitala omsorgstjänster 

som idag har testats i ett antal  kommuner. 

 Digitala lås – nyckelfri hemtjänst 

 Nattillsyn via kamera, d.v.s. möjligheten att via en mörkerseende 

kamera göra kompletterande tillsyn av personer när de sover istället för 

att behöva besöka dem med risk att väcka dem. 

 Kognitiva hjälpmedel – medicindoserare och andra appar med minnesstöd 

 Bildtelefoni, d.v.s. videosamtal där båda parter ser och hör varandra när man 

har ringt upp. Denna kan vara stationär så att den finns på ett ställe i bostaden 

eller mobil och fjärrstyrd så att den kan fungera överallt i hemmet.  

 Positionering genom GPS kopplat till larm för målgrupp med Alzheimer 

eller annan demenssjukdom samt yngre vuxna och barn med autism. 

Selektivt urval av teknikstöd som idag är i skarp drift ute i landet  

Digitala lås – nyckelfri hemtjänst 

Den dagliga hanteringen av nycklar är ett kostsamt problem inom dagens 

hemtjänst. Flera kommuner har därför infört digitala lås och slipper därmed 

hanteringen av nycklar som kan tappas bort, kopieras eller rentav hamna i 

händerna på fel person. Malmö stad har som ett av de senaste exemplen 

beslutat om att införa digitala nycklar kopplade till mobiltelefoner inom 

hemtjänsten. 

 Phoniro Care – Nyckelfri hemtjänst. Systemet har idag installerats i mer 

än 65 000 hem där hemtjänsten använder mobiltelefoner för att låsa upp 

dörren hemma hos vårdtagaren. Phoniro Care ersätter den vanliga 

nyckeln med en digital nyckel i personalens mobiltelefoner. Systemet 

fungerar genom en enhet monterad på insidan – över det befintliga 

låsvredet - av vårdtagarens ytterdörr samt ett administrativt IT-system. 

Arrangemanget är osynligt från utsidan och både vårdtagare och 

anhöriga kan använda sina nycklar som vanligt. Med Phoniro Cares 

nyckelfria hemtjänst loggar personalen in i mobiltelefonen med ett 

personligt användarnamn. Samma mobiltelefon kan därför nyttjas av fler 

personal under olika arbetspass. Systemet registrerar slutligen 

tidpunktför besöket samt vilken personal som låste upp hemma hos 

respektive brukare. 

Natttillsyn med videokamera 

JoiceCare Nattfrid är en tjänst med nattillsyn via videokamera som testats i i 

60 kommuner och har idag 300 installationer i 35 kommuner. 

 Joice Cares Nattfrid innebär att en videokamera installeras hemma hos 

brukaren och tillsyn görs från en central plats via en skärm som är 

kopplad till varje tillsynskamera. En eller flera rörelsekänsliga kameror 

– som även fungerar i mörker – placeras ut på olika platser i bostaden. 
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Vårdgivare och vårdtagare kommer överens om hur och när den 

planerade tillsynen ska ske. Olika former av tillsyn kan komma ifråga. 

Med en proaktiv tillsyn kan hemtjänsten koppla upp sig mot Elsa via sin 

dator. Och på skärmen kan vårdgivaren direkt konstatera om Elsa sover, 

mår bra eller är vaken. En reaktiv tillsyn kan exempelvis förekomma 

nattetid i samband med ett inkommande trygghetslarm då hemtjänsten 

kan koppla upp sig mot vårdtagaren via sin dator. Från det att incidenten 

inträffat till att vårdgivaren har tagit ett beslut om insats eller ej tar det 

bara några sekunder. 

Kognitiva hjälpmedel – appar inom LSS 

Automatiska och elektroniska medicindoserare påminner användaren när det 

är dags att ta den viktiga medicinen och ger användaren en större trygghet 

eftersom hjälpmedlet förhindrar risken för feldosering. En mängd olika 

olika former av kognitiva hjälpmedel via appar med kommunikation– och 

minnesstöd finns samlade på www.appstod.se 

 PharmaCell Careousel – rätt medicin i rätt tid. En lättanvänd 

medicindoserare som är liten och diskret. Den programmeras på ett 

enkelt sätt och matar fram rätt medicin vid rätt tidpunkt. Den smarta 

medicindosan och applikationen är försedd med en inbyggd 

mobiltelefonmodul som gör att man kan larma med SMS. Det går även 

att ställa in  Careousel via en webbsida och få full kontroll på när 

medicinen ska tas. Detta hjälpmedel både påminner om medicinintag 

och förhindrar feldosering.  

 Home Routines – ger stöd att strukturera hemmets sysslor. Går att dela 

upp sysslorna efter dag, tid på dagen eller plats. Larmar samt visar om 

en syssla är gjord eller ogjord. 

Mobila trygghetslarm med GPS.  

Posifon AB har i en undersökning med 24 deltagande kommuner testat 

mobila trygghetslarm med klart positiva effekter för både brukare och 

boende. De testade trygghetslarmen är: 

 Posifon GPS Smartsole är ett trygghetslarm som användaren alltid bär 

med sig i sin skosula. GPS-larmet placeras i skorna och aktiveras när 

användaren rör sig. All teknik är inkapslad i skosulan. Målgruppen är 

personer med Alzheimers eller annan demenssjukdom, yngre vuxna och 

barn med autism. 

 Posifon Keruve är ett diskret GPS-larm som kan bäras runt handleden i 

form av ett armbandsur. GPS-enheten kan även bäras i bältet eller i 

fickan utifrån önskemål. När användaren passerar ut ur ett 

trygghetsområde skickas ett meddelande till särskilt boende eller  

anhöriga. Genom en anhörigenhet går det genom en enkel 

knapptryckning att söka efter användaren och snabbt få information om 

vad brukaren befinner sig.. 
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Videosamtaltjänster – bildtelefoni. 

Bild eller videotelefoni mellan brukare och omsorgspersonal eller anhörig är 

en uppskattad tjänst som idag har testats i många kommuner. En E-kommun 

som Västerås har med framgång testat videosamtalsenheten, Giraff. 

Gemensamt för de flesta av dessa tjänster är att de är mycket enkla att 

använda för brukaren. 

Giraff Tecchnologies – Giraff är ett hjälpmedel och teknikstöd som 

underlättar för den som vill bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Giraff 

är en 1,5 meter hög motoriserad och mobil videosamtalsenhet som kan 

fjärrstyras och röra sig runt i hemmet. Hjälpmedlet kan vara ett komplement 

till vanliga hembesök och ger större möjligheter till både självständighet och 

trygghet för brukaren. Virtuella besök i hemmet från både hemtjänsten och 

anhöriga och vänner kan med en enkel knapptryckning möjliggöras av 

Giraff. När någon ringer upp – ”knackar på” kan den enskilde brukaren själv 

bestämma om den personen ska komma på besök nu eller senare. 

Beslutsunderlag 

– Regeringsbeslut 11:16, daterad 2014-12-18.  

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningschef för stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Avdelningschef för stöd till vuxna 

Projektgruppens representanter 
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---=--- Regeringsbeslut 11:16 

REGERINGEN 2014-12-18 52014/1398/F5T 

52014/8960/F5T 

Socialdepartementet 

Myndigheten för delaktighet 

Box 1210 
172 24 Sundbyberg 

Uppdrag angående information om digitala tjänster och teknik inom 
socialtjänst och hemsjukvård 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet i uppdrag att inom området 
för digitala tjänster och välfärdsteknologi genomföra följande. 

1. Myndigheten för delaktighet ska fortsätta att ta fram och sprida 
information till kommuner om användning och implementering 
av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom 
socialtjänst och hemsjukvård. Arbetet med trygghetslarm ska sär
skilt prioriteras. 

2. Myndigheten för delaktighet ska bygga upp en nationell plattform 
för information, kunskap och kompetensstöd riktad till kommu
nerna i frågor som rör införande, användning och implementering 
av välfärdsteknologi. 

3. Myndigheten för delaktighet ska inom myndigheten inrätta en 
funktion med ett utåtriktat uppdrag att stödja kommuner gäl
lande införande, användning och implementering av välfärdstek
nologi. 

4. Myndigheten för delaktighet ska inventera kommunernas behov 
av kravspecifikationer avseende välfärdsteknologi. 

5. Myndigheten för delaktighet ska stödja införande och användning 
av telmik och hjälpmedel för personer med nedsatt beslutsför
måga. 

Postadress 
103 33 stockhalm 

Besöksadress 
Fredsgatan 8 

Telefonväxel 
08A0 5 10 00 

Telefax 
08-723 11 91 

E·post: s.registrator@regeringskansliet.se 
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Myndigheteten för delaktighe t ska i detta uppdrag fortsätta samverka 

med Socialstyrelsen i uppdraget angående information om digitala t jäns

ter och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård. Socialstyrelsen ska 

bl.a. bistå med juridisk kompetens när det gäller lagstiftning och övrigt 

regelverk samt bistå med kompetens när det gäller integritet och etik vid 

implementering och användning av välfärdteknologi. Uppdraget ska 

också genomföras i samråd med Post- och telestyrelsen, M yndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Landsting, 

Swedish Standards Institute samt med Datainspektionen. Samråd ska 

även ske med pensionärs- och funktionshinderorganisationerna. 

Myndigheten för delaktighet får för uppdragets genomförande använda 
högst 15 000 000 kronor under 2015. Kostnaderna ska belasta u tgiftsom
råde 9 Hälso-och sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 V issa statsbi
drag inom funktionshinderområdet, anslagsposten 6 Försöksverksam
heter m.m. med 4 000 000 kronor, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och 
åtgärder inom äldreomsorgen, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel 
Kammarkollegiet med 5 500 000 kronor och anslaget 4:7 Bidrag till 
utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga u tvecklings
medel med 5 500 000 krono r. 

Medlen betalas ut engångsvis efter rekvisition ställd till Kammar
kollegie t. Rekvisition ska ske senast den l december 2015. Medel som 
inte utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 
2016. Vid samma tidpunkt ska myndigheten lämna en ekonomisk redo
visning till Kammarkollegiet. Rekvisition, åte rbe talning och redovisning 
ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har. 

En del av medlen får användas för ersättning till berörda myndigheter 
och andra aktörer som för fullgörande av uppdraget bedöms behöva 
bidra med nödvändig kompetens inom området. 

Myndigheten för delaktighet ska i samverkan med Socialstyrelsen ta fram 
och senas t den15mars 2015 lämna in en sammanhållen p lan till Rege
ringskansliet (Socialdepartementet) över hur uppdraget ska genomföras 
och avgränsas. Uppdraget ska redovisas i sin helhet av Myndigheten för 
delaktighet till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast 
den15mars 2016. Redovisningarna ska hänvisa till det diarienummer 

som detta beslut har. 

Myndigheten ska i arbetet med uppdraget om information om digitala 

tjänster och välfärdsteknologi ta tillvara de erfarenheter som gjorts i det 

tidigare uppdraget ( dur S2014/1398/FST) . En delredovisning av genom

förda insatser för 2014 ska inlämnas till Regeringskansliet (Socialdepar

tementet) senast den 15 februari 2015. Redovisningen ska hänvisa till det 

diarienummer som detta beslut har. 



Detta beslut ersätter regeringens beslut den 13 februari 2014 
(dnr 52014/1398/FST), samt regeringens beslut den 23 maj 2013 
(dnr 52013/4019/FST) såvitt avser Myndigheten för delaktighet. 

Skälen för regeringens beslut 

Bakgrund 

Ett grundläggande mål för funktionshinderspolitiken är att samhället 
utformas så att män och kvinnor med funktionsnedsättning i alla åldrar 
blir fullt delaktiga i samhällslivet. Äldrepolitiken ska skapa förutsätt
ningar för jämlikhet, delaktighet och trygghet och stimulera äldre män 
och kvinnor att kunna leva ett aktivt och gott liv efter arbetslivets slut. 
Det ska finnas tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg oavsett 
var i landet man bor. 
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Välfärdsteknologi har stor potential att bidra till trygghet, oberoende, 
social aktivitet, delaktighet och självbestämmande för män och kvinnor 
oavsett ålder och funktionsförmåga. Det kan bland annat handla om 
digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hem
met, kognitiva hjälpmedel, ett mobilt arbetssätt och e-tjänster för trygg
het, service och delaktighet. U t budet av välfärdsteknologi ökar snabbt 
och det är idag en utmaning för kommunerna att implementera ny teknik 
som en naturlig del i verksamheten. 

Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 13 fe bruari 2014 
(dnr 52014/1398/FST) att ge dåvarande Randisam (numera Myndig
heten för delaktighet) i uppdrag att i samverkan med Socialstyrelsen, 
Post-och telestyrelsen samt Myndigheten för samhällsskydd och bered
skap ta fram och sprida information till kommuner och enskilda utförare 
om implementering och användning av välfärdsteknologi. 

Socialstyrelsens uppföljningsrapport 2014 om utvecklingen av kommu
nernas arbete med e-Hälsa och trygghetslarm visar att det sker en positiv 
utveckling, men att många kommuner inte kan visa tydliga resultat i sina 
verksamheter. I rapporten lyfts särskilt den alltför långsamma över
gången till digitala trygghetslarm och de risker det medför för människor 
som är beroende av att vid behov kunna nå personal. Socialstyrelsen 
påtalar behov av ökad kompetens i kommunerna och stödinsatser inom 
flera områden för att utveckling av e-Hälsa och teknik ska kunna 
påskyndas. 

Kommunerna själva efterfrågar bl.a. ett gemensamt stöd för upphandling 
av teknik och någon form av nationellt kunskapscentrum inom e-Hälsa 
och teknikområdet. Det skulle bidra till mer jämlika förutsättningar för 
alla kommuner i arbetet att införa e-Hälsa och digital teknik. 
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Regeringen bedömer att arbetet med att implementera e-Hälsa och väl
färdsteknologi i kommunerna går för långsamt och att det finns ett utta
lat behov av nationellt stöd i frågor som rör såväl teknikutveckling och 
teknikanvändning som kunskap om frågorna. 

Den 1 maj 2014 ombildades Myndigheten för handikappolitisk samord
ning (Handisam) till Myndigheten för delaktighet genom att delar av 
tidigare Hjälpmedelsinstitutet inordnades i Handisam. Myndigheten har 
numera ett uttalat uppdrag att utveckla kunskap om hur samspelet mel
lan generella välfärdsteknologilösningar och personligt utformade hjälp
medel fungerar för den enskilde samt i övrigt att vara expertmyndighet 
inom det funktionshinderspolitiska området i frågor som rör tillgänglig
het, delaktighet, välfärdsteknologi och miljö. Regeringen bedömer att ett 
samlat uppdrag till myndigheten angående digitala tjänster och välfärds
teknik ger goda förutsättningar för utveckling och implementering av e
H älsa och välfärdstelmik i kommunerna. 

Närmare om deluppdragen 

Deluppdrag 1 

Myndigheten för delaktighet ska fortsätta sitt påbörjade arbete med att 
ta fram och sprida information till kommuner och enskilda utförare om 
användning och implementering av välfärdsteknologi inom socialtjänst 
och hemsjukvård. 

Arbetet med trygghetslarm ska härvid särskilt prioriteras. Arbetet ska 
ske med målsättningen att samtliga kommuner helt har övergått till 
d igitala trygghetslarm vid utgån gen av 2016. 

Dehtppdrag 2 

Myndigheten för delaktighet ska bygga upp en nationell plattform för 
information, kunskap och kompetensstöd riktad till kommunerna och 
enskilda utförare i frågor som rör införande, implementering och 
användning av välfärdsteknologi. Arbetet ska innefatta att långsiktigt 
hitta en fo rm fö r att plattformen blir en del av myndighetens ordinarie 
verksamhet. 

Den nationella plattformen ska tillhandahålla stöd gällande teknik, krav 
och möjligheter gällande larmmottagning, informations- och driftssäker
het, täckning och standarder, juridik, integritet och etik, kostnadsberäk
ningar, kravspecifikation, upphandling och organisatoriska lösningar 
samt ge inspiration, skapa motivation och sprida goda exempel. 

Deluppdrag 3 

Myndigheten för delaktighet ska inom myndigheten inrätta en funktion 
som under 2015 har ett utåtriktat uppdrag att stödja kommuner gällande 
införande, användning och implementering av välfärds teknologi. 
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Funktionen ska arbeta utåtriktat mot kommunerna och ska kunna 
besöka kommuner som önskar individuellt stöd och rådgivning på plats. 
Förutom kunskapsstöd och rådgivning ska funktionen ge inspiration och 
skapa motivation. Funktionen ska ingå i och ta sin utgångspunkt från 
den nationella plattformen. 

Dehtppdrag 4 

Myndigheten för delaktighet ska inventera vilka behov kommunerna har 
avseende framtagande av kravspecifikationer för att underlätta införande 
och utveckling av välfärdsteknologi samt hur samordningen mellan 
kommuner av sådana kravspecifikationer kan utvecklas . 

Deluppdmg 5 

Myndigheten för delaktighet ska stödja införande och användning av 
teknik och hjälpmedel i syfte att öka tillgänglighet och delaktighet för 
personer med nedsatt beslutförmåga t.ex. på grund av demenssjukdom. 
Arbete ska även omfatta telmik och hjälpmedel som stödjer beslutsfat
tande för personer med en kognitiv funktionsnedsättning. 

Samtliga deluppdrag ska på ett ändamålsenligt och effektivt sätt samord
nas med varandra. 

På regeringens vägnar 

Åsa Regner 

IngaLill Karlström 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2015-11-30 VON 2015/00055 nr 1257 

Socialförvaltningen 
Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Lena Fertig, Administrativ controller/ nämndsekreterare 
0171-525 06 
socialnamnden@habo.se 

Val av representanter till projektgrupp för införande av teknik-
stöd i vård- och omsorgen 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att som projektledare utse

förvaltningens nya system- och verksamhetsutvecklare att ingå i

projektgruppen.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ordinarie ledamöter från

nämndens arbetsutskott ska ingå i projektgruppen.

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att en (1) representant från PRO,

SPF, Finska föreningen samt Anhörigföreningen får ingå i projekt-

gruppen.

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att om ordinarie representant i

projektgruppen får förhinder att närvara då ska en ersättare träda in

istället.

Sammanfattning 

I och med att förvaltningen har lämnat sin redogörelse – Teknisk utveckling 

inom vård- och omsorgen – till nämnden för beslut ska det också utses en 

projektgrupp som får till uppgift att undersöka förutsättningarna för en 

implementering av digitala omsorgstjänster och teknikstöd i Håbo kommun. 

Som förslag till projektgrupp har det uppkommit att som projektledare utse 

förvaltningens nya system- och verksamhetsutvecklare inom vård och omsorg. 

Att övriga projektdeltagare är ordinarie ledamöter i nämndens arbetsutskott 

samt en representant från vardera förening inom kommunala pensionärsrådet. 

Ekonomiska kostnader 

Kostnader konteras på vård- och omsorgsnämnden som är projektansvariga. 

Projektet tidsbegränsas till december år 2016. I december 2016 får nämnden 

ta ställning till om en eventuell förlängning behövs. 

Uppföljning 

Minnesanteckningar ska föras löpande av projektledaren och delges nämnden. 

Kontinuerligt lämnar också socialchef muntlig information till nämnden samt 

en skriftlig halvårsrapport. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, nr 2015.1236, tillhörande ärende VON 2015/15.

__________ 

Beslut skickas till 

Avdelningschef för Stöd till äldre och funktionsnedsatta 

Ekonomiavdelningen 

Löneavdelningen 

Kommunala pensionärsrådet 

Ärende 15



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2015-11-17 VON 2015/00001 nr 1232 

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

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegations-

besluten för perioden 2015-10-19 – 2015-12-01 är redovisade.

Sammanfattning 

Delegationsbesluten kan studeras individuellt i den pärm som finns med vid 

sammanträdet. 

 Delegationsbeslut, tjänstemannabeslut rörande enskilda för perioden

2015-10-19 – 2015-12-01, avseende färdtjänst/riksfärdtjänst, bistånd

äldreomsorg enligt SoL samt bistånd funktionsnedsatta enligt LSS och

LASS.

 Delegationsbeslut, anmälan enligt Lex Maria, ärende dnr 2015/00052.

Beslutsunderlag 

– Delegationsbeslut i pärm

__________ 

SoL – Socialtjänstlagen 

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta 

LASS – Lagen om assistansersättning

Ärende 16
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