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Datum Vår beteckning 

2018-02-20 VON 2017/00027 nr 2950 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Tjänsteskrivelse, årsrapport avvikelser 2017 

Förslag till beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden godkänner årsrapporten om avvikelser

hälso- och sjukvård och social omsorg år 2017.

Sammanfattning     

Antalet avvikelser har ökat från 1684 år 2016 till 1939 år 2017. Av det 

totala antalet fall har 16 medfört en fraktur för patienten. 14 har inträffat på 

särskilt boende för äldre, en i ordinärt boende och en på korttidsplatserna. 

Antal tryckskador som rapporterats som en avvikelse är 10 varav två 

inträffat på annan enhet än kommunen. Sammantaget har antalet avvikelser, 

frakturer och tryckskador ökat under året. Åtgärder har vidtagits i form av 

ökat fokus på förbyggande insatser för att undvika fallskador, tryckskador, 

undernäring och ohälsa i munnen. Ett samarbete med Familjeläkarna kring 

fallprevention har också startat under året.    

Beslutsunderlag  

– Årsrapport avvikelser hälso- och sjukvård och social omsorg år 2017

VON 2017/00027 nr 2949.

__________ 

Beslut skickas till    

Medicinskt ansvarig för rehabilitering  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta 

Enhetschefer för äldre och funktionsnedsatta 

Verksamhetschef för Pomona hus 2, Humana 

Verksamhetschef för Grannvård, hemtjänst   

Ärende 5
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1 Sammanfattning av totala avvikelser, kommunala och privata 

vårdgivare 

Diagrammet visar antalet avvikelser som inträffat inom kommunens enheter och hos de 

privata utförarnas enheter under år 2017. Även avvikelser vi fått från andra vårdgivare 

är inräknade här. Antalet avvikelser är totalt 1939 jämfört med 1684 år 2016. Fördelat 

per månad blir det 161 avvikelser per månad.  Av det totala antalet fall har 16 medfört 

en fraktur för patienten. 14 har inträffat hos personer som bor på särskilt boende för 

äldre, en hos en person som vistades på korttidsplatserna och en hos en person i ordinärt 

boende. Tio patienter har fått en tryckskada rapporterad som avvikelse. I åtta fall har 

skadan uppkommit hos oss och i två fall har skadan uppkommit hos annan vårdgivare. 

Fem händelser har anmälts enligt Lex Maria. En händelse har också utretts enligt Lex 

Sarah. 

Samlad bedömning 

Det totala antalet avvikelser har ökat år 2017 jämfört med år 2016. De områden som 

ökat mest är läkemedelsavvikelser (23 %) och övriga avvikelser (25 %). Antalet fall har 

ökat med 7 % och utebliven eller försenad insats har ökat med 13 %. Knappt hälften av 

ökningen av läkemedelsavvikelserna beror på att Pomona hus 2 nu registrerar händelsen 

utebliven signatur som avvikelse, vilket de inte gjort regelbundet tidigare. På särskilt 

boende för äldre har enhetschefer och sjuksköterskor vidtagit åtgärder för att minska 

antalet läkemedelsavvikelser. Flertalet av avvikelserna handlar om utebliven signatur 

vid givet läkemedel. Åtgärderna har gett resultat i form av färre läkemedelsavvikelser i 

slutet av året. 

I gruppen övriga avvikelser svarar avvikelsen annan händelse för 75 % av händelserna. 

Den har också dubblerats jämfört med år 2016. Händelsen annan händelse ska användas 

när det inte finns någon annan händelse som passar in på det som faktiskt inträffat. Det 

är anmärkningsvärt att förekomsten annan händelse ökat så pass. Resterande händelser 

inom området består till lika delar av brister i åtkomst till Treserva, Prator, larm och 

bristande vård, omsorg och bemötande. Antalet händelser som rör brister i vård, omsorg 

och bemötande har fördubblats jämfört år 2016 medan brister i åtkomst Treserva, Prator 

och larm är oförändrade. 

Att hantera avvikelser inom vård och omsorg är ett av våra viktigaste redskap för att få 

en god och patientsäker vård. Idag hanteras avvikelser främst på individnivå per enhet, 

medan vi har svårare för att hitta bra former för att samla erfarenheter och kunskap på 

en övergripande nivå. Syftet med att samla och sprida erfarenheter i 

avvikelsehanteringen är att få ett ökat lärande och i förlängningen en förbättrad vård och 
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omsorg. Kunskap kring processen och förändring av arbetssättet är viktiga delar i det 

fortsatta arbetet. 

1.1 Allvarliga händelser 

Under året har fem allvarliga händelser inträffat som medfört att medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) respektive medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR) startat en 

utredning för bedömning om händelsen ska anmälas som risk för vårdskada/vårdskada 

till inspektionen för vård och omsorg (IVO). En allvarlig händelse har också medfört att 

en utredning enligt Lex Sarah utförts. 

Den första händelsen utgår från ett klagomål som en närstående lämnat. Klagomålet 

handlar om att makens hälsotillstånd var försämrat efter en veckas växelvårdsboende på 

Solängen. Patienten fick uppsöka Enköpings lasarett samma dag han kom hem och 

avled efter en tid på lasarettet. MAS har utrett händelsen och skickat en anmälan till 

IVO om vårdskada. Åtgärder har vidtagits i form av en rutin kring vistelse på 

växelvårdsplats samt samtal mellan enhetschef och berörd personal. 

Den andra händelsen handlar om en kvinna som faller ur sin rullstol i samband med att 

hon ska åka med en sjukresetransport. Fallet orsakar en fraktur på vänster ben. MAR har 

utrett händelsen och skickat en anmälan till IVO om vårdskada. Orsaken till att kvinnan 

föll ur rullstolen var att man glömt att sätta på det bälte som var ordinerat vid 

förflyttningar utomhus i rullstol. Åtgärder är vidtagna i form av ökad medvetenhet hos 

personal om risker samt stärkta rutiner kring hur all personal tar del av ordinationer i 

vårdplaner. 

Den tredje händelsen var att en sommarvikarie på enheten personlig assistans gett 

läkemedel till en patient i fem veckor utan delegering att ge läkemedel. Sommarvikarien 

har slutat. MAS har utrett händelsen och skickat en anmälan om risk för vårdskada. 

Den fjärde händelsen handlar om brister i förberedelse inför en planerad operation för 

en patient. Den blodförtunnande medicinen skulle satts ut två dagar innan operation, 

vilket inte skedde. Det upptäcktes på sjukhuset, samma dag som operationen skulle ske, 

och patienten fick åka hem igen. MAS har utrett händelsen och skickat en anmälan om 

risk för vårdskada. 

Den femte händelsen handlar om att en patient med mycket begränsad sväljförmåga fått 

2 dl dryck att dricka genom munnen. MAS utreder händelsen om kommer att skicka den 

till IVO som risk för vårdskada. 

Utredningen enligt Lex Sarah berör att en person med insatsen personlig assistans på 

dagtid och hemtjänst (tillsynsbesök) under natten inte fått tillsynsbesök under två 

veckor. Det uteblivna besöket berodde på att ansvarig enhetschef på kommunens 

hemtjänst inte tagit del av information om patientens sjukhusvistelse inklusive hemgång 

i Prator (ett webbaserat system för information mellan kommun och slutenvård vid 

sjukhusvistelser) enligt rutin. Åtgärder har vidtagits och socialchefen har bedömt att 

händelsen inte ska anmälas till IVO enligt Lex Sarah. 

. 

1.2 Andra händelser 

Under hösten har två avvikelser inträffat vad gäller resa med sjukresor. I det ena fallet 

så fick medföljande personal information om att det inte fanns någon sjukresetransport 

tillgänglig då de skulle resa åter till Bålsta och i det andra fallet var det personen själv 

som upplevde resan skakig och obehaglig. Vid kontakt med sjukresor så svarar de att de 

aldrig lämnar ett sådant svar, att det inte finns en sjuktransport tillgänglig. De tror att 
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orsaken kan vara att den som beställde resan ringde fel telefonnummer. Det har inte gått 

att klarlägga i efterhand vad som hände. I det andra fallet har inget svar kommit från 

sjukresor. 

En händelse med saknade narkotikaklassade läkemedel inträffade i somras på Pomona 

hus 2, som drivs av Humana omsorg på entreprenad. Händelsen polisanmäldes och en 

person sade upp sig. Inga händelser med saknade narkotikaklassade läkemedel har 

inträffat sedan dess på Pomona hus 2. 

1.3 Samverkan med andra vårdgivare 

Under året har 30 av de registrerade avvikelserna berört samverkan med andra 

vårdgivare och skickats vidare för hantering. 13 har skickats till Akademiska sjukhuset i 

Uppsala och fem till lasarettet i Enköping. Flertalet berör brister i samband med 

utskrivningsplanering från slutenvården. 10 avvikelser har också skickats till 

familjeläkarnas vårdcentral. Sex händelser berör bristande information kring patientens 

hälsotillstånd vid överlämnande av ärenden till hemsjukvården och fyra handlar om 

fördröjt eller uteblivet besök eller behandling. Två avvikelser rör brister i rehabilitering 

och överrapportering av hjälpmedelsbehov 

MAS och gruppledaren för hemsjukvården har kontinuerliga möten med 

Familjeläkarnas vårdcentral där avvikelser och annan samverkan diskuteras. Samverkan 

sker också med Enköpings lasarett tillsammans med MAS i Enköpings och Heby 

kommun. 

Kommunen har fått 11 avvikelser från andra vårdgivare, varav tre från ambulansen, en 

från familjeläkarna och åtta från Enköpings lasarett under perioden. Åtta berör brister i 

omvårdnad och de övriga brister i kommunikation, bland annat fel ifyllda ID-band. 

1.4 Bedömning av allvarlighetsgrad och sannolikhet 

Enheterna bedömer allvarlighetsgraden och sannolikheten på avvikelsen enligt en matris 

med fyra olika nivåer, finns sist i rapporten. Syftet är att få vägledning i hantering av 

avvikelserna. 

Allvarlighetsgraden 

Allvarlighetsgraden är bedömd i 1409 (64 %) av 2176 avvikelser registrerade i 

Treserva. Endast en mindre del (0,03 %) är bedömd som betydande allvarlighetsgrad. 

Exempel på sådana avvikelser är om fel med läkemedel, utebliven insulindos, försening 

av byta av plåster med narkotika, saknade narkotikaklassade läkemedel. Fall som 

medfört fraktur finns med här också. 

Sannolikhet 

Sannolikheten är bedömd i 1390 (63 %) av 2176 registrerade avvikelser i Treserva. 

20 % av avvikelserna bedöms ha en mycket stor sannolikhet att inträffa igen (kan 

inträffa dagligen). Avvikelserna är ganska jämt fördelade över verksamheterna och det 

är mellan en till tre personer per enhet som svarar för händelserna. Två enheter sticker 

dock ut. Den första är boendestöd där två personer svarar för knappt hälften av alla 

avvikelser. De handlar om att personen inte är hemma för att ta emot läkemedel, inte 

öppnar, inte vill ha, tar själv bort vissa läkemedel. Enligt en diskussion mellan 

enhetschefer, MAS och sjuksköterskor kommer sådana händelser där personen inte vill 

ta emot läkemedel, av olika skäl, inte längre hanteras som en avvikelser. Istället ska 

omsorgspersonalen göra en daganteckning och informera ansvarig sjuksköterska. Den 

andra enheten som sticker ut är Solängen. 23 % av alla avvikelser är bedömda att kunna 

inträffa dagligen och omfattar sju personer. En stor del av dessa händelser är fall. 
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2 Avvikelser per enhet 

2.1 Pomona hus 2 

Antal brukare/patienter på boendet - 32 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 205 

Antalet läkemedelsavvikelser är dubbelt så många som fallavvikelser och står för drygt 

hälften av alla avvikelser. Flertalet berör uteblivna signeringar och ett arbete har 

vidtagits för att minska antalet avvikelser. Mot slutet av året är läkemedelsavvikelserna 

betydligt färre. Fem av fallen har medfört fraktur för patienten. 

2.2 Pomona hus 4 

Antal brukare/patienter på boendet - 24 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 257 

Läkemedelsavvikelserna består främst i utebliven signering av givet läkemedel. Enheten 

har satt in åtgärder antalet avvikelser har minskat betydligt mot slutet av året. 

Fallavvikelserna står för en mindre del än läkemedelsavvikelserna. Tre av patienterna 

som fallit har drabbats av en fraktur. Under övrigt handlar flertalet av avvikelserna om 

bristande funktion i larmsystemet. 
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2.3 Dalängen 

Antal brukare/patienter på boendet - 18 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 141 

Fallavvikelserna står för cirka hälften av alla avvikelser. För en patient har det medfört 

en fraktur. Under övrigt finns avvikelser kring felaktig hantering av rörelselarm, främst 

av vikarier. Introduktionen av vikarier har förbättrats så dessa delar tydligare framgår. 

2.4 Solängen 

Antal brukare/patienter på boendet - 40 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 563 

Antalet fall står för drygt hälften av alla avvikelser. Fyra personer har drabbats av 

fraktur efter fall. Under övrigt finns avvikelser kring felaktig hantering av rörelselarm, 

främst av vikarier. Introduktionen av vikarier har förbättrats så dessa delar tydligare 

framgår. 
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2.5 Hemtjänst, Kärnhuset 

Antal brukare/patienter - 220 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 379 

Antalet patienter kommer från Stratsys och visar antalet personer med pågående 

hemtjänstinsatser under året, ett genomsnitt per månad. Personer med enbart 

trygghetslarm är inte medräknade. 

2.6 Hemtjänst, privata utförare 

Antal brukare/patienter -cirka 100 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 98 

Grannvård har under året haft stora problem med åtkomst till Prator. I december löstes 

problemet med åtkomsten. Även åtkomst till Treserva har varit ett stort problem. De 

avvikelser som berör detta finns under övrigt, men det finns också ett stort mörkertal 

med icke rapporterade avvikelser kring åtkomst till Treserva. 

Hemtjänst företaget Rindlags avslutade sitt uppdrag hos kommunen i somras och deras 

brukare valde istället kommunens hemtjänst eller hemtjänstföretaget Grannvård. Under 

hösten tillkom ytterligare ett privat hemtjänstföretag, Destiny Care som har ett antal 

brukare. Destiny Care kommer avsluta sitt uppdrag hos kommunen 2018-03-11. 
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2.7 Korttidsplatser Pomona, äldre 

Antal 

Antal brukare/patienter - 8 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 112 

Antalet avvikelser är ganska jämt fördelade mellan fall och läkemedelshändelser. En av 

personerna som fallit har ådragit sig en fraktur. Under övrigt finns händelser kring 

brister i larmfunktionen. 

2.8 LSS-enheter 

I LSS-enheter ingår gruppbostäderna Sjövägen och Lindegårdsvägen, servicebostaden 

Dalvägen, Personlig assistans, Daglig verksamhet samt Ekans korttidsboende för barn. 

Det är svårt att ange exakt hur många brukare/patienter som funnits i den här gruppen 

under året. Här får i stället antalet personer som omfattas av LSS och får insatser av 

hälso- och sjukvården tjäna som ett ungefärligt mått. 31 personer fick insatser från 

hemsjukvården. De avvikelser som berör hälso- och sjukvård på Ekans korttidsboende 

för barn går till landstinget eftersom kommunen ansvar för hemsjukvård gäller från 17 

år och uppåt. 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 66 
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2.9 Socialpsykiatri 

Antal personer med hälso- och sjukvårdsinsatser - cirka 6 

Antal avvikelser (en person kan råkat ut för flera avvikelser) - 152 

Avvikelserna består främst av läkemedelsavvikelser.  Det förekommer ibland att 

personen inte är hemma när personalen kommer, personen kan också ha olika 

uppfattningar om ett ordinerat läkemedel ska tas eller inte. Kommunens sjuksköterska 

har regelbunden kontakt med psykiatrimottagningen för att diskutera åtgärder som leder 

till ökad följsamhet hos personerna att ta sina läkemedel. 
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3 Sannolikhets- och konsekvensmatris 

Sannolikhets- och konsekvensmatrisen nedan är från handboken i grundläggande 

patientsäkerhetsarbete ”Säkrare vård och omsorg” Sveriges kommuner och landsting 

(SKL), 2011. 

Konsekvensens allvarlighetsgrad 

Allvarlighetsgrad Konsekvens Lagrum Exempel 

Mindre Ingen/obetydlig HSL Obehag eller obetydlig skada, 
exempel feldosering idosett som 
upptäcks före överlämnandet, 
fallolycka utan att skada uppstått. 

Mindre Ingen/obetydlig SoL/LSS Brister i omsorg/avvikelse 
beviljad insats som ledertill 
mindre obehag, exempel 
utebliven städning eller tvätt. 

Måttlig Mindre allvarligskada HSL Övergående 
funktionsnedsättning, exempel 
uteblivendos men utan att det 
leder till men för patient/brukare. 
Feldosering. Har inte följt rutin, 
dock liten eller ingen konsekvens 
för patient/brukare. Fallolycka 
med måttlig skada, ej fraktur. 
Sjukhusbesök som inte medför 
inläggning. Trycksår stadium 1 
och 2. 

Måttlig Mindre allvarligskada SoL/LSS Brister i omsorg/avvikelse av 
beviljad insats och/ellerbrist i 
bemötande som leder till obehag 
för patienten/brukaren, exempel 
utebliven veckodusch eller inköp. 

Betydande Allvarlig skada HSL Kvarstående måttlig 
funktionsnedsättning, 
förlängdvårdtid. Missade 
läkemedel som insulin, Waran 
och narkotikaklassade 
läkemedel. Förväxling av doser, 
feldosering. Vårdrelaterade 
infektioner. Fallolyckamed större 
skada, exempel fraktur. Trycksår 
stadium 3 och 4. 

Betydande Allvarlig skada SoL/LSS Brister i omsorg/avvikelse av 
beviljad insats och/ellerbrist i 
bemötande som leder till 
omfattande obehag för 
patienten/brukaren, exempel 
utebliven tillsyn eller personlig 
hygien då det finns omfattande 
behov. 

Mycket hög,katastrofal Dödsfall HSL Dödsfall eller större, 
kvarvarandefunktionsnedsättning, 
exempel fallskada med dödsfall 
som följd. 

Mycket hög,katastrofal Mycket allvarligskada SoL/LSS Fysiska, psykiska, sexuella eller 
ekonomiskaövergrepp. Brist i 
omsorgen som utgör ett hot mot 
enskilds liv, hälsa eller säkerhet. 
Brott mot sekretesslagen. 
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Sannolikhet för att det inträffar Hur ofta? 

Mycket liten Kan inträffa en gång per år 

Liten Kan inträffa varje månad 

Stor Kan inträffa varje vecka eller en på tio tillfällen 

Mycket stor* Kan inträffa dagligen eller en på tre tillfällen 

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

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



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-02-20 VON 2018/00005 nr 2957 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
0171-528 87 
irene.eklof@habo.se 

Tjänsteskrivelse, Patientsäkerhetsberättelse år 2017 
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1 Sammanfattning 

Under året har ett stort arbete lagts ner på förebyggande insatser för att undvika fall, 

undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen. All personal på särskilt boende för äldre 

har fått utbildning i kvalitetsregistret Senior Alert och kring förebyggande insatser. För 

personer med insatser av hemsjukvård i ordinärt boende startade ett projekt under 

hösten med två hemtjänstgrupper där målet var att påbörja arbete med riskbedömningar 

i ordinärt boende. I samarbete med Familjeläkarna har man ökat fokus på fall, fallskador 

och läkemedel i och med att alla fallhändelser tas upp på rond med läkaren. 

Kompetensen vid läkarronden har också utökats med fysioterapeut. 

16 personer har drabbats av en fraktur efter fall, 14 av dem bor på särskilt boende för 

äldre. Tio personer har drabbats av tryckskada (som rapporterats i form av en avvikelse) 

i sex fall har skadan uppkommit hos oss och i två fall hos annan vårdgivare. I den 

riskbedömning som utförs och registreras i Senior Alert anges dock att 24 personer 

någon gång under året drabbas av tryckskada. 

Nästan alla enheter har hygienombud och har utfört egenkontroll av basala 

hygienrutiner. De flesta personer med intyg för nödvändig tandvård och som bor på 

särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta och har fått en kostnadsfri 

munhälsobedömning. 37 personer i ordinärt boende har också fått munhälsobedömning. 

En stor del av omsorgspersonalen har fått utbildning i munhälsa under året, vilket är en 

stor förbättring jämfört med föregående år då ingen fick utbildning. 

Antalet rapporterade avvikelser har ökat under året; från 1684 år 2016 till 1939 år 2017. 

Tre klagomål på brister i vård och omsorg har kommit från närstående till personer som 

har insatser från kommunen. Berörda chefer och medicinskt ansvarig sjuksköterska har 

utrett klagomålen. Fem händelser har rapporteras som Lex Maria, varav en bestod i ett 

av klagomålen från närstående. 

Samlad bedömning 

Resultatet från patientsäkerhetsarbetet under år 2017 visar på en förbättring jämfört år 

2016 vad gäller de olika åtgärder vi genomfört. Ett omtag har genomförts med 

riskbedömningar och vi har kommit igång även i ordinärt boende. Omsorgspersonalen 

har fått utbildning i munhälsa, hygienkontroller genomförs av personalen och patienter 

med intyg för nödvändig tandvård får en munhälsobedömning. Däremot så har inte 

antalet frakturer eller tryckskador minskat enligt mål. Åtgärderna påbörjades förra året 

och kan ses som ett långsiktigt arbete att öka patientsäkerheten. Parallellt behövs dialog 

kring strukturer och arbetssätt mellan olika yrkesgrupper och i det praktiska 

omsorgsarbetet. 

2 Övergripande mål och strategier 

De personer som får insatser av hälso- och sjukvård ska inte drabbas av vårdskada eller 

riskera att göra det. Den främsta strategin är avvikelsehantering och riskbedömningar av 

multiprofessionella team för att förebygga vårdskada. Utifrån olika händelser kan 

förebyggande arbete och rutiner ändras för en ökad patientsäkerhet. 

3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ledningen av kommunens hälso- och sjukvård. 

De ansvarar också för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
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(SOSFS 2011:9). Socialnämnden godkände i juni 2013 ”Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsmanual 2013-2017”. Dokumentet kan ses som ett 

ramverk för hur arbetet ska bedrivas och ett ledningssystem som stöd för verksamheten 

finns ännu inte. 

Verksamhetschefens ansvar 

 Att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalité.

 Samordning med andra enheter.

 Att det finns rutiner och processer beskrivna i ett ledningssystem för

systematiskt kvalitetsarbete.

 Att personalens kompetens upprätthålls genom utbildningsinsatser.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har enligt 4 kap. 6§ första stycket hälso- 

och sjukvårdsförordningen (2017:80), nedan HSF, ansvar för: 

1.patienter får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalité.

2. patienten får den hälso- och sjukvård som läkare förordat om

3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen

4. beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten

5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för

a) läkemedelshantering

b) rapportera enligt 6 kap. § 4 patientsäkerhetslagen

c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients

tillstånd fordrar det 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering har på motsvarande sätt ansvar inom 

rehabiliteringsområdet samt ansvar för att hantering av medicintekniska 

produkter är säker och ändamålsenlig. 

Enhetscheferna har ansvar för att det finns en ändamålsenlig organisation och att 

personalen har kompetens för sina arbetsuppgifter. De är vidare ansvariga för 

avvikelsehanteringen och att basala hygienregler följs. 

Legitimerad personal är bland annat ansvarig för att arbetet utförs i överenskommelse 

med vetenskap och beprövad erfarenhet, att utforma vården så långt möjligt i samråd 

med patienten och visa patienten omtanke och respekt samt föra patientjournal. 

Omsorgspersonalen avses som hälso- och sjukvårdspersonal då de biträder en 

legitimerad personal och utför delegerade arbetsuppgifter och har då ansvar för att de 

utförs korrekt. 

4 Struktur för uppföljning och utvärdering 

Avvikelser registreras och behandlas i avvikelsemodulen i verksamhetssystemet 

Treserva enligt riktlinjen om avvikelsehantering. Enhetscheferna ansvarar för att kalla 

till avvikelsemöten en gång per månad med legitimerad personal och gruppledare. 

Diskussion förs om olika åtgärder. Dokumentation om åtgärder sker både i 

patientjournal samt social journal inklusive avvikelsemodulen. Återkoppling sker också 

till hela personalgruppen. Vid allvarligare avvikelser eller avvikelser som berör andra 

vårdgivare så informeras medicinskt ansvarig sjuksköterska eller medicinskt ansvarig 

för rehabilitering som utreder och/eller skickar vidare avvikelsen. 

För att stärka kvalitetsarbetet på enheterna finns det lokala ledningsgrupper per enhet 

som leds av enhetschefen. Där ska aktuella frågor inklusive eventuella vårdskador tas 

upp. Alla enheter har inte genomfört lokala ledningsgruppsmöten under året. En 

bidragande orsak kan vara att avdelningschefstjänsten för äldre och funktionsnedsatta 
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vara vakant mellan juni och november. Formerna behöver utvecklas ytterligare, bland 

annat vad gäller att använda sig av befintlig statistik från kvalitetsregistret Senior Alert 

och BPDS (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom). 

Medicinskt ansvariga sjuksköterska sammanställer avvikelser till nämnden tre gånger 

per år. Hon utreder också allvarliga avvikelser och gör anmälan enligt Lex Maria till 

Inspektionen för Vård och Omsorg. Berör händelsen rehabilitering och/eller 

medicintekniska produkter utreder medicinskt ansvarig för rehabilitering och gör en 

anmälan till Inspektionen för vård och omsorg samt till läkemedelsverket om det 

handlar om hjälpmedel. I sammanställningen av avvikelser till nämnden ingår också en 

övergripande analys för att se förändringar och hitta orsaker. Medicinskt ansvariga 

sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering följer också upp mål och 

strategier för patientsäkerheten. 

5 Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder 

som genomförts för ökad patientsäkerhet  

Avvikelsehanteringen 

Det grundläggande i patientsäkerhetsarbetet är hanteringen av avvikelser ute i 

verksamheten. Enligt riktlinje för avvikelsehantering ansvarar enhetschef för att kalla 

till träffar med berörd personal för hantering av avvikelser. Det innebär att avvikelser 

diskuteras, åtgärder föreslås och vid behov ändras rutiner. 

Förebyggande insatser 

Riskbedömningar avseende risk för tryckskada, fall, undernäring och av ohälsa i 

munnen. 

Dalängen, Solängen, Pomona hus 4, Pomona hus 2, korttidsboendet har under året 

genomfört riskbedömningar och åtgärder avseende risk för tryckskada, fall, undernäring 

och ohälsa i munnen. Bedömningen och åtgärder görs av ett team bestående av 

sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut och omsorgspersonal. Som ett stöd i 

arbetet används kvalitetsregistret Senior Alert. 

Under våren genomfördes en utbildningsinsats för all personal som arbetar med registret 

i samband med att en ny version lanserades. I maj så genomfördes också en 

punktprevalensmätning för fall och tryckskador i kommunens regi. Resultatet visade att 

av 106 bedömda personer så hade 8 % en tryckskada och 17 % hade registrerade fall 

under perioden. Det är en liten ökning av tryckskador jämfört den nationella 

punktprevalensmätningen i november år 2016. 

För att komma igång med riskbedömningar för personer med hemsjukvårdsinsatser i 

ordinärt boende startades ett projekt under hösten med syfte att finna en bra metod för 

arbetet. En kommunal hemtjänstgrupp och en privat hemtjänstgrupp deltog. 

Minska tryckskador 

För att minska risken för tryckskador för personer som bor på särskilt boende för äldre 

inklusive vistas på korttidsplats så beslutades i ledningsgruppen för äldre och 

funktionsnedsatta år 2015 att de vanliga madrasserna skulle bytas ut mot en madrass 

som förebygger tryckskada grad 1. På Korttidsplatserna, som startade upp sin nya 

verksamhet med korttidsplatser och trygg hemgång i maj år 2016, så byttes alla 

madrasser ut till de som är förebyggande mot tryckskada grad 1. Under år 2017 så har 

madrasserna successivt byts ut på resterande enheter. Pomona hus 2 kommer att byta ut 

de om är kvar i början av 2018. 
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Fallprevention, särskilt boende för äldre 

Alla personer som flyttar in på särskilt boende för äldre erbjuds riskbedömning för att 

undvika fall senast inom fyra veckor efter inflyttning. Bedömning, åtgärder och 

uppföljning sker i team bestående av omsorgspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut 

och fysioterapeut. Läkare konsulteras vid behov. I februari i år påbörjades en gemensam 

arbetsmetod med Familjeläkarnas vårdcentral med syftet att minska antalet fallolyckor 

och frakturer. Arbetsmetoden innebär att riskbedömningar för fall görs inom en vecka 

efter inflyttning och att alla fallavvikelser tas upp med läkare på rond där förutom 

sjuksköterska även fysioterapeut deltar. Fysioterapeut ansvarar för att sammanställa 

fallavvikelserna och skicka till Familjeläkarna för återrapportering med jämförande 

statistik till oss. Familjeläkarna har ett 40- tal särskilda boenden i Stockholm och 

Uppsala som arbetar enligt metoden. Återrapporteringen från Familjeläkarna har inte 

fungerat alls trots flertalet kontakter, därmed har enheterna inte kunnat ta del av sin 

egen statistik vilket är ett värdefullt instrument för att se hur den egna enhetens 

tendenser ser ut i jämförelse både med sig själv och andra. 

I redovisning av helåret från Familjeläkarna av fallfrekvens kan man konstatera att 

Solängens demensboende har högst fallfrekvens per månad av alla anslutna boenden. 

Ser man till antalet unika personer som fallit per månad Solängen är siffran i genomsnitt 

10 personer. På kommunens övriga boenden är antalet unika individer i genomsnitt per 

månad är där 3-4. Totalt har 456 fallhändelser inträffat på särskilda boenden för äldre 

där Solängen står för 266 fall, Pomona hus 4, 75 fall, Dalängen 65 fall och Humana 50 

fall på ett år. 14 personer har drabbats av en fraktur som en konsekvens av fall. 

Fallprevention, ordinärt boende 

Under året har hemsjukvården, rehab-enheten och aktivitetscenter Pomona deltagit i den 

nationella kampanjen Balansera Mera som syftar till att medvetandegöra fall/ 

fallolyckor och hur de kan förebyggas. Under kampanjveckan som infaller varje år i 

oktober arrangerades tematillfällen på Pomona äldreboende och i Skokloster. En öppen 

föreläsning på temat med information om vikten av fysisk aktivitet, bra mat och vikten 

av att se över sina läkemedel genomfördes. Syftet med kommunens deltagande är att 

preventivt informera målgruppen seniorer om vad man själv kan och behöver göra för 

att förebygga risk att falla och skada sig. I samband med temadagarna bjuder man också 

in till rollatorcafé där man erbjuder enklare service och byte av rollatorer som är slitna 

för att minska risken att skada sig på grund av trasiga/slitna hjälpmedel. 

Fysioterapeuter har under året genomgått utbildning i konceptet Otago Exercise 

programme (OEP) som är ett egenträningsprogram som utförs i hemmet med 

handledning av fysioterapeut. Det är ett standardiserat, evidensbaserat och individuellt 

utformat balans- och styrketräningsprogram för äldre med fallrisk som visar hur man 

med rätt träning minskar risken för fall och fallrelaterade skador. Patienter som är 

motiverade och som klarar att genomföra träningen på egen hand med handledning av 

fysioterapeut erbjuds att delta i programmet som sträcker sig över ett år.  Hittills har 

man 6 patienter som deltar i träningsprogrammet, målsättningen är att man fram till 

halvåret 2018 ska ha minst 9 patienter. 

BPSD (beteendemässiga och psykiska störningar hos demenssjuka) 

Demensboendena Dalängen och Solängen har arbetat med att lindra och minska 

beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom genom olika insatser, 

främst kring bemötande. Som stöd i arbetet används kvalitetsregistret BPSD. 

Bedömningarna görs av ett team bestående av sjuksköterska, 

arbetsterapeut/fysioterapeut och omsorgspersonal. I den statistik som går att se på 

BPSD:s hemsida för år 2017 kan man se att 90 % av personerna på Dalängen och 
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Solängen har fått en läkemedelsöversyn. 51 % har ändå olämpliga läkemedel jämfört 

med 37 % för Uppsala län. 50 % av personerna verkar smärtfria jämfört med 65 % i 

Uppsala län. 

Hygien, förebygga utbrott av influensa och magsjuka 

Enhetscheferna på särskilt boende för äldre har under hösten deltagit i en utbildning för 

att förebygga utbrott av influensa och magsjuka. Utbildningen anordnades av sektionen 

för vårdhygien i samarbete med smittskydd i länet. Enhetscheferna skulle också göra 

handlingsplaner för åtgärder i händelse av utbrott, vilket de flesta har gjort. 

Dokumentation 

Ett systematiskt arbetssätt med riskbedömningar och åtgärder för att förebygga fall, 

undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen ska bidra till att färre vårdskador uppstår. 

För att säkerställa att förebyggande insatser görs och för att möjliggöra uppföljning på 

individnivå ska insatserna dokumenteras i patientjournal. Ett utvecklingsarbete har 

gjorts i patientjournalen med att implementera särskilda riskvårdplaner där legitimerad 

personal skriver i samma vårdplan. 

Hjälpmedel 

Hjälpmedel förskrivs av legitimerade arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 

sjuksköterskor enligt riktlinjer och rutiner för individuellt förskrivna hjälpmedel. Alla 

individuellt förskrivna hjälpmedel registreras i hjälpmedelssystem för spårbarhet.. För 

att säkerställa god kompetens deltar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor 

i obligatoriska förskrivarutbildningar inom sitt kompetensområde. Arbetsterapeuter och 

fysioterapeuter har dessutom under året genomgått Socialstyrelsens webbutbildning i 

förskrivningsprocessen. Omvårdnadspersonal genomgår regelbundet 

förflyttningsutbildning som även innehåller personlyftsförflyttningar och kunskap om 

hjälpmedel. 

6 Uppföljning genom egenkontroll 

Hygienrutiner 

Egenkontroll av basala hygienrutiner och klädregler, hygienombud 

Alla enheter utom två inom vård och omsorg har utfört egenkontroll 1-2 gånger per år. 

Det är en klar förbättring jämfört med föregående år då endast hälften hade utfört 

egenkontroll. Alla enheter utom två har också hygienombud, varav några är nya och 

kommer att få utbildning under året. 

Hygienronder 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har besökt enheterna där hygiensköterskan gjort 

hygienronder år 2016 och följt upp de rekommenderade åtgärderna. Dessutom har 

hygienrond utförts med hygiensköterskan på Solängen i september på grund av en 

ombyggnation tidigare under våren. Sköljrummen på avdelningarna byggdes om till 

tvättstugor för att det var mer ändamålsenligt för personalen. Tyvärr kontaktades inte 

vårdhygien innan ombyggnation och resultatet blev att ren och smutsig hantering 

(spoldesinfektor eller diskdesinfektor och tvättmaskin) nu står i samma rum. Det är inte 

förenligt med god vårdhygienisk standard. Hygiensköterskan förordade en lösning så att 

rent och smutsigt inte blandas. Det som är gjort idag är att sjuksköterskorna får använda 

den diskdesinfektor för sina instrument som finns på Dalängen istället för den som finns 

i en av tvättstugorna på Solängen. 

Nationell punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner och 



MAS, Patientsäkerhetsberättelse, 2017 8(14) 

antibiotikaförbrukning, inklusive förekomst av tryckskador 

Kommunens särskilda boenden för äldre deltog under november i den nationella 

punktprevalensmätningen om vårdrelaterade infektioner och antibiotika förbrukning, 

HALT 2017. Nytt för i år är att de data som registreras också tjänar som underlag för en 

mätning av tryckskador. Mätningen genomförs i en modul i kvalitetsregistret Senior 

Alert. Folkhälsomyndigheten håller i mätningen och den utförs också inom 

äldreomsorgen i Europa. 

I Sverige deltog 153 av 290 kommuner. Resultat för Håbo: 

Andelen patienter med förvärvad infektion på särskilt boende vård och omsorg var 0 % 

jämfört med 1 % i riket. Andelen patienter med förvärvad infektion på särskilt boende 

demens var 5 % jämfört med 1 % i riket. Andelen patienter på särskilt boende vård och 

omsorg som använda antibiotika var 4 % hos oss jämfört med 3 % i riket. Andelen 

patienter på särskilt boende demens som använde antibiotika var 7 % jämfört riket 2 %. 

Jämfört med år 2016 så är det oförändrade siffror på totalen. Ser man däremot till 

demensboendena för sig så har en ökad andel infektioner förvärvade på boendet. 

Antibiotika användning var dock något lägre än året innan, men siffrorna ligger över 

riket både år 2016 och 2017. 

Andel patienter på särskilt boende vård och omsorg med tryckskada var 0 % jämfört 

riket 4,6 %. Andel patienter på särskilt boende demens med tryckskada var 7,3 % 

jämfört med riket 3,4 %. 

Infektionsregistrering 

Under året har sjuksköterskorna registrerat infektioner som krävt antibiotikabehandling. 

De har också registrerat andra faktorer av betydelse för infektioner till exempel 

förekomst av multiresistenta bakterier och influensa. Sektionen för vårdhygien, 

Akademiska sjukhuset i Uppsala sammanställer sedan uppgifterna för diskussion och 

återkoppling till verksamheterna i kommunerna. För första halvåret 2017 finns en 

sammanställning för länet. Håbo och Knivsta tillhör de kommuner som har högst andel 

patienter med antibiotikabehandlad lunginflammation och urinvägsinfektion utan urin 

kateter. Familjeläkarnas vårdcentral kommer att få information om siffrorna och även 

besök av Strama (samverkan mot antibiotikaresistens) för att diskutera åtgärder. 

Munhälsa 

Munhälsobedömning 

Nästan alla patienter/brukare med intyg för nödvändig tandvård på särskilt boende för 

äldre har fått en kostnadsfri munhälsobedömning under året. I gruppen patienter/brukare 

med intyg för nödvändig tandvård i ordinärt boende så har cirka 30 personer fått en 

kostnadsfri munhälsobedömning under året. 

Utbildning i munhälsa 

Enligt landstinget i Uppsala läns avtal med utföraren av munhälsobedömning 

(Folktandvården sedan 2016-01-01) så ingår också utbildning av personalen i munhälsa. 

Under året en stor del av personal inom vård och omsorg fått utbildning enligt avtal.  

Läkemedel 

Sjuksköterskorna på särskilt boende för äldre har utfört egenkontroll på 

läkemedelshanteringen 1-2 gånger under året. Kontrollen var utan anmärkning. 

Egenkontroll av läkemedelshanteringen på gruppbostäder har inte genomförts och i 

ordinärt boende har den genomförts till viss del. Lokala rutiner för läkemedelshantering 

har reviderats på flertalet enheter. 
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Medicintekniska produkter inklusive individuella hjälpmedel 

Periodiska uppföljningar/kontroller görs för både individuella hjälpmedel och 

basutrustning som en del av egenkontroll. 

Individuella hjälpmedel 

Under året har alla förskrivna lyftselar inspekterats enligt rutin vid två tillfällen. Alla 

elrullstolar har följts upp. Alla individuellt förskrivna hjälpmedel på särskilt boende för 

äldre har följts upp. 

Basutrustning 

Man har på alla enheter god kännedom om vilket ansvar man har vilket är en förbättring 

mot tidigare år. Man har på de flesta enheter upprättade inventarieförteckningar för den 

basutrustning man har. Alla enheter utom Solängen och Dalängen har haft sina lyftar 

besiktigade. På de enheter som inte haft besiktning planerar man att inom första 

kvartalet 2018 genomföra detta. Alla enheter utom Solängen, Dalängen och 

korttidsboendet har haft besiktning av sängar enligt angivet intervall, vartannat år. I de 

verksamheter där man inte genomfört sängbesiktning planerar man för att det ska ske 

under 2018. 

Förebyggande insatser för att undvika fallskada, tryckskada, undernäring och 

ohälsa i munnen 

Vårdprevention och utfall, från kvalitetsregistret Senior Alert 

I den sammanställning som finns i registret av utförda bedömningar under år 2017 så 

framgår att totalt har 146 unika personer fått en riskbedömning. Sammanställning i 

kvalitetsportalen visar att Håbo har högst antal riskbedömningar i länet. 

Av dessa 146 personerna så har 98 % en eller flera risker inom något av områdena. För 

70 % har de bakomliggande orsakerna angetts, 87 % har fått en åtgärdsplan och för 

dessa har 68 % fått sina åtgärder utförda. 

Antalet personer som någon gång under året haft en tryckskada är 24. Antalet trycksår 

är 45, varav 9 uppstod på annan enhet, 20 på egen enhet och 15 saknas uppgift. 

Dokumentation 

Kollegial granskning bland sjuksköterskorna visar att 50-75 % av de granskade 

journalerna är godkända enligt mall. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt 

ansvarig för rehabilitering har också granskat journaler. Ett slumpmässigt urval har 

gjorts på patienter med nya insatser under första halvåret 2017. Granskningen visar att 

72 % av journalerna som sjuksköterskorna fört är godkända enligt mall. För 

arbetsterapeuter och fysioterapeuters är cirka 50 % av journalerna godkända enligt mall. 

Det framkommer också tydligt av granskningen att strukturen i patientjournalen inte är 

tydlig och ändamålsenlig, vilket till viss del kan förklara det låga värdet på 

granskningen av journalerna. Nytt stödmaterial i form av vägledning av hur 

vårdprocessen ska dokumenteras har tagits fram. 

7 Samverkan för att förebygga vårdskador 

För att hantera information om patientens hälso- och sjukvårdsbehov vid in- och 

utskrivning på sjukhus finns det webbaserade programmet Prator. Det är till för de 

personer som redan har insatser från kommunens socialtjänst och/eller hemsjukvård 

eller bedöms behöva det efter utskrivningen. I länet finns gemensamma riktlinjer för 

detta och varje kommun ska utarbeta lokala rutiner. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, 
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medicinskt ansvarig för rehabilitering, biståndsbedömare och fysioterapeut eller 

arbetsterapeut från kommunen har under första halvåret träffat representanter från 

Enköpings lasarett samt kommun för att diskutera frågor kring samverkan med Prator. 

Från 2018-01-01 gäller en ny lag om utskrivning från slutenvården. Med anledning av 

den har en projektgrupp med representanter från närvården i Håbo arbetet med att 

förbereda oss inför lagen. En rutin kring samverkan har utarbetats och godkänns av 

styrgruppen för närvård. Uppföljning kring samverkan vid utskrivning kommer att ske i 

närvårdsgruppen. 

Enhetschef för hälso- och sjukvård och medicinskt ansvarig sjuksköterska har träffat 

chefen för familjeläkarnas vårdcentral ett flertal gånger för att följa upp samverkan med 

hemsjukvården. 

Totalt under året har slutenvården (Enköpings lasarett och Akademiska sjukhuset) kallat 

till samordnad utskrivningsplanering cirka 137 tillfällen. Det är i stort samma antal som 

under år 2016. Drygt hälften av de 30 avvikelser som berör andra vårdgivare handlar 

om brister i samband med utskrivningen. Det innebär att avvikelser inträffar i drygt 

13 % av alla samordnade utskrivningsplaneringar. Andelen avvikelser var lika stor 

under år 2016. 

8 Riskanalys 

I arbetet med att hantera avvikelser ute på enheterna ingår att också bedöma risker och 

göra riskanalyser vid behov. Enhetscheferna har inte rapporterat om utförda riskanalyser 

under året. 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering har inte 

heller utfört riskanalys på övergripande nivå kring hälso- och sjukvårdshändelser. 

9 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

Diagrammet ovan visar det totala antalet avvikelser som inträffat i kommun, hos såväl 

kommunens utförare som privata utförare. Även avvikelser som andra vårdgivare 

skickat till oss räknas in här. Antalet har ökat jämfört med år 2016, från 1684 år 2016 

till 1939 år 2017. 

Enligt riktlinjen för avvikelser så är varje personal som upptäcker en icke förväntad 
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händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för 

den enskilde, skyldig att rapportera det som en avvikelse. Avvikelsen registreras i 

avvikelsemodulen i Treserva. Riktlinjen reglerar vidare att legitimerad personal 

regelbundet går in och hanterar avvikelser i Treserva. Enhetscheferna ansvarar för att 

leda arbetet med avvikelsehanteringen. De har regelbundna avvikelseträffar med berörd 

personal och går igenom åtgärder och beslutar om eventuella ändrade rutiner eller 

arbetssätt för att öka patientsäkerheten. 

Det totala antalet avvikelser har ökat år 2017 jämfört med år 2016. De områden som 

ökat mest är läkemedelsavvikelser (23 %) och övriga avvikelser (25 %). Antalet fall har 

ökat med 7 % och utebliven eller försenad insats har ökat med 13 %. Knappt hälften av 

ökningen av läkemedelsavvikelserna beror på att Pomona hus 2 nu registrerar händelsen 

utebliven signatur som avvikelse, vilket de inte gjort regelbundet tidigare. På särskilt 

boende för äldre har enhetschefer och sjuksköterskor vidtagit åtgärder för att minska 

antalet läkemedelsavvikelser. Flertalet av avvikelserna handlar om utebliven signatur 

vid givet läkemedel. Åtgärderna har gett resultat i form av färre läkemedelsavvikelser i 

slutet av året. 

I gruppen övriga avvikelser svarar avvikelsen annan händelse för 75 % av händelserna. 

Den har också dubblerats jämfört med år 2016. Händelsen annan händelse ska användas 

när det inte finns någon annan händelse som passar in på det som faktiskt inträffat. Det 

är anmärkningsvärt att förekomsten annan händelse ökat så mycket. Resterande 

händelser inom området består till lika delar av brister i åtkomst till Treserva, Prator, 

larm och bristande vård, omsorg och bemötande. Antalet händelser som rör brister i 

vård, omsorg och bemötande har fördubblats jämfört år 2016 medan brister i åtkomst 

Treserva, Prator och larm är oförändrade. 

Att hantera avvikelser inom vård och omsorg är ett av våra viktigaste redskap för att få 

en god och patientsäker vård. Idag hanteras avvikelser främst på individnivå per enhet, 

medan vi har svårare för att hitta bra former för att samla erfarenheter och kunskap på 

en övergripande nivå. Syftet med att samla och sprida erfarenheter i 

avvikelsehanteringen är att få ett ökat lärande och i förlängningen en förbättrad vård och 

omsorg. Kunskap kring processen och förändring av arbetssättet är viktiga delar i det 

fortsatta arbetet. 

10 Hantering av klagomål och synpunkter 

Under året har tre klagomål om brister i hälso- och sjukvården inkommit. Det första 

berör en händelse på Solängen där en person fått uppsöka sjukhuset efter en 

växelvårdsvistelse på enheten. Personen avled senare på sjukhuset. Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska har anmält händelsen till inspektionen för vård och omsorg. 

Det andra klagomålet kommer från närstående till en person som vistades på 

korttidsplats och handlar om att det dröjde för lång tid innan personen fick komma till 

sjukhus vid försämring. Medicinskt ansvarig sjuksköterska har utrett händelsen och kan 

inte se att insatsen blivit fördröjd. Närstående har fått utredningen och blivit erbjudet 

samtal med enhetschef och Medicinskts ansvarig sjuksköterska men tackat nej. 

Det tredje klagomålet berör en person där närstående anser att vården och omsorgen var 

bristfällig under den sista veckan i personens liv. Enhetschef har hanterat händelsen och 

samtalat med närstående. 
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11 Resultat 

Mål år 2017 

1. Antalet personer som drabbats av en fraktur eller tryckskada i verksamheten ska

halveras genom: 

 genomföra riskbedömningar, inklusive åtgärder för att undvika fallskada,

tryckskada, undernäring och ohälsa i munnen två gånger per år.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom skattas två gånger

per år. Bedömningarna görs i team och kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD

används som stöd.

 Punktprevalensmätning i kommunens regi i maj,

 Byta ut alla madrasser på särskilt boende för äldre till madrasser som förebygger

tryckskada grad 1 under året.

2. Personer som får insatser av vård och omsorg ska inte drabbas av ofrivillig

viktnedgång. 

 genomföra riskbedömningar, inklusive åtgärder för att undvika fallskada,

tryckskada, undernäring och ohälsa i munnen två gånger per år.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom skattas två gånger

per år. Bedömningarna görs i team och kvalitetsregistren Senior Alert och BPSD

används som stöd.

 Samordna kring kostnadsfri munhälsobedömning.

 Utbildning i munhälsa till personalen.

3. Förebygga vårdrelaterade infektioner

 Utbildade hygienombud finns på alla enheter och egenkontroll av basala

hygienrutiner utförs två gånger per år

 Sjuksköterskorna på särskilt boende för äldre registrerar infektioner varje

månad.

 Särskilt boende för äldre inklusive korttidsplatserna deltar i nationell

punktprevalensmätning för vårdrelaterade infektioner.

4. Personer med hälso- och sjukvårdsinsatser ska ha en god och säker dokumentation i

patientjournalen. 90 % av de granskade journalerna ska vara godkända enligt mall. 

 Kollegial granskning av patientjournaler två gånger per år.

 Stickprovskontroll av patientjournaler av medicinskt ansvarig sjuksköterska och

medicinskt ansvarig för rehabilitering

Resultat år 2017 

1. Riskbedömningar utförs för de flesta patienterna särskilt boende för äldre, liksom

skattning av BPSD-symtom. För personer i ordinärt boende har ett projekt genomförts 

med två hemtjänstgrupper för att komma igång med arbetet att utföra riskbedömningar. 

Punktprevalensmätningen genomfördes under maj. 

Madrasserna har succesivt bytts ut under året, merparten mot slutet av året. 

Resultat jämfört mål: Antal frakturer är 16 varav 14 på särskilt boende för äldre, vilket 

inte är en minskning jämfört föregående år (11 frakturer). Antalet tryckskador är svårt 

att få en tydlig bild av. Tryckskador rapporterade som avvikelser är 10 varav två från 

andra enheter. Enligt sammanställningen i Senior Alert har 24 personer under året 

någon gång haft en tryckskada. 

2. Riskbedömningar utförs för de flesta patienterna särskilt boende för äldre, liksom
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skattning av BPSD-symtom. För personer i ordinärt boende har ett projekt genomförts 

med två hemtjänstgrupper för att komma igång med riskbedömningar. 

Flertalet personer på särskilt boende har fått en munhälsobedömning. Antal personer i 

ordinärt boende är cirka 30. 

En stor del av omsorgspersonalen har under året fått utbildning i grundläggande 

munhälsa vilket är en klar förbättring jämfört med år 2016 då ingen personal fick 

utbildning. 

Resultat jämfört mål: Endast ett fåtal personer har drabbats av ofrivillig viktnedgång. 

Däremot har 70 % en nedsatt munhälsa och 37 % risk för undernäring. 

3. Utbildade hygienombud finns på alla enheter utom två.

Egenkontroll av basala hygienregler har genomförts på alla enheter utom två. 

Alla enheter särskilt boende för äldre utom korttidsplatserna har registrerat infektioner. 

Alla enheter särskilt boende för äldre har deltagit i den nationella 

punktprevalensmätningen (HALT). 

Resultat jämfört mål: Fler enheter än förra året har genomfört egenkontrollen. 

Punktprevalensmätningen för vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning 

visar en oförändrad andel infektioner men ökad andel antibiotikaförbrukning på boende 

vård och omsorg jämfört året innan. På boende demens är det en ökad andel infektioner 

och en minskad andel antibiotikaförbrukning jämfört året innan. 

4. Kollegial granskning har genomförts en gång under året. Medicinskt ansvarig

sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering har genomfört 

journalgranskning en gång. 

Resultat jämfört mål: Den kollegiala granskningen visar att 50-75 % av de granskade 

journalerna är godkända enligt mall. Journalgranskning av MAS och MAR visar att 

cirka 70 % av patientjournalerna där sjuksköterskan dokumenterat är godkända enligt 

mall. Cirka 50 % av patientjournalerna där fysioterapeut och sjukgymnast dokumenterat 

är godkända enligt mall. 

12 Mål och strategier för år 2018 

Mål 
att minska antalet fallskador, tryckskador, antal personer med undernäring samt antal 

personer med ohälsa i munnen. Särskilt fokus på fallskador och tryckskador. 

Aktivitet 

 Ansvara för att riskbedömningar för fall, undernäring, tryckskada och ohälsa i

munnen genomförs samt att skattning av symtom på beteendemässiga och

psykiska förändringar vid demenssjukdom utförs, minst två gånger per år.

Åtgärder och uppföljning diskuteras i team, kvalitetsregistret Senior Alert och

BPSD används som stöd.

o Ansvar - enhetschef äldreomsorgen

 Ansvara för att en fortsatt implementering av riskbedömningar för fall,

undernäring, tryckskada och ohälsa i munnen för patienter med insats av

hemsjukvård i ordinärt boende.

o Ansvar - enhetschef hemtjänsten

 Tydliggöra fördelning av hälso- och sjukvårdsansvar i förvaltningen genom att

revidera riktlinjen kring hälso- och sjukvård.

o Ansvar MAS och MAR
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 Struktur för att utreda fall och tryckskador.

o Ansvar MAS och MAR

Mål 

En förbättrad vård och omsorg vid demenssjukdom, genom en individuell anpassning 

av vården 

Aktiviteter 

 Revidera riktlinjen kring skyddsåtgärder.

o Ansvar MAS och MAR

 Påbörja ett arbete med Noll vision under året - för en demensvård utan tvång och

begränsningar

o Ansvar - avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta

Mål 

En ökad säkerhet kring läkemedelshanteringen 

Aktiviteter 

 Tydligare struktur och uppföljning kring egenkontroll av läkemedelshanteringen

genom dialog med sjuksköterskor och enhetschefer.

o Ansvar - MAS

 Införa extern kontroll av läkemedelshanteringen under året.

o Ansvar - avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta och MAS

Mål 

Öka andelen patienter med insatser av hemsjukvård som får en samordnad individuell 

plan (SIP), både i samband med utskrivning från slutenvården och vid andra tillfällen då 

behov av samordning finns. 

Aktivitet 

 Utarbeta en lokal rutin för Samordnad individuell plan (SIP)

o Ansvar- MAS och MAR

 Utbildningsinsats till legitimerad personal om Samordnad individuell plan (SIP)

ska genomföras under året.

o Ansvar – enhetschef hälso- och sjukvård
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1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att dokumentet för Ledningssystem för
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med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) under

projekttidens gång, dock som längst fram till 2019-06-30.

Sammanfattning     

Förvaltningen har startat ett projekt med att arbeta fram ett ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete som syftar till att vara ett styrsystem som används i 

praktiken. Inriktningen är att ledningssystemet ska finnas i vårt styr- och lednings-
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förslag är att dokumentet får fortsätta att gälla i tillämpliga delar under 

projekttidens gång, dock som längst fram till 2019-06-30. Detta också med 

hänvisning till förvaltningens pågående projektarbetet som kommer att resultera i 

ett nytt, mer informativt och beskrivande dokument. 
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– Dokument Ledningssystem 2013-2017, daterad 2013-05-17, SN2012/47 nr 98
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Socialförvaltningen i Håbo 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Kvalitetsmanual 2013-2017 

1 Inledning 

1.1 Omfattning 

Ledningssystemet för kvalitet omfattar socialnämndens verksamhet. Ledningssystemet 

som beskrivs i denna kvalitetsmanual är det styrande dokument som ska säkerställa arbets-

formerna för verksamhetens kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling. Manualen ska göra det 

möjligt att på ett överskådligt sätt få en helhetsbild över systemet och erbjuda en lättåt-

komlig, lättförståelig dokumentation och därmed ge en helhet av verksamhetens kvalitets-

arbete.  

Ledningssystemet är uppbyggt utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och ska bland annat: 

- användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 

kvalitet, 

- utgöra ett stöd för planering, ledning, kontroll, uppföljning, utvärdering och för-

bättring, samt 

- ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande ut-

veckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten. 

Länkar 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem 

för systematiskt kvalitetsarbete 

1.2 Socialförvaltningens kvalitetsvision och kvalitetspolicy 

Visionen för Håbo kommuns kvalitetsarbete är att Håbo socialförvaltning ska vara en av 

Sveriges bästa socialtjänster. Det innebär att alla som kommer i kontakt med sociala verk-

samheter i Håbo kommun har rätt till ett professionellt bemötande präglat av vänlighet, 

finkänslighet, ödmjukhet, respekt och omtanke med utgångspunkt från: 

- Alla människors lika värde 

- Integritet och självbestämmande 

- Tillvaratagande av förmågor och resurser 

- Medvetenhet om socialt arbete och makt 

Länk 

http://intranet.habo.se /soc 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2011-9
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1.2.1 Håbos värdegrund för äldre 

Socialtjänstens omsorg om äldre utgår ifrån att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande. 

Länkar 

http://www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund 

http://intranet.habo.se /soc  

 

1.3 Aktuell lagstiftning och föreskrifter som styr 

Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3§ säger att insatser inom socialtjänsten ska vara av god 

kvalitet. För utförandet av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämp-

lig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras.  

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 6§ innehåller motsvarande 

bestämmelser. Kraven på god kvalitet gäller både enskild och offentlig verksamhet inom 

socialtjänsten. Kvalitetsbegreppet omfattar socialtjänstens verksamhet på alla nivåer: 

strukturerade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) kap 2a§ säger att hälso- och sjukvården ska bedrivas så 

att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska vara av god kvalitet med 

en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och be-

handlingen, vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och in-

tegritet, främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen samt 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 

 
Länkar 

http://intranet.habo.se/soc Aktuell lagstiftning och föreskrifter utifrån vilken kvaliteten utvecklas och säkras 

 

1.4 Prioriterade kommunfullmäktige mål 

- Barn och unga i Håbo ska ges bästa förutsättningar för personlig utveckling och lä-

rande. 

- Förtroendet för Håbo kommun ska öka. 

- Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

 

1.5 Prioriterade nämndmål för socialnämnden 

- Genom samverkan mellan skola, socialtjänst och andra aktörer ska stödet till barn 

och unga utvecklas. 

- Individanpassningen ska öka inom socialtjänstens samtliga verksamheter. 

- Förtroendet för socialtjänstens verksamheter ska öka. 

- Socialtjänsten ska aktivt medverka i samhällsplaneringen. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/aldre/nationellvardegrund
http://intranet.habo.se/soc
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Bild 1. Socialförvaltningens kvalitetsmanual 

 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, kvalitetsmanual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Uppföljning av verksamhetens processer och rutiner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ledningssystem ska anpassas till verksamhetens in-

riktning och omfattning 

2. Arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten ska do-

kumenteras. Varje år ska en sammanhållen kva-

litetsberättelse upprättas. 

3. Det ska av processerna och rutinerna framgå hur 

samverkan ska bedrivas i den egna verksamhet-

en och säkerställas att samverkan möjliggörs med 

andra verksamheter inom socialtjänsten eller 

verksamheter enligt LSS och med vårdgivare, 

myndigheter, föreningar och andra organisation-

er. 

Ledningssystemet syfte är att det ska användas 

för att planera, leda, kontrollera, följa upp, ut-

värdera och förbättra verksamheten. Kvalitet 

definieras som uppfyllelse av krav och mål en-

ligt lagar och andra föreskrifter. 

 

Fördelning av arbetsuppgifter som ingår i ar-

betet med att utifrån ledningssystemet systema-

tiskt och fortlöpande säkra och utveckla kvali-

teten. 

1. Beskriva processer i 

verksamheten som be-

hövs för att säkra verk-

samhetens kvalitet. 

2. Beskriva aktiviteter 

som ingår i processer-

na och deras inbördes 

ordning. 

3. Upprätta de rutiner som behövs för att 

säkra kvaliteten. Dessa ska dels beskriva till-

vägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, 

dels ange hur ansvaret för utförandet är för-

delat. 

Säkerställa att personalen arbetar i enlighet med angivna 

processer och rutiner och medverka i verksamhetens kvali-

tetsarbete. 

 

 

1. Egenkontroll  

Regelbunden uppföljning 

med den frekvens och i den 

omfattning som krävs för 

att säkra kvaliteten. 

2. Riskanalys 

Fortlöpande bedöma om det finns 

risk för att händelser kan inträffa 

som kan medföra brister i kvali-

teten. Uppskatta sannolikheten 

och bedöma vilka negativa konse-

kvenser som kan bli följden av 

händelsen. 

3. Klagomål och anmälningar 

Anmälningar enligt tex. Sarah och 

Lex Maria samt andra klagomål och 

synpunkter tas emot och utreds. De 

sammanställs för att mönster som 

indikerar brister ska kunna identifie-

ras. 

 

På grund av resultaten från egenkonkontroll, riskanalys och utredning av klagomål och anmälningar ska de  

åtgärder vidtas som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. Detta kan innebära att processerna och ruti-

nerna omarbetas. 
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2 Verksamhetsansvar 

2.1 Bistånd, stöd och omsorg 

Socialnämnden ansvarar för kommunens lagstiftade uppgifter inom socialförvaltningen, 

som bistånd, åtgärder vid missbruk, omsorger om barn och ungdom, omsorger om äldre 

människor och stöd till människor med funktionsnedsättning.  

 

Inom socialförvaltningen finns socialchefens stab, stöd- och behandlingsenheten, myndig-

hetsenheten, enheten för funktionsnedsättning samt vård- och omsorgsenheten.  

 

Socialchefens stab sköter administration, kvalitets- och utvecklingsarbete samt handlägg-

ning av serveringstillstånd. Här finns utvecklingsledare, äldre- och handikappombudsman, 

anhörigkonsulent och medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

2.2 Fokus på frivilliga behandlingsformer 

Socialförvaltningen ska arbeta med respekt för människors självbestämmanderätt och in-

tegritet. Vård och behandling ska så långt som möjligt ges under frivilliga former utifrån 

individens behov, lagar och ekonomiska resurser. Socialförvaltningen arbetar i nära sam-

verkan med brukarna, bland annat genom att förvaltningen medverkar i det kommunala 

handikapprådet och pensionärsrådet.  

 
Länk 

http://www.habo.se/sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation 

 

Bild 2. Socialförvaltningens organisation 

Särskilt  boende: 
Attendo Care AB 
Hemtjänst: 

Rindlags Allstäd 
Grannvård 

Biståndsutskottet Socialnämnden 

 

Socialchef 
 

Äldreomsorg 

Dalängen, särskilt boende 
Dagverksamhet för äldre 
Hemsjukvård 
Fotvård 
Rehab 

Äldreomsorg 

Pomona Hus 4, särskilt boende 
Korttidsboende äldre 
Pomona reception 
Pomona vaktmästeri 

Dagverksamhet för äldre 

LSS- Sjövägen 1, gruppboende, LSS 
Lindegårdsvägen 21, gruppboende 
LSS 

 

Stöd- och behandlingsenheten 

- Familjerådgivning 
- Familjeteamet 
- Öppen missbruksvård 
- Ungdomsteamet 

- Biskops Arnö Folkhögskola samverkan 

Myndighetsenheten 
Flyktingmottagning 
Bistånd barn/unga 
Familjerätt 
Biståndsbedömning, LSS, SoL 
Missbruk, vuxna, Socialpsykiatri 

Försörjningsstöd, sysselsättning 

Socialförvaltningens stab 

 

Äldreomsorg 

Solängen 

Socialpsykiatrin 
Socialpsykiatri 

Ekan, korttidsboende 

Daglig verksamhet 

 

Personlig assistans 

Personlig assistans 
Pool 

Hemtjänst 

Hemtjänst, Kärnhuset 

Avlösarservice 

http://www.habo.se/sv/Kommun-och-politik/Kommunens-organisation
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3 Ansvarsfördelning i kvalitetsarbetet  

För att kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt finns en angiven fördelning av ansvar och 

befogenheter.  

Länk 

http://intranet.habo.se /soc  

http://intranet.habo.se /soc  Delegationsordningar 

3.1 Nämndens ansvar 

Nämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet, 

och har ett övergripande ansvar för: 

- att ledningssystemet integreras med befintliga system för budget- och verksam-

hetsplanering, 

- att fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt kontinuer-

ligt följa upp och utvärdera målen, 

- att ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för verksamheten är ändamåls-

enligt och säkerställer kvaliteten, 

- att ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet är så utformat att processerna 

fungerar verksamhetsövergripande. 

3.2 Socialchefens ansvar 

Socialchefen ansvarar för: 

- att inom ramen för ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för 

hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas för att kunna styra, 

följa upp och utveckla verksamheten, 

- att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås, 

- uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att förbättra 

verksamheten, 

- att kommunicera och omsätta nämndens övergripande strategier och mål inom 

verksamheten. 

3.3 Enhetschefernas ansvar 

Enhetscheferna ansvarar för att; 

- inom sitt verksamhetsområde bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete, 

- göra en ansvarsfördelning inom sitt verksamhetsområde, 

- kommunicera och omsätta övergripande strategier och mål inom sitt verksamhets-

område, 

- föra dialog med personal, medborgare och intresseorganisationer om verksamhet-

ens utveckling och resultat, 

- skapa förutsättningar för personalen att i vardagen reflektera kring kvalitet, 

- inom sitt verksamhetsområde följa upp, utvärdera, utveckla och dokumentera kva-

litetsarbetet. 
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3.4 Biträdande enhetschefers och gruppledares ansvar 

Övriga chefer leder kvalitetsarbetet inom sin enhet/sektion. Detta innebär att; 

- genom bemötande och personligt engagemang vara föredöme i en offensiv kvali-

tetsutveckling, 

- inom sin enhet/sektion bedriva systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete, 

- kommunicera och omsätta strategier och mål inom sin enhet/verksamhet, 

- föra dialog med medarbetare och medborgare om verksamhetens utveckling och 

resultat, 

- vara tillgänglig för medborgare för att underlätta deras möjlighet att påverka kvali-

teten, 

- skapa förutsättningar för medarbetare att i vardagen reflektera kring kvalitet,  

- inom sin verksamhet/sektion följa upp, utvärdera, utveckla och dokumentera kvali-

tetsarbetet, 

- regelbundet återrapportera till enhetschef, 

- tillsammans med medarbetare utveckla och förbättra arbetsmetoder för att tillgo-

dose medborgares individuella behov. 

3.5 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har ett övergripande ansvar för att patienterna får en sä-

ker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalité inom kommunens ansvarsom-

råde: 

- att det finns rutiner för olika områden inom hälso- och sjukvården bland annat för 

läkemedelshantering och läkarsamarbete, 

- att rutinerna följs upp och revideras vid behov, 

- att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen, 

- att anmäla till socialnämnden om en patient i samband med vård eller behandling 

drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada (vårdskada), 

- att göra utredningar om allvarliga händelser och bedöma om händelsen ska anmä-

las till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, 

- att sammanställa avvikelser till socialnämnden tre gånger per år. 

3.6 Alla medarbetares ansvar 

Medarbetare ska kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att; 

- skapa förtroende och god kvalitet genom att visa engagemang, lyhördhet, positiv 

inställning och respekt i varje möte med medborgare, närstående och varandra, 

- delta i framtagande, utprovning och vidareutveckling av rutiner och metoder,  

- tillämpa gällande rutiner, 

- delta i uppföljning av mål och resultat, 

- rapportera fel och brister, missförhållanden, avvikelser, synpunkter och klagomål. 

Länkar 

http://intranet.habo.se /soc 



Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 

Kvalitetsmanual 2013-2017 

8 

Datum Vår beteckning 

2013-05-17 SN2012/47 nr 2013.98 

8 

4 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete 

Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet 

ska dokumenteras i verksamhetsplaner respektive verksamhetsberättelser.  

Socialförvaltningen upprättar, med dokumentation från enheternas verksamhetsberättelser 

som utgångspunkt, varje år en sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det framgår hur 

arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 

bedrivits under föregående kalenderår. Vilka åtgärder har vidtagits för att säkra verksam-

hetens kvalitet, och vilka resultat som har uppnåtts.  

Socialchefen har ansvar för att en kvalitetsberättelse redovisas i nämnd. Kvalitetsberättel-

sen ska publiceras på Håbos hemsida.  

En årlig uppföljning av ledningssystemets innehåll, metoder, blanketter med mera ska ske i 

samband med att kvalitetsberättelsen upprättas. Ansvar för uppföljningen är socialchef el-

ler av denne utsedd person. 

Länkar 

Verksamhetsplan (Stratsys)  

Verksamhetsberättelse (Stratsys) 

Kvalitetsberättelse (Stratsys) 

Stabens årsagenda (Stratsys) 

http://intranet.habo.se /soc  

4.1 Ledningens genomgång 

Ledningens genomgång sker kontinuerligt. Som underlag för genomgång används bland 

annat revisionsrapporter, brukarreaktioner, nyckeltal, avvikelserapporter och synpunkter 

från medarbetare. Beslut och åtgärder från ledningens genomgång dokumenteras och med-

delas medarbetarna. 

Länk 

http://intranet.habo.se /soc 

5 Dokumentstyrning 

För att säkerställa att medarbetare har aktuella dokument att tillgå finns en systematik gäl-

lande vad, hur och när dokument skapas, sparas, revideras och arkiveras. 

5.1 Ansvar för dokumentens aktualitet 

Ansvaret för dokumentaktualitet och dokumentstyrning beskrivs i rutinen ”Håbo kommuns 

riktlinjer för styrdokument”. Syftet med denna rutin är att ge riktlinjer för hur och av vem 

dokument på socialförvaltningen upprättas, fastställs, publiceras, revideras, arkiveras och 

slutligen gallras. Den beskriver layout och utformning på dokumenten så att det finns en 

enhetlig struktur och utseende samt klargör även hantering när dokument ska publiceras på 

hemsidan. Till rutinen hör ”Utformning”, ”Innehåll” och ”Dokumentansvarig”. 
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På Socialförvaltningens hemsida (internt) ska alla verksamheternas dokument finnas sorte-

rade under följande rubriker: 

– Stab och Ekonomi 

– Funktionsnedsättning/LSS 

– Hälso- och sjukvård 

– IFO 

– Stöd och behandling 

– Äldreomsorg 

 
Länkar: 

http://intranet.habo.se /soc   

http://intranet.habo.se /soc  Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument 

 

5.1 Definitioner och förkortningar 

Definitioner av begrepp som används i detta dokument finns beskrivna i ”Håbo kommuns 

riktlinjer för styrdokument”. Förkortningar som används i detta dokument förklaras i lö-

pande text. 

 
Länk 

http://intranet.habo.se /soc  Håbos kommuns riktlinjer för styrdokument 
 

6 Processer 

Att utgå från processer istället för funktioner är ofta en framgångsfaktor när ett ledningssy-

stem byggs upp. Processerna ska beskrivas överskådligt, göras kända och finnas tillgäng-

liga för berörda personalkategorier.  Ett ledningssystem för kvalitet ska ge ledningen möj-

lighet att välja den mest säkra och effektiva vägen till målet och med så små risker som 

möjligt.  

 

Socialförvaltningen ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten 

som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet samt identifiera de aktiviteter som ingår 

och bestämma aktiviteternas inbördes ordning. För varje ordning ska socialförvaltningen 

utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutiner-

na ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange 

hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. 

 

Processerna och rutinerna är ledningssystemets grundläggande delar. Alla processer som 

till exempel verksamhetsplanerings-, budgets-, arbetsmiljö- och uppföljningsprocesser ska 

sätta fokus på resultat och syfta till att skapa kvalitet i verksamheten. En verksamhet som 

är särskild riskfylld eller komplicerad kan behöva mer styrning i form av fler processer och 

rutiner än en mindre riskfylld verksamhet. En verksamhet som omfattar många olika delar 

av hälso- och sjukvård eller socialtjänst kan behöva arbeta fram flera processer och rutiner 

än en verksamhet som är av mer begränsad inriktning eller omfattning.  
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Socialförvaltningens processer delas in i tre kategorier; kärn-, lednings- och stödprocesser, 

se nedan bild 3. 

 

Bild 3. Socialförvaltningens processer 

 

 
 

 
Länkar 

 http://intranet.habo.se /soc  

 

6.1 Kärnprocess 

Det som, på uppdrag av nämnd, utförs i verksamheterna för att tillgodose medborgarens 

eller brukarens behov och som skapar ett direkt värde för medborgaren eller brukaren. 

 
Länkar till processer, rutiner och blanketter 

http://intranet.habo.se /soc  

Avtal 

Avtalsuppföljning 

Myndighetsutövning 

Tjänster och service 

 

6.2 Ledningsprocess 

Det som utförs i verksamheten för att leda och styra genomförandet. I ledningsprocessen 

beskrivs socialförvaltningen stabs sätt att övervaka och leda verksamheten. Detta innefat-
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tar att samla in information om omvärlden, verksamhetens processer och deras status med 

hjälp av mätningar, hanteringar av eventuella avvikelser samt hänsyn till verksamhetens 

ekonomiska resultat. Denna information sammanställs och granskas för att kunna styra 

verksamheten i rätt riktning. 

Länkar till processer, rutiner och blanketter 

http://intranet.habo.se /soc  

Beslut och ledning 

Budget och ekonomiuppföljning 

Målstyrning och planering 

Verksamhetsutveckling 

6.3 Stödprocess 

Det som utförs i verksamheten för att stödja genomförandet av kärnprocesserna och led-

ningsprocesserna.  

Länkar till processer, rutiner och blanketter 

http://intranet.habo.se /soc  

Personal 

Kommunikation/information 

Ekonomihantering 

IT 

6.4 Samverkan 

Verksamheterna ska samverka med andra för att uppnå bästa möjliga resultat för medbor-

gare. Samverkan ska bedrivas mellan socialförvaltningen och andra huvudmän, intressen-

ter och organisationer. Denna samverkansform kräver på strukturell nivå, en annan organi-

sation än den som förekommer i ordinarie linjeverksamhet. Oavsett formen har all sam-

verkan individen i fokus. Samverkan på organisationsnivå bedrivs endast för att underlätta 

samverkan på operativ nivå.  

För att säkerställa samverkan med andra finns riktlinjer och rutiner som klargör ansvaret 

för samverkan utifrån den enskildes behov av insatser. I ansvaret ligger att tydliggöra vem 

som har ansvaret för samverkan kring den enskilde/brukaren och hur samverkan ska gå till. 

Vem som har huvudansvaret för överföring av information vid samverkan gällande den 

enskilde ska också vara tydliggjort. 

Det ska finnas fastställda processer för: 

- Informationsöverföring och samverkan inom organisationen 

- Informationsöverföring och samverkan med andra huvud-

män/organisationer/myndigheter 

- Samverkan mellan olika yrkeskategorier 

Länkar till processer, rutiner och blanketter 

http://intranet.habo.se /soc  
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6.5 Processtyrning 

Varje beskriven process ska ha en utsedd processägare (oftast någon i ledarposition), som 

tydligt ska framgå. Denne har till uppgift att från ett helhetsperspektiv förvalta, revidera 

och leda utvecklingen av den tilldelade processen. Processägaren ska ansvara för att flödet 

fungerar så optimalt som möjligt genom socialförvaltningens alla nödvändiga funktioner 

och att processen tillför det värde i erbjudna tjänster som brukaren behöver. 

 

Varje process ska ha ett mål och ett antal nyckeltal och kvalitetsmått som ska användas för 

att följa upp och styra processen. Det är processägarens ansvar att följa upp och analysera 

dessa, samt signalera kvalitetsbrister till berörda chefer. Processmöten hålls med alla pro-

cessägare regelbundet och enligt fastställd rutin. 

 
Länkar 

http://intranet.habo.se /soc  

http://intranet.habo.se /soc Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument 
 

7 Faktabaserade beslut 

Målstyrningen syftar till att påverka organisationens beslut och beteende i riktning mot 

önskat resultat. Tydliga mål, delaktighet och helhetssyn är förutsättningar för leverens av 

kvalitativa tjänster och god service till invånarna.  

 

I Håbo kommun finns mål på alla nivåer i organisationen. 

 

 Kommunfullmäktiges mål. 

 

Mål och riktlinjer för verksamheten ska enligt kommunallagen (KL 3.9) fastställes av 

kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ. I Håbo kommuns mo-

dell för målstyrning fastställer kommunfullmäktige mål för varje mandatperiod. 

 

 Socialnämndens mål 

 

Socialnämnden ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten (KL 6:7). I socialnämnden ska kommunfullmäktiges mål brytas ner så att de 

fungerar för nämndens verksamheter men också bidrar till kommunfullmäktiges mål.  

 

Socialnämndens mål följs upp med stöd av nyckelindikatorer som beskriver måluppfyllel-

sen. Nyckelindikatorerna ska vara mätbara och relevanta. 

 

 Mål för avdelningar och enheter 

 

Avdelningar och enheter fastställer årligen sina mål för vad som ska uppnås, med beak-

tande av socialnämndens prioriterade mål. Därefter bestäms aktiviteter som beskriver vad 

som ska göras för att målen ska tas. Mål och aktiviteter bestäms utifrån kunskap om verk-

samhetens styrkor och svagheter. Målen ska finnas på den nivå där det finns ett formellt 
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chefsansvar det vill säga där det finns budgetansvar. Mål och aktiviteter för enheter fast-

ställs och följs upp i linjeorganisationen. 

 Mål för medarbetare

Ledarskap och medarbetarskap är viktiga förutsättningar för att målstyrningen ska fungera. 

Alla medarbetare måste se sin roll i helheten och sträva mot samma mål och det är viktigt 

att medarbetarna känner till målen från fullmäktigenivå till avdelnings- och enhetsmål. I 

samband med medarbetarsamtal ska överenskommelse träffas där målen bryts ned till 

varje enskild medarbetare. 

Bild 4. Struktur för faktabaserade beslut 

Uppdragsplan Externa 

krav 

Analys från ti-

digare år Förutsättningar Olika planer Agenda 

Ledningens förut-

sättningar 

Verksamhetsplan 

Mål och aktiviteter 

Verksamhets-

berättelse 

Kvalitets-

berättelse 

Inriktningsmål 

och uppdrag 

Krav Reflektion och 

lärande 

Effektmål 

och uppdrag 

Målsättningar för so-

cialförvaltningen 

Analys och  

måluppfyllelse 

Systematiskt för-

bättringsarbete 

Håbo kommun  

Kommunfullmäktige mål och politisk viljeriktning 2012 -2014 

Barn och unga ska ges bästa möjliga förutsättningar för personlig utveckling och lärande, 

Förtroendet för Håbo kommun ska öka och  

Håbo kommun ska vara en hållbar tillväxtkommun. 

Socialförvaltningens kvalitetsvision och kvalitetspolicy 

Socialnämndsmål 

Indikatorer 
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7.1 Verksamhetsplan 

Varje enhetschef ansvarar för att årligen ta fram en verksamhetsplan. Planen tas fram i slu-

tet av varje verksamhetsår och ska ske med medarbetarnas delaktighet. Arbetet utgår från 

”Bild 4. Struktur för faktabaserade beslut” och ”Bild 5. Förbättringshjulet”.  

Länkar 

Verksamhetsplan (Stratsys) 

7.2 Verksamhetsberättelse 

Beslutade aktiviteter följs av socialförvaltningens ledningsgrupp under verksamhetsåret 

och redovisas till nämnden vid delårsbokslut. 

Uppföljning av verksamhetsplan inklusive måluppfyllelse ska framgå i enheternas årliga 

verksamhetsberättelser. Det räcker inte med att följa upp att aktiviteten har genomförts, 

utan socialförvaltningen behöver analyser om aktiviteten har bidragit till ökad måluppfyl-

lelse. Ibland genomförs insatser utan att mäta effekter, men då ska det påvisas vilka anta-

gande som ligger bakom. Enheternas verksamhetsberättelser ska ligga till grund för nämn-

dens årsberättelse/årsbokslut samt för nämndens kvalitetsberättelse. 

Länkar 

http://intranet.habo.se /soc  

Verksamhetsberättelse (Stratsys) 

Aktivitetsplan (Stratsys) 

Måluppfyllelseanalys (Stratsys) 

http://intranet.habo.se /soc  Håbo kommuns riktlinjer för styrdokument 

7.3 Stabens agenda 

För att säkerställa de aktiviteter som ska ske under året ska det finnas en årsagenda som 

stöd. 

Länk 

Socialförvaltningens stabs årsagenda (Stratsys) 

8 Systematiskt förbättringsarbete 

Socialförvaltningen arbetar med ett lärandestyrt förbättringsarbete. Socialförvaltningen ska 

göra rätt saker, det vill säga prioritera och genomföra de aktiviteter som skapar mest värde 

för medborgaren och medarbetaren. Socialförvaltningen ska även göra saker rätt, det vill 

säga genomföra aktiviteterna på det mest resurseffektiva sättet.  
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Socialförvaltningen ska använda ledningssystemet som ett förbättringshjul. ”Bild 5. Led-

ningssystemet som ett förbättringshjul” visar grunden i uppbyggnaden av ledningssystemet 

samt det systematiska förbättringsarbetet. De inre pilarna visar på fasernas tidsordning och 

att kvalitetsarbetet alltid pågår. De långa pilarna visar på att underlag till att utveckla och 

förbättra verksamhetens processer och rutiner kan komma fram direkt under varje fas (pla-

nering genomförande och utvärdering). Eftersom kvaliteten ständigt ska utvecklas och säk-

ras blir ett ledningssystem aldrig färdigt. 

 

 

 
 

 

 

 

8.1 Egenkontroll 

Egenkontroll ska avse en regelbunden, systematisk uppföljning av verksamhetens plane-

ring, genomförande, resultat och förbättringsåtgärder. Uppföljning avser att man samlar in 

och analyserar olika mått på verksamheten för att se i vilken utsträckning olika insatser 

blivit utförda eller inte. Det innebär även kontroll av att verksamheten bedrivs enligt de 

processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. Egenkontrollen är en intern process 

och integreras i det dagliga arbetet. 

 

Egenkontroll ska göras bland annat genom: 

- jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala kva-

litetssystem, 

- jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, dels 

med resultat för andra verksamheter, 

- jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, 

- målgruppsundersökningar, 

- granskning av journaler, akter och annan dokumentation, 

- analys av uppgifter från patientnämnder, och  

- inhämtning av synpunkter från revisorer och intressenter. 

Bild 5. Ledningssystemet som ett förbättringshjul 
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Länkar 
http://intranet.habo.se /soc  

 

8.2 Riskanalys 

Det ska fortlöpande ske bedömningar om det finns risk för att händelser kan inträffa som 

medför brister i verksamhetens kvalitet. För varje händelse ska sannolikheten för att den 

inträffar bedömas samt vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden. Vid för-

ändringar av verksamhet ska det också genomföras en riskanalys och vid behov ska hand-

lingsplan tas fram. 

 

Varje år ska det göras en riskanalys med ett medborgarperspektiv. Syftet med detta är att 

säkra verksamheten inför kommande år. Riskerna följs sedan i interkontrollplanen. 

 
Länkar 

Risk- och väsentlighetsanalys kopplat till verksamhetsplan ( Stratsys) 

Handlingsplan (Stratsys) 

 

8.3 Internrevision 

Interna revisioner av processer, rutiner och blanketter genomförs med planerade intervaller 

av oberoende personal för reviderad verksamhet/enhet.  

 
Länk 

http://intranet.habo.se /soc  

 

8.4 Synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål ska ses som en möjlighet till förbättringar och fångas upp i så 

stor utsträckning som möjligt. Alla förtroendevalda och anställda inom nämndens ansvars-

område ska kunna ta emot synpunkter och klagomål. Ambitionen är att de så långt det är 

möjligt ska besvaras/åtgärdas av den som tar emot. Alla synpunkter och klagomål ska in-

rapporteras till socialförvaltningens stab för registrering enligt gällande riktlinjer och ruti-

ner. 

 

Medarbetarna ska på ett lätt sätt kunna lämna synpunkter på socialförvaltningens stabs 

verksamhet. Dessa synpunkter ska hanteras på samma sätt som övriga inkomna synpunkter 

på verksamheten och vara ett naturligt led i stabens förbättringsarbete. 

 
Länkar 

http://intranet.habo.se /soc  

 

8.5 Rapporteringsskyldighet vid missförhållanden 

Nämnden ska besluta om rutiner för rapporteringsskyldighet och skyldighet att utreda samt 

vid behov avhjälpa eller undanröja missförhållanden enligt patientsäkerhetslagen, social-

tjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 
Länkar 
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http://intranet.habo.se /soc 

8.6 Sammanställning och analys 

Klagomål, synpunkter och rapporter enligt ovan ska sammanställas och analyseras. Syftet 

är att se mönster och trender som kan indikera på brister i verksamhetens kvalitet. Sam-

manställningen sker årligen, behandlas i socialnämndens ledningsgrupp samt redovisas till 

nämnden i samband med kvalitetsberättelsen. Sammanställningen sker centralt inom sta-

ben av socialchefen utsedd person. 

Länk 

Sammanställning av synpunkter och klagomål (mall Stratsys) 

8.7 Förbättrande åtgärder 

Resultaten av riskanalyser, egenkontroll, synpunkter och klagomål, rapporteringsskyldig-

heten samt sammanställning av mönster eller trender ska leda till att åtgärder vidtas som 

krävs för att säkra eller förbättra verksamhetens kvalitet. Beslut kring förbättrande åtgärder 

tas vid ledningens genomgång. Om resultaten visar att processer och rutiner inte är ända-

målsenliga så ska dessa revideras och förbättras. 

Förbättringsarbetet ska ske på olika nivåer inom socialförvaltningen och involvera de yr-

keskategorier som behövs. Förbättringsarbetet kan ske inom en enhet, inom ett verksam-

hetsområde eller genom arbetsgrupper där flera enheter deltar. Metoder och arbetssätt för 

detta arbete ska tas fram för att ge stöd för arbetet och bidra till systematik. 

Länkar 

http://intranet.habo.se /soc 

9 Delaktighet 

Ett optimalt samspel kräver att alla aktivt medverkar. Samspelet utvecklas genom kommuni-

kation, förståelse och nyfikenhet i en lärande process.  Alla medarbetare är skyldiga att med-

verka i socialförvaltningens kvalitetsarbete och ska bidra till att kvalitetsmålen uppnås. Kvali-

tetsarbetet ska vara integrerat i all verksamhet och information ska ges om ledningssystem för 

kvalitet, dess syfte och innehåll, enligt gällande informationsstruktur. 

Länk 

http://intranet.habo.se /soc 

9.1 Medarbetare 

Medarbetarnas delaktighet i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten är viktig och det ska 

därför finnas ett ändamålsenligt synpunktshanteringssystem för att kunna fånga medarbetar-

nas tankar, frågor och förlag på förslag på förbättringar. 

Medarbetarna ska få förutsättningar för att utföra sitt arbete, trivas och sträva mot att utveckla 

verksamheten och dess mål. Medarbetarsamtalen är ett verktyg och ett stöd för att lyckas i det. 

Medarbetarsamtal hålls en gång per år.  
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Arbetsplatsträff (APT) är ett forum för dialog, ständig utveckling, gemensamt ansvarstagande, 

attityder, förhållningssätt och grunden för samverkan. De ska därför präglas av delaktighet 

och samspel. Socialförvaltningen har regelbundna arbetsplatsträffar och planeringsdagar där 

riskanalyser kan genomföras, verksamhetsplaner tas fram samt synpunkter och klagomål på 

verksamheten kan tas upp, dokumenteras och följas upp. Minnesanteckningar ska föras som 

följs upp vid nästkommande arbetsplatsträff eller planeringsdag. 

 

Arbetsgivarföreträdaren i form av socialchef och enhetschefer har regelbunden samverkan 

med de fackliga organisationer som tecknat avtal om samverkan. 

 

Vartannat år ska en övergripande medarbetarundersökning genomföras. Resultatet ska analys-

eras och redovisas tillsammans med åtgärder i en handlingsplan för det året samt ligger till 

grund för nästa års verksamhetsplanering. Enkäten ska innehålla bland annat frågor relaterade 

till arbetsmiljö. 

 
Länkar 

http://intranet.habo.se /soc  

Handlingsplan (mall Stratsys) 

 

9.1.1 Kvalitetsråd 

Socialförvaltningen ämnar inrätta ett kvalitetsråd. Syftet med kvalitetsrådet är att på system-

nivå planera och följa upp resultaten av kvalitets- och utvecklingsarbetet på socialförvaltning-

en. Syftet är också att följa utvecklingen kring kvalitetsfrågor, värdera kvalitetsarbetet och fö-

reslå förändringar. Rådet ska främja ett bra arbetsklimat där frågorna får ta den tid som be-

hövs.  

 

En förutsättning för ett systematiskt förbättringsarbete är en formaliserad struktur för arbetet. 

En bra struktur innebär att formulera kvalitetsmål, rutiner för riskanalyser, rutin för egenkon-

troll, rutiner för att ta emot och utreda klagomål och synpunkter, rutiner för att sammanställa 

och analysera rapporter, klagomål och synpunkter. 

 

Utifrån resultaten från riskanalyser, egenkontroll, analys av klagomål och synpunkter ska ru-

tiner finnas så att åtgärder ska kunna vidtas för att säkra verksamhetens kvalitet. Rutiner ska 

finnas för att förbättra verksamhetens processer och rutiner som inte är ändamålsenliga. 

Systematiken i ledningssystemet ska hänga ihop, så att verksamheterna kan leverera tjänster 

med rätt kvalitet till brukare. Det som sker på verksamhetsnivå ska bidra till mål, strategier på 

ledningsnivå. Mål och strategier på ledningsnivå ska påverka hela verksamheten på alla ni-

våer. 

 
Länk 

http://intranet.habo.se /soc  

Kvalitetsråd 

 

9.2 Medborgare, brukare och klienter 

Medborgare, brukare och klienter ska vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kva-

liteten. Resultat från olika enkätundersökningar, nationella som lokala, ska analyseras samt 

redovisas tillsammans med åtgärder och ligga till grund för nästa års verksamhetsplanering 
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samt visa hur tjänsterna ska svara mot behov, upplevelse av kvalitet, kommunens mål och 

lagkrav. 

 
Länk 

http://intranet.habo.se /soc  

Brukarenkät  
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Bilaga 1. Struktur för socialförvaltningens intranet 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-02-20 VON 2018/00001 nr 2579 

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

Förvaltningen informerar 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Lägesrapporter 

Närvård Närvårdskoordinator Hanna Röngren 

Funktionsbeskrivning 

Avdelningschef Erik Johansson informerar om innehållet 

Bilagt dokument: Funktionsbeskrivning 

Information 

 Stående punkt: Redogörelse efter partsamverkan i SocSam den 2018-03-05

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

 Nya Korttidsboendet

 Ekonomin gällande HUL, hjälpmedel

 Privata utförarna, upphört samt rekryteringar

__________ 

Ärende 8



Idéprogram- Särskilt boende för 
äldre 

1(19) 

Datum 2018-01-02      Diarienummer: 

OBS! sid förteckningen är inte uppdaterad/kg 

Idéprogram 

Funktionsbeskrivning av lokalinne-
håll för tillgängliga och stimulerande 
bostäder vid nybyggnation särskilt 
boende för äldre  



Idéprogram- Särskilt boende för 
äldre 

2(19) 

Datum 2018-01-02    Diarienummer: 

ÖVERSIKT 4 
Syfte och bakgrund 4 
Grundtankar vid nybyggnation 4 
Lagrum 5 
Målgrupper 5 

2. DEN INRE MILJÖN 6 

Övergripande frågor, värde för verksamheten 6 
Färgsättning 7 
Golv 7 
Dagsljus 7 
Belysning 7 
Inomhusklimat 8 

3. AVDELNINGEN 8 
Allmänt 8 

Den enskilda lägenheten 8 
Flexibilitet för parboende 9 
Entré / hall 9 
Pentry 9 
Vardagsrumsdel 9 
Sovrumsdel 9 
Hygienrum 9 
Förvaring 10 
Gemensamma utrymmen inom avdelningen 10 
Avdelningskök 10 
Vardagsrum 11 
Korridor 11 
Uteplats 11 

4. ALLMÄNNA UTRYMMEN FÖR GEMENSAMMA 12 
Aktivitetslokaler 12 
Samlingsrum 12 
Små träffpunkter. 12 
Rum för hår- och fotvård 12 
SPA/Relax 12 
Städ på avdelningarna 11 
Förråd 11 

Utanför avdelningen Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Cafeteria eller liknande 13 
Varutransporter – varuintag 13 
Grovtvätt 14 
Centralt städ 14 
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Sophantering 14 
Riskavfall Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Centrala förråd 14 

6. PERSONALUTRYMMEN 14 
Inom avdelningen Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Personaltoalett Fel! Bokmärket är inte definierat. 

Utanför boendeenheten Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Administrationslokaler 15 
Personaltoalett 15 
Vilrum 15 
Personalutrymmen 15 
Omklädning 16 
Fastighetsskötsel 16 

7. TEKNIK 16 
Brand 16 
El– reservkraft 17 
TV, Tele, Internet 17 
Hörslingor 17 
AV-utrustning 18 
Internlarm 18 
Åskskydd 18 

8. BOENDETS YTTRE MILJÖ 18 

Mark och utemiljö 18 
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1. Översikt

1.1 Syfte och bakgrund  

Det här dokumentet syftar till att vägleda utformningen av lokalinnehåll vid byggnation av 

särskilt boende för äldre i Håbo kommun. Dokumentet kan användas som underlag i arbete 

med projektering och samarbete med arkitekt. Dokumentet är ett funktionsunderlag och en er-

farenhetsbas för att ett nytt boende ska utformas så bra som möjligt. Dokumentet ska utgöra 

en gemensam plattform nybyggnation av särskild boende inom Håbos kommun. Byggnaden 

ska vara energieffektiv och miljövänliga uppvärmningsalternativ förespråkas. Byggnaden ska 

vara ”öppen” mot omgivningen och ge ett välkomnande intryck. Delar av huset kommer att 

användas av andra verksamheter inom socialförvaltningens verksamhetsområde.  

1.2 Grundtankar vid nybyggnation  

Det är viktigt att utreda olika byggnadsmöjligheter vid nybyggnation för att få en byggnad 

som kan medge en ekonomisk effekt för verksamheten. Möjliggöra att de resurser verksam-

heten förfogar över kan användas på bästa sätt. Byggnaden måste utformas så att den ger bra 

möjligheter till logistik för transporter av mat, sopor och tvätt. Den ska också vara utformad 

så att den ger mervärden och en positiv inverkan på omsorgens kvalitet.  

Byggnaden ska utformas på ett sätt så att de boende ges möjligheter till fri rörlighet. Meka-

niska hinder såsom trappor, grindar i trapphus mm ska undvikas så långt det går. Minst två 

hissar ska finnas när byggnaden är i två plan eller mera. Minst en av hissarna ska ha kapacitet 

för sängtransport. Boendet ska ha en god överblickbarhet vara lättillgängligt och tryggt.  

Om möjligt ska hälften av lägenheterna vara i markplan och ha tillgång till uteplats. Lägen-

heter på andra våningsplan ska ha tillgång till balkong alternativt takterrass. Det ska vara en-

kelt att ta sig ut på uteplats/balkong med säng eller rullstol. Terrass/balkong ska vara så rym-

lig att alla boende och personal ska kunna använda den samtidigt – det ska också vara möjligt 

att nå balkong/terrass med rullstol/säng. 

Boendet ska genomsyras av både estetiska och praktiska lösningar. Lägenheterna och de ge-

mensamma lokalerna ska vara tilltalade och ge en känsla av hemmiljö. Miljön ska vara anpas-

sad för både boende och personal.  Boendet vara förberett för tekniska installationer gällande 

moderna trygghetslarm och andra tekniska lösningar. 

Lägenheterna ska vara fullvärdiga utrustade och tvättmaskin och torktumlare ska finnas. Ge-

nerösa hygienutrymmen med plats för duschvagn är ett krav. En säng ska utan problem kunna 

passera dörrar och transporteras i hissar inom boendet. 

Varje boendeenhet ska ha ett tillagningskök med en kapacitet att laga mat för 10-15 personer.  

Köken ska planeras som tillagningskök i öppen planlösning med matplats och utgöra enhetens 

hjärta. Aktiviteterna i köket ger dagen rytm och innehåll. I direkt anslutning till varje kök ska 

finnas ett låsbart förrådsrum som rymmer extra kyl och frysskåp samt förvaring av 
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torr/skafferivaror. Förberedelse av mat sker i ett gemensamt kök placerat utanför boendeen-

heterna. Maten transporteras sedan till respektive enhet och lagas i köket på avdelningen.  

 

1.2 a Separata byggnader 

I en separat byggnad på samma tomt planeras för hjälpmedelsförråd med tillhörande rum för 

kundmottagning och leveranskontroll. Rum för kundmottagning läggs i direkt anslutning till 

entré. I anslutning till kundmottagningen placeras en RWC. Ett mindre kontor ska finnas. I 

byggnaden placeras också lägenhetsförråd av gallertyp som hör till boendeenheterna. Här 

finns också ett större förråd per boendeenhet för ex säsongsförvaring. 

 

1.3 Lagrum  

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen erbjuda god omsorg utifrån den enskildes önskemål 

och behov. När detta inte längre kan tillgodose i den enskildes hem, ska kommunen erbjuda 

ett boende anpassat för den enskildes behov. På boendet ska den enskilde erbjudas trygghet, 

omsorg och service samt hälso- och sjukvård av personal med rätt kompetens.  

 

Utformningen och uppförandet av byggnaden ska göras utifrån gällande lagar och förskrifter. 

Detta gäller särskilt bestämmelser för tillgänglighet, begränsningsåtgärder, bemanning på de-

mensboende och nattillsyn. 

  
Inlåsning av personer med demenssjukdom är i dag reglerad i lagstiftning. En  

boende med demenssjukdom får inte låsas in mot sin vilja, oavsett sjukdomsbild.  

Lagstiftningen ställer krav på att de boende ska kunna röra sig fritt och säkert  

inom byggnaden samt kunna nå utemiljön för att kunna delta i sociala  

sammanhang.  

 

Beroende på tomtarea, tomtsträckning och förutsättningar i detaljplan ska det vid varje projek-

tering prövas om ett nytt boende ska byggas i ett eller flera plan. En trädgård som inbjuder till 

både promenader och sinnestimulans ska finnas i direkt anslutning till byggnaden. Tomten ska 

omgärdas av ett staket. 
 

 

1.4 Målgrupper  

 Vård- och omsorgsbehoven kan vara både fysiska och psykiska. På boendet ska man kunna 

bo kvar oavsett vilket vårdbehov man får i framtiden. Målgruppen kan även variera ålders-

mässigt och hänsyn till yngre personers behov ska vara säkerställda. 

 

 
1.5 Övergripande målsättning för särskilt boende enligt socialtjänstlagen 

Håbos kommuns boenden ska erbjuda ett gott liv. Respekten för de boendes integritet, trygg-

het, valfrihet, delaktighet och välbefinnande ska utgöra grunden i boendet och säkerställa att 

de boende erbjuds ett värdigt liv. De boende ska i en trygg och hemlik miljö få god vård och 
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omsorg och kommunen ska erbjuda möjlighet till ett aktiv liv och meningsfull tillvaro oavsett 

hälsotillstånd. Boendet är också en arbetsplats och våra anställda ska erbjudas en god  

arbetsmiljö. Boverkets regler samt arbetsmiljöverkets föreskrifter och principer för arbetsut-

rymmen ska beaktas.

2. Den inre miljön

2.1 Övergripande frågor, värde för verksamheten 

Vid en nybyggnation ska inriktningen vara att boendet har en profil som 

karaktäriseras av att det är  

 väl anpassat för målgruppen demenssjuka

 hög tillgänglighet

 modernt med ny teknik för att skapa förutsättningar för

självständighet

 utifrån nationella krav måste säkerhet skapas utan lås som

begränsningsåtgärd

 att ett nytt boende ska skapa en inne- och utemiljö som inbjuder till

aktivitet

 att byggnadsformen ska skapa lugn, med både slutna och öppna rum

 att miljön ska vara hemlik och samtidigt ska den vara funktionell för både

boende, anhöriga, besökande och personal

 för att uppnå kostnadseffektivitet på lång sikt behöver robusta materialval

göras som klarar slitage och samtidigt är miljömässigt hållbara och estetiskt lämpliga

 för att begränsa effekten av fallskador behöver moderna materialval göras

 flexibla och individuella lösningar i boendet ska eftersträvas

2.1.1 Övergripande frågor, personer med demenssjukdom 

För att underlätta tillvaron för personer med demenssjukdom bör särskild hänsyn tas vid ut-

formning och inredning av lokaler. Bland annat behöver den demenssjuke kontroll och att ha 

”fri sikt”, veta vilka dörrar som är tillåtna att användas, veta var personalen finns och kan nås, 

samt att gemensamhetsutrymmen känns som ”slutna rum” även om de är öppna.  

Personerna har också behov av att kunna orientera sig. Korridorer och gångstråk såväl inom-

hus som utomhus ska vara utformade så att detta behov kan tillgodoses.  

Gällande lagstiftning ställer krav på att de boende ska kunna röra sig fritt och  

säkert inom byggnaden samt kunna nå utemiljön för att kunna delta i sociala  

sammanhang. Detta ställer krav på ett säkert passagesystem för innemiljö och  

Entréer och ytterskal i utemiljön. Olika tekniska lösningar finns och ska beaktas. 
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Önskvärt är passiva lösningar som styr tillträde till olika rum/skåp osv, exempelvis i form av 

larmarmband som också styr lås. 

Vid byggnation ska boendet, alternativt delar av boendet vara utformat för att även kunna ta 

emot yngre personer med tidig debut av demenssjukdom. Dessa personer befinner sig i andra 

livsskeden, och har fler sociala kontakter än äldre personer med demenssjukdom i sent skede. 

För att underlätta och möjliggöra en så normal livssituation som möjligt behövs flera sam-

varorum som kan underlätta vid besök.  

2.2 Färgsättning  

Färgsättning och användandet av symboler på demensboenden är en viktig faktor för att un-

derlätta kontroll och orientering samt för att skapa en hemlik och välkomnande miljö.  

Många personer med demenssjukdom saknar förmåga att tyda rummets gränser eller förstå 

vad ett rum är. Det kan vara svårt att uppfatta vad som är ett hörn, var tak och vägg möts, var 

golv och vägg möts. Färgsättning ska tydliggöra miljön och underlätta orienteringen för de 

boende. Till exempel kan dörrar som endast används av personalen får gärna vara nedtonade 

och gå i samma färg som väggen. Estetisk hänsyn ska tas och en hemlik miljö ska eftersträvas 

i boendeenheterna. Variation och olika materialval är önskvärda för att särskilja olika delar i 

enheten. Avbärarlister/hörnskydd och liknande ska inte förekomma i boendeenheterna – 

materiallösningar som ger hög slitagetålighet ska istället väljas. 

2.3 Golv  

Ett golv kan inge otrygghet om olika färger möts och kontrasterna är stora. Det kan upplevas 

som en nivåskillnad, hål etc. Golven ska inte ha starka kontraster i kulör och mönster. Blanka 

golv bör undvikas då de kan upplevas som hala och obehagliga att gå på. Golvens material 

ska utvärderas både vid om och nybyggnation utifrån fallrisk, arbetsmiljö, städsynpunkt och 

hygien samt utseende beroende på i vilken miljö golvet ska ligga. Mjuka golv ska användas 

där det är lämpligt. Estetiska hänsyn ska vägas in och hemlika förhållanden ska eftersträvas i 

boendeenheterna – ”trägolv” är önskvärt. 

2.4 Dagsljus  

Byggnaden ska utformas så att dagsljus faller in på ett fördelaktigt sätt. Fönster ska ha låga 

bröstningar så man kan se ut när man ligger i sin säng eller sitter i sin rullstol. Låga bröstning-

ar bör finnas i såväl gemensamma som allmänna utrymmen. Möjlighet att skärma av direkt 

solljus ska finnas. 

2.5 Belysning  

Utformningen och omfattningen av belysning är viktig. Äldre personer kräver betydligt mera 

ljus än yngre, och med ökad ålder följer också en ökad känslighet för bländning, belysningen 
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ska vara bländfri, god allmänbelysning måste finnas som sedan kompletteras med punktbe-

lysning efter behov.  

En bra belysning ska ge en väl avvägd fördelning mellan allmänljus och riktat ljus och belysa 

det som är viktigt i rummet. Genom att belysa rum med olika typer och av ljus blir det en tyd-

ligare upplevelse av rummet. Belysningen i såväl allmänna som enskilda rum ska vara dim-

ringsbar. Det är viktigt att tänka in belysningslösningar såsom rörelsevakter, ledljus vid trap-

por och hissar för att underlätta orientering. Gårdsbelysningen får inte blända eller på annat 

sätt störa inne i byggnaden. Flimmerfria belysningskällor ska väljas. 

2.6 Inomhusklimat  

För att möjliggöra ett bra inneklimat för boendets målgrupp behöver flera aspekter gällande 

inneklimatet beaktas. Många personer med demenssjukdom kan inte på egen hand påtala att 

det är för varmt eller kallt. Inomhustemperaturen ska vara jämn över dygnet och ligga på ca 

22 grader. Utvändig solavskärmning i soliga lägen ska finnas och boendet bör förberedas för 

att i framtiden kunna koppla in komfortkyla.  

3. Enheterna

3.1 Allmänt  

En bostad i ett särskilt boende består av den egna lägenheten samt del i gemensamma utrym-

men. Detta tillsammans skapar en fullvärdig bostad där det finns plats för både avskildhet och 

umgänge. Ett boende bör bestå av maximalt 60 lägenheter, fördelat på sex mindre enheter.  

Entréplanet ska fungera som mötesplats mellan boendet och de mer allmänna delarna av fas-

tigheten. Brevlådor/postfack till respektive lägenhet och till verksamheterna ska placeras i en-

tréplanet. 

3.2 Den enskilda lägenheten 

En huvudinriktning vid utformningen av den enskilda lägenheten är att den vanliga lägenhet-

ens funktion, i så stor utsträckning som möjligt, ska finnas. Entrédörren ska signalera att den 

boende går in i sitt hem. Dörren ska markeras med belysning och färgsättning. I anslutning till 

lägenhetsdörren ska finnas ett s.k. tittskåp, där den boende kan placera saker för ökat igen-

kännande av ”sin” entré. Lägenheterna ska möjliggöra tydlig uppdelning av funktioner för 

bl.a. sovplats, matplats, förvaringsmöjligheter etc. uttag för telefon, TV och data ska finnas i 

samtliga lägenheter. Det ska finnas dörrklocka så att man kan ringa på vid besök. 

Lägenheten bör vara ca 35 kvm för att fungera både som bostad och ur vårdhänseende. 

Materialval och färger väggar o golv ska förstärka intrycket av hemlik miljö. Lägenheterna 

ska utformas med fönster som medger bra utsiktsmöjligheter. Det ska vara fri siktlinje mellan 

säng-fönster. Fönstren ska ha en låg bröstning för att medge utsikt från säng och rullstol. 
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Fönstren ska vara försedda med säkerhetsspärr. Sängen ska kunna placeras på två sätt, dels 

längs vägg och dels utifrån vägg med fri arbetsyta på två sidor, s.k. vårdmiljö. Lägenheten ska 

vara försedd med aktiv nattbelysning.  

3.2.1 Flexibilitet för parboende  
Några lägenheter på varje boende ska förberedas för parboende. Två lägenheter ska enkelt 

slås samman och användas som en tvårumslägenhet. När behovet inte längre finns ska öpp-

ningen lätt kunna sättas igen och lägenheterna åter användas som en enrumslägenhet.  

 

3.3 Entré / hall  

Hallen markerar gränsen till den privata sfären. Detta är viktigt för att skapa hemkänsla och 

bevara den boendes integritet. I hallen bör finnas plats för rullstol, hatthylla och garderober. 

Sängen ska kunna rullas ut från rummet. Från hallen är det lämpligt att nå förvaringsutrymme/ 

klädkammare. Alternativ lösning med garderobsvägg kan också fungera istället för klädkam-

mare.  

 

3.4 Pentry  

Pentry bör endast ses som ett litet komplement till avdelningens gemensamma kök. Pentryt 

ska inte vara avsett för matlagning. Pentryt ska innehålla kylskåp med frysfack, diskbänk samt 

el-uttag som ger möjlighet att installera bryggare/vattenkokare och lös kokplatta. I pentry-

delen ska det finnas möjlighet att låsa in läkemedel och kemikalier i ett mindre låsbart skåp 

(se avsnitt nyckelfria lås). 

 

3.5 Vardagsrumsdel  

Lägenheten ska ge ett trivsamt och ombonat intryck med god möblerbarhet. Tillgången till 

dagsljus ska vara mycket god. I rummet ska finnas utrymme för matbord och mindre sitt-

grupp.  

 

3.6 Sovplats  

Sovplatsen ska ge möjlighet till två alternativa placeringar av sängen. Detta för att personalen 

ska kunna arbeta på båda sidor om sängen, men också för att den boende själva ska kunna be-

stämma var sängen ska stå. Den boende ska kunna ta sig i och ur sängen från båda håll med 

hjälp av rollator eller rullstol. Sängen ska, med den boende liggande i, kunna rullas ut från 

rummet. Alla lägenheter förbereds för installation av taklyft med lyftområde över säng samt 

utrymme för överflyttning till rullstol etc. Tillgång till eluttag behöver vara god – alternativa 

lösningar för att dölja kontakter och teknik är önskvärt. 
 

3.7 Hygienrum  

Hygienrummet ska erbjuda den boende möjligheten att sköta all sin hygien, med eller utan as-

sistans. Boverkets regler samt arbetsmiljöverkets föreskrifter och principer för arbetsutrym-

men ska beaktas. Vägghängda toaletter bör eftersträvas. För att skapa god orienterbarhet i hy-

gienrummet ska väggen bakom toaletten vara i avvikande färg.  
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Hygienrummet ska inrymma funktioner så att personer med funktionshinder kan klara sig på 

egen hand med hjälp av funktionsanpassad utrustning. Speglar o tvättställ ska fungera även 

för person i rullstol. Förvaring av inkontinenshjälpmedel och sjukvårdsmaterial ska finnas. 

Det ska vara möjligt att använda till duschbrits/duschvagn. Duschreglage ska placeras så att 

de är lätt åtkomliga oavsett vilken sida av duschvagnen personalen står på. Hygienrummet ska 

vara utrustat med tvättmaskin och torktumlare försedd med särskild avstängningsfunktion, ti-

mer alternativt annan typ av säkerhetsströmbrytare. 

3.8 Förvaring  

Förvaringsutrymme ska finnas i respektive lägenhet. ”Lägenhetsförråd” placeras på annan 

plats i byggnaden eller i angränsande byggnad på samma tomt. 

3.9 Gemensamma utrymmen inom boendeenheten  

De gemensamma utrymmena är den plats där man kan få gemenskap och samvaro i kontrast 

till den enskilda lägenhetens avskildhet. Här kan man bl. a äta måltiderna ihop, titta på TV 

och umgås. Lokalen ska kunna möbleras för att skapa samvaro i grupp och medge mindre 

sittgrupper. 

3.10 Tillagningskök i varje enhet  

Köket ska ge ett sammanhang för de boende. Känslan av delaktighet ska kunna finnas även 

om man inte kan vara med. De som vill och orkar ska ha möjlighet att delta i t ex beredning 

av mat, fika, baka mm. En arbetsbänk ska planeras så att den ger personer i rullstol möjlighet 

att delta i aktiviteter i köket. 

Tillagningskök ska finnas i varje enhet i öppen planlösning med matplats. Tillagningsköket är 

enhetens huvudkök. I direkt anslutning till köket ska finnas ett låsbart förråd som har ut-

rymme för kyl/frys, förvaring av torr/skafferivaror och övriga förrådsvaror. Funktioner i 

kök/matplats som framförallt är avsett för medarbetare placeras/planeras så att de inte stör in-

trycket av hemlik miljö – ex extra tvättställ och utrymme för städutrustning/utslagsvask ska 

integreras i miljön alternativt döljas. 

Köken utrustas i övrigt utifrån önskad funktionsnivå med bibehållen hemkänsla. Disk ska skö-

tas i enhetens kök – två diskmaskiner av hushållstyp ska finnas i varje kök. Köken ska vara 

funktionella med bibehållen hemkänsla. Låsbar förvaring ska finnas i köket. Köken ska kunna 

ta emot mat från det gemensamma köket och färdigställa maten på plats i enheten. Utrustning 

och planering av köket ska medge ett sådant arbetssätt. 
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3.11 Matplats 

Matplatsen ska erbjuda flexibel möblering utifrån verksamhetens behov. Vid matborden ska 

finnas plats för alla boende, några gäster/personal och flera rullstolar. Matplatsen ska ha 

mycket dagsljus med en miljö som inbjuder till trivsamma måltider.  

3.12 Vardagsrum  

Rummet ska ge hemkänsla och vara en naturlig träffpunkt. Genom sin placering, sin storlek, 

utformning och möblering ska rummet upplevas som bostadens vardagsrum. De som använ-

der rullstolar ska kunna ta sig fram och delta i samvaron. Om möjlighet bör en ”eldstad” fin-

nas i vardagsrummen. Vardagsrummet ska vara förberett för tv/dator. 

3.13 Korridor  

Korridorer ses främst som ett kommunikationsutrymme och ska erbjuda säker förflyttning 

med och utan hjälpmedel. Korridorer ska minimeras till gagn för boendeytan. En korridor kan 

dock förvandlas till något positivt om den utformas på ett lämpligt sätt. En ”korridor” innehål-

lande En svängd/knäckt vägg medför att korridoren blir mer öppen och uppfattas mer som ett 

rum. Glaspartier ger en positiv känsla med dagsljus och energi, man kan stanna upp och titta 

ut, vara delaktig. Korridoren ska medge enkel förflyttning av sängar, med boende liggande i. 

De boende ska själva tryggt kunna förflytta sig i korridoren på egen hand. Två standardrull-

stolar ska kunna mötas. Korridorer ska utrustas med ledstång gärna med nedåtriktad belys-

ning. 

3.14  Städutrymme  

Mindre utrymme för städutrustning ska finnas inom varje boendeenhet. I städutrymmet ska 

finnas tillgång till vatten och en utslagsho samt förvaring. 

3.15  Soputrymme 

Utrymme för mellanförvaring av sopor ska finnas inom varje enhet. Soprummet ska vara kylt. 

3.16  Förråd  

Närförråd ska finnas inom enheterna. I närförrådet ska finnas både öppna hyllor och stängda 

skåp. En del av den stängda förvaringen ska gå att låsa. 

3.17 Uteplats  

Uteplatsen ska utformas på ett sådant att den delvis ger skydd vid regn och vind, samt ger en 

lugn och trygg utevistelse. Såväl säng och rullstol ska kunna rullas ut på uteplatsen. Uteplat-

sen ska vara anpassad för målgruppen och ge möjlighet till aktiviteter exempelvis odling.  



Idéprogram- Särskilt boende för 
äldre 

12(19) 

Datum 2018-01-02    Diarienummer: 

4. Allmänna utrymmen

4.1 Aktivitetslokaler  

De som bor på ett särskilt bonde har som alla andra behov av ett socialt liv och utrymmen för 

detta ska finnas. Många personer vill fortsätta med sina intressen/hobbys som man haft tidi-

gare i livet och kunna fylla sin dag med det som är viktigt. Lokalerna ska ge möjlighet att ut-

öva olika typer av aktiviteter både enskilt och i grupp. Detta är kvalitetsgivande och funkt-

ionsbefrämjande. 

4.2 Samlingsrum  

Ett större rum för gemensamma aktiviteter ska finnas inom byggnaden. Samlingsrummet ska 

rymma flertalet av de boende vid biosittning samt fungera för såväl middagar som underhåll-

ning och musikevenemang. I samlingsrummet ska det finnas ngn form av upphöjning/scen. 

Samlingsrummet ska också medge filmvisning mot duk/vägg – en egen biograf.  

Avskilt kök med cafédisk mot samlingsrummet ska finnas. Samlingsrummet ska också kunna 

utnyttjas för boende och anhöriga för olika typer av sammankomster.  

Ett mindre samlingsrum med plats för sällskap på ca 10 personer ska finnas. I det rummet ska 

finnas pentry och i direkt anslutning RWC. Rummet ska också kunna fungera som övernatt-

ningsrum för besökare/anhöriga. 

4.3 Små träffpunkter.  

Alla möten eller händelser sker inte organiserat eller i storgrupp. Därför ska det  

finnas små sitthörnor, utkikspunkter etc. där man kan sitta ner ett par stycken eller vara för sig 

själv.  

4.4 Rum för hår- och fotvård  

Det behövs ett avskilt utrymme där de boendes frisör eller fotvårdare kan komma och sköta 

hår och fötter. Utrymmet ska uppfylla miljö- och hälsoskyddets grundkrav för tänkt verksam-

het. 

4.5 SPA/Relax 

För att kunna ge de boende möjligheter till avkoppling och bad behövs en ”SPA-funktion” 

som bör placeras centralt i byggnaden. Lokalen ska ligga i utanför boendeenheterna. Detta 

rum ska vara varmt och innehålla ett handikappanpassat badkar, robotdusch, bastu samt han-

dikappanpassad dusch/wc, möbler mm. I anslutning till Spa-anläggning ska det finnas ett sol-

rum, med sand på golvet och dagsljuslampor, infravärme och eventuellt uv-ljus.  

4.6 Träningslokal Gym 

Lokalen ska vara anpassad så att personer med olika funktionsvarationer på egen hand kan ut-

öva friskvård. Ytan bör medge att ett 20 tal personer samtidigt kan vistas i lokalen. I anslut-
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ning till lokalen ska finnas omklädningsrum med duschmöjligheter och toalett. Lokalen ska 

ligga i nära anslutning till huvudentrén utanför boendeenheterna. Gymmet ska kunna nyttjas 

av de boende i huset men också av anhöriga och medarbetare. I andra hand ska gymmet också 

kunna nyttjas av personer som inte bor i fastigheten på samma sätt som gymmet på Pomona. 

4.7 a Café 

I entréplan ska finnas ett café som ska kunna användas av boende, besökare och personal. 

Caféet ska bemannas av verksamheter inom socialförvaltningen. Avskilt kök för enklare han-

tering, koka kaffe och iordningsställa ex smörgåsar ska finnas – köket ska avgränsas mot 

caféet med en serveringsdisk. Caféet ska ha direkt anslutning till utemiljön. Caféet ska ha ka-

pacitet för 35-45 gäster. Del av caféet gränsar mot huvudentré och utgör lounge-område där 

man till exempel kan ta en kopp kaffe, vänta på taxi eller besök. 

4.7 b Öppen träffpunkt 

I anslutning till caféet ska det finnas ett avskilt samlingsrum med pentry och en aktivitetslokal 

20 personer ska kunna vistas samtidigt i den öppna träffpunktens lokaler.  

4.8 Laddningsplats elrullstolar 

I nära anslutning till huvudentrén ska det finnas avskild plats för uppställning av rullstolar och 

laddning av elrullstolar. Möjlighet till rengöring bör finnas, s.k. spolplats. 

5. Transport, tvätt, städ, avfall och övrigt

5.1 Varutransporter – varuintag  

Mottagning av varor ska vid ett varuintag helt skilt från boendets huvudentré. I anslutning till 

varuintaget ska en väl tilltagen omlastningsyta finnas. Det ska vara möjligt att hantera rent 

och smutsigt gods utan risk för kontaminering. Dörrar till varuintaget ska dimensioneras för 

att kunna ta emot gods på pall, tvättvagnar mm. Eventuell lastkaj får inte hindra ex bår/ eller 

ambulanstransporter. 

5.1a Förberedelsekök 

Boendeenheternas mat förbereds i ett centralt placerat gemensamt tillagningskök där mathan-

tering sköts av kock/kökspersonal. Köket ska vara en god arbetsplats med genomtänkt logistik 

för en rationell hantering av livsmedel med goda förvaringsmöjligheter och uppfylla för verk-

samheten av myndigheter ställda krav. Köket ska ha kapacitet för att bereda mat från grunden 

och klara att hantera 80-100 portioner 2 gånger dagligen. Utrustning för transport till boende-

enheterna måste finnas. Kökspersonalen ska ha eget omklädningsrum/dusch och en egen toa-

lett i nära anslutning till köket. Ett mindre kontorsutrymme för administrativt arbete ska fin-

nas.  
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5.2 Grovtvättstuga 

Grovtvättstuga ska finnas. Tvättstugan ska vara utrustad med tvättmaskin och torktumlare el-

ler annan torkfunktion. Lokalen ska vara så disponerad att ren och smutsig tvätt kan hanteras 

utan risk för kontaminering. Plats för mellanförvaring av ren tvätt ska finnas. Grovtvättstugan 

kan placeras i samband boendets centralstäd.  

5.3 Centralt städ  

Central städutrymme för utrustning för städning av allmänna utrymmen.  

Utrymmet sak vara utrustat med utslagsback och eluttag för laddning av olika typer av städ-

maskiner. 

5.4 Rengöring av hjälpmedel  

Utrymme för rengöring av hjälpmedel ska finnas på central plats i huset. Lokalen ska vara ut-

formad så att smutsigt och rent gods kan hålls åtskilt. Förrådsutrymme för hjälpmedel ska fin-

nas. 

5.5 Sophantering 

Utrymmet uppfylla myndighetskraven för förvaring av sopor och riskavfall. Kylt soprum. 

5.6 Centralförråd  

Centralt förråd för förbrukningsmaterial ska finnas i nära anslutning till varuintag eller goda 

samband mellan varuintag och förråd. 

5. 7 Centralförråd- personalkläder

Förråd för hantering av personalkläder ska finnas i nära anslutning till varuintaget. Förrådet 

ska ha plats för vagnar med rena personalkläder. Eget rum för smutstvätt placeras i anslutning 

till grov-tvätt. 

5.8 Spolo/ Diskdesinfektor 

Utrymmen för spoldesinfektor ska finnas centralt placerat på våningsplanen. Placeringen ska 

göras utifrån fastställda hygienkrav (BOV) Diskdesinfektor placeras i separat rum i anslutning 

till centralt placerat läkemedelsrum. 

6. Personalutrymmen
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Med personalutrymmen avses kontor, omklädningsrum, vilrum, personalrum och konferens-

rum. Dessa utrymmen placeras utanför boendeenheterna. 

 

6.1 Administrationslokaler  

Administrationslokaler, inkl. läkemedelsrum, sjuksköterskeexpedition, enhetschef m fl. ska 

finnas. Arbetsplatserna ska ha dagsljus. Rum/förråd för kopiering, skrivare, kontorsmaterial 

etc. ska finnas i närheten av administrationslokaler och ha tillräcklig kapacitet för antalet ar-

betsplatser. 

 

På varje våningsplan ska finnas ett kontor – kapacitet 2 arbetsplatser för dokumentation be-

ställningar mm. Det ska finnas en mindre låsbar förvaring på kontoret för förbandsmaterial 

mm. På kontoret ska även finnas 12 små låsbara värdeskåp. Kontoret ska utrustas med fast 

monterat mindre kassaskåp. Kontoret ska ligga i direkt anslutning till boendeenheterna.  

 

Ett läkemedelsrum ska finnas, i lokalen ska två personer kunna arbeta samtidigt. I läkemedels-

rummet ska finnas diskho, vatten och kylskåp – skåp och hyllor samt plats för ett skrivbord. I 

anslutning till läkemedelsrummet ska finnas ett separat rum med diskdesinfektor. Separat men 

med anslutning till läkemedelsrummet ska finnas ett förråd för förbandsmaterial och dyl. 

 

6.1 a Yta för administrativa funktioner, möten mm – administrativ avdelning 

Det ska finnas ett kontor avsett för ett skrivbord + liten 4-sittgrupp (2-3 moduler?). Två kon-

tor för en arbetsplats och besöksstolar (1 och ½ modul?). Ett större kontor avsett för kontors-

landskap med möjlighet till 8 arbetsplatser i ex två stycken 4-grupper. Ett konferensrum med 

kapacitet för 20 personer i biosittning och ett konferensrum avsett för 10 personer i styrelse-

sittning. Tre samtalsrum med kapacitet för 4 personer. I anslutning till dessa lokaler ska det 

finnas ett personalrum med pentry med kapacitet för 10 personer samt RWC. 

 

6.2 Allmänna toaletter 

Allmänna toaletter ska finnas på lämpliga ställen inom byggnaden varav RWC i tillräcklig 

omfattning. RWC ska också vara utrustade med skötbord. 

 

6.5 Vilrum  

 Möjligheten att vila kräver inget eget rum utan kan integreras med annan verksamhet. I rummet ska 

finnas möjlighet att förvara en hopfällbar säng, kudde och filt eller annan motsvarande lösning, alter-

nativt utrymme för dagbädd/bäddsoffa. 

 

 

6.6 Personalutrymmen  

Beroende på personalgruppens storlek och husets form kan man behöva ett eller  
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flera personalutrymmen för paus/rast samt möjlighet att äta, fika och motsvarande. Rummet 

ska även kunna användas som samlings/möteslokal. Rummet ska ha fullt dagsljus. Utrymmet 

ska ligga utanför boendeenheten. Utrymmet ska vara utrustat med kök/pentry för förvaring 

och uppvärmning av medhavd mat. I utrymmet ska finnas en elektronisk anslagstavla.  

6.7 Omklädning  

Ett utrymme för omklädning ska finnas. Omklädningsrummet ska ligga utanför boendeenhet-

erna.  Personalen ska ha möjlighet att ostört byta om från privata kläder till arbetskläder.  

Omklädningsrummet bör placeras i närheten av centralförråd personalkläder och grovtvätt-

stuga. Omklädningsrummet ska göras könsneutralt och kompletteras med ett antal ”hytter” för 

enskilt ombyte. Toalett/duschrum ska finnas i anslutning till omklädningsrum.  

Det ska finnas låsbara omklädningsskåp för förvaring av arbetskläder samt privata kläder.  

Kapacitet ca 45 skåp. Skåpen ska inte vara personliga - låssystemet ska inte medge att skåpen 

görs personliga – tidsbegränsning eller liknande lösning ska finnas. Utrymmet ska vara ljust 

och färgsättning/utformning ska skapa energi. 

6.8 Fastighetsskötsel  

Mindre utrymme för vaktmästeri inklusive förråd för material kopplat till fastighetens skötsel. 

6.8 Arbetsstöd Daglig verksamhet mm 

Utrymme för andra funktioner som kan arbeta i fastigheten ska finnas. En avdelad enhet med 

två kontor med två arbetsplatser vardera. Personalrum med pentry med kapacitet för 10 per-

soner. Ett mindre vilrum. Ett samtalsrum med plats för fyra personer. Omklädningsrum. RWC 

och dusch. 

7. Teknik

Vid om och nybyggnation ska teknikfrågor utredas för att boendet ska vara modernt utformat 

för att möjliggöra ett självständigt och säkert boende för personer med demenssjukdom och 

andra funktionsvarationer. Ny teknik ska vara ett komplement till omvårdnaden och fungera 

för alla tänkbara ändamål.  Den tekniska utvecklingen går snabbt varför nya teknikmöjligheter 

ska studeras inför projektering. Vid dragning av kablage ska ”tomrör” läggas för att möjlig-

göra dragning av nytt kablage vid senare tillfällen. För att förstärka hemkänslan ska sprinkler-

huvuden, givare, brandlarmsdon, poster o dylikt så långt det är möjligt döljas i boendeenhet-

erna. Brandlarmsknappar bör utformas och placeras så att de försvårar för boende att utlösa 

brandlarmet av misstag. 

7.1 Brand 

 Alla boende för äldre i Håbos kommun ska ha en god brandsäkerhet.

 Alla lägenheter ska vara egna brandceller
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 Byggnaden ska förses med boendesprinkler – s.k. high fog.

 Byggnaden ska förses med automatiskt, identifierbart brandlarm

 Brandlarm ska vara vidarekopplat till räddningstjänsten

 Byggnaden ska förses med strategiskt utposterade brandposter av den

modell som räddningstjänsten/brandskyddskonsult föreskriver.

 Branddörrar ska vara försedda med ”frisving” så att de upplevs som en vanlig dörr.

7.2 El– reservkraft  

Avsaknad av elektricitet under längre tid kan innebära stora svårigheter och risker för verk-

samheten. Boendet ska förses med reservkraftsanläggning alternativt uttag för reservkraftan-

läggning så att en snabb och säker tillkoppling kan ske. Ett reservkraftaggregat ska säkra 

värme, internlarm, taklyftar, arbetsbelysning samt hissfunktion.  

7.2 a Låssystem 

Boendet ska utrustas med nyckelfritt låssystem. Systemet ska fungera både passivt (styra till-

gång) och aktivt. Systemet ska också kunna hantera läkemedelskåp förrådsdörrar mm. Syste-

met ska även kunna hantera loggning av öppning av ex läkemedelsskåp. 

7.3TV, Tele, Internet  

Enskilda lägenheter, allrum etc. ska kunna ta del av kanaler och program från  

markbundna sändare, satelliter och kabel-tv-nät. Möjlighet ska finnas för den enskilde kunden 

att själv teckna abonnemang för ett större kanalutbud än vad fastighetsägaren fritt tillhanda-

håller. Boendet ska utrustas med adekvat internetuppkoppling. Wifi ska finnas i hela byggna-

den. Hänsyn ska tas till att kapacitet i system ska kunna öka. Den enskilde kunden ska också 

kunna teckna eget internetabonnemang. Varje lägenhet ska förses med två datauttag – ett för 

den boende och ett för verksamheten. För övrigt placeras datauttag i kontor, läkemedelsrum 

och konferensrum. Anslutning till bredband/fiber ska vara med som en del i projekteringen.  

I gemensamhetsutrymmen, entréer och i anslutning till entré på varje våningsplan ska en 

elektronisk anslagstavla/ ”info-TV” finnas. Anslagstavlan ska kunna visa allmän och specifik 

information. Behov av fast telenät ska prövas och fungerande wifi samt mobiltäckning inom-

hus ska säkerställas. 

Låsbara laddstationer för mobila enheter ska finnas i Café-delen och i anslutning till entré. 

7.4 Hörslingor  

Samlingslokaler, allrum och matsalar ska förses med hörslinga. Överhörning mellan lokalerna 

får inte förkomma. Även portabla lösningar kan accepteras. 
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7.5 AV-utrustning  

Konferensrum ska förberedas för anslutning av AV-utrustning. I samlingsrum/samlingssal ska 

det förberedas för filmvisning/bio. 

7.6 Internlarm  

Boendet förses med komplett trygghetslarm där boende ska kunna sända larm över hela an-

läggningen.  

7.7 Åskskydd  

Larmfunktioner är känsliga anläggningar varför det behöver övervägas hur man undviker att 

dessa slås ut vid åska etc. Byggnaden ska t ex förses med åskskyddsanläggning och El- och 

teleanläggningar måste förses med komplett överspänningsskydd. 

8. Boendets yttre miljö

8.1 Mark och utemiljö 

Miljön runt boendet är mycket viktig. Den ska hjälpa till att stimulera och aktivera de boende, 

ge en möjlighet att känna och förnimma årstidernas växlingar, att ta en promenad, att odla lite 

blommor eller grönsaker osv. Anläggningen ska också vara lätt att nå för boende, besökare 

och transporter.  

Huvudentrén till boendeenheten ska vara tydlig och definierad. Den ska vara välkomnande 

både ute och inne. För att undvika halka och fall kan värmeslingor läggas i marken utanför en-

trén.  Dagvattenhanteringen inom fastigheten måste beaktas. 

Godstransporter till och från byggnaden ska inte inkräkta på huvudentrén utan denna trafik 

ska avledas till annan del av byggnaden.  

Utemiljö i markplan bör tänka in avgränsade partier som är anpassade för årstidsväxlingar, 

sittplatser men bänkar, bord och stolar och promenadstråk/slingor. Utemiljön är en viktig del 

av boendet och den bör utformas och anpassas så att de boende ska kunna ta del av den, även 

på egen hand, vilket stärker kravet på säkert ytterskal. Samråd ska ske med gata/park- och fas-

tighetsförvaltningen beträffande utformning av hårdgjorda ytor och grönytor, med tanke på 

markskötsel, sommar- och vintertid. Inom området bör också finnas ”eld-grop” och möjlighet 

att grilla. En enklare dansbana/scen planeras också med fördel in i uterummet. 

Trädgården ska utrustas med förråd/växthus. 
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Bilparkering för personal och besökande bör finnas i närheten av till boendets entré. Handi-

kapparkeringsplatser ska inrymmas i dessa. Parkeringsplatser bör vara förberedda för ladd-

ningstolpe för elbil. Ett antal platser bör vara utrustade med laddstolpe. 
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Datum Vår beteckning 

2018-02-20 VON 2018/00013 nr 2930 

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

Avtalsuppföljning utförare inom kundvalet, avtalsår 2017 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning     

Uppföljningen av kundvalets avtalsår 2017 har haft som syfte att säkerställa att 

verksamheten bedrivs i enlighet med gällande riktlinjer, mål och krav. Förutom 

att granska hur uppdraget utförs finns en ambition att genom uppföljningar - 

och inte minst dialogen vid uppföljningsmötet - identifiera viktiga 

utvecklingsområden som blir till nytta för samtliga parter.  

Ärende 

Förvaltningen har genomfört avtalsluppföljning utifrån nedanstående områden.  

Resultat och kommentarer framgår i sin helhet i rapporten, daterad 2018-02-20. 

 Nationella enhetsundersökningen och nationella brukarundersökningen

 Genomgång av efterfrågade rutiner

 Genomförandeplaner

 Munhälsa, förflyttningsutbildning, basala hygienrutiner,

medicintekniska produkter, avvikelsehantering, signeringslista

rehabordinationer

 Utförarens personal – utbildningsnivå och intyg avseende

undersköterskor

 Genomgång av inlämnade verksamhetsplaner för 2018.

Beslutsunderlag  

– Rapport, daterad 2018-02-20

– Nationella enhetsundersökning

– Nationella brukarundersökning

– Verksamhetsberättelser från utförare

__________ 

Beslut skickas till    

Avdelningen för stöd till vuxna 

Kärnhuset, kommunal hemtjänst 

Grannvård AB 

Ärende 9
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Datum Vår beteckning 

2018-02-20 VON 2018/00013 nr 2931 

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

Rapport uppföljning kundvalets verksamhetsår 2017 

Bakgrund 

Kundvalet i Håbo kommun omfattar service och omvårdnad inom hemtjänsten och 

infördes 2009-11-01. Kommunen är indelad i geografiska zonerna tätort och landsbygd. 

Varje utförare som uppfyller avtalsvillkoren i kundvalets ”allmänna villkor” har, i 

enlighet med LOV (Lag om valfrihetssystem), rätten att få ingå i kundvalet.  

Avtalsvillkor 

Avtalsvillkoren beslutas av vård- och omsorgsnämnden. Nuvarande version har gällt 

sedan 1 oktober 2017. De största förändringarna från tidigare version gällde 

ersättningsmodellen som gått från utförd tid till biståndsbedömd tid, samtidigt som IBIC 

(individens behov i centrum) börjat att implementeras inom hela besluts- och 

insatskedjan inom äldreomsorgen.  

Aktuella utförare 

Under år 2017 har Socialförvaltningen meddelat uppsägning till två utförare från 

kundvalet på grund av avsaknad av kunder i mer än ett år. Därutöver lämnade en 

utförare, Rindlags AB, kundvalet i augusti och uppgav resursbrist och 

rekryteringssvårigheter som främsta orsak. Samma orsak angavs även av Destinys Care 

AB som lämnade in sin uppsägning i december och kommer att lämna kundvalet i mars 

månad 2018.  

Uppföljningen och dess syfte 

Denna avtalsuppföljning blickar bakåt mot avtalsår 2017 för att säkerställa att 

verksamheten bedrivs i enlighet med gällande riktlinjer, mål och krav. Uppföljningen 

har dock även som syfte att främja utveckling och lyfta frågor som är viktiga för 

samtliga parter i framtiden. Uppföljningen har därför inte omfattat den avlämnande 

utföraren Destinys Care AB utan enbart kommunens egenregi Kärnhuset samt 

Grannvård AB. 

Utöver den årliga avtalsuppföljningen träffas utförare och beställare minst fyra gånger 

per år vid så kallade ”utförarmöten” där beställare ger aktuell information och där 

möjlighet finns för utförare att lyfta upp frågor för dialog.  

Vid behov tar beställare och utförare kontakt med varandra under hela året. 

Uppföljning på individnivå 

Utöver en uppföljning på avtalsnivå är uppföljningarna på individnivå en viktig 

indikator på om utförarnas verksamhet överensstämmer med avtal. På individnivå finns 

samverkan mellan biståndshandläggare och utförare i månatliga möten, ett per utförare, 

där man gemensamt går igenom aktuella brukares situation. Under hela året har, som 

vanligt, handläggare och utförare även kontaktat varandra när det funnits behov utifrån 

den enskilde brukaren.  
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Rapportens disposition 

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

genomförda kontroller samt av dialog som förts mellan beställare och utförare.  

Metod vid uppföljning 

Uppföljningen av kundvalets verksamhetsår 2017 genomfördes av avdelningschef för 

stöd till vuxna, system- och verksamhetscontroller, medicinskt ansvarig sjuksköterska 

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

Genomgång av uppföljning och val av upplägg  

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

mål och nyckelindikatorer, valdes ut för granskning och dialog till denna 

avtalsuppföljning:  

 Nationella enhetsundersökningen och nationella brukarundersökningen

 Genomgång av utförarens rutiner:

* Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd.

* Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd eller felnärd.

* Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsatts för våld eller

övergrepp av en anhörig/närstående 

 Genomförandeplaner

 Utbildning munhälsa

 Förflyttningsutbildning

 Basala Hygienrutiner

 Medicintekniska produkter

 Avvikelsehantering

 Redogörelse av personalens utbildningsnivå och erfarenhet

 Genomgång av inlämnade verksamhetsplaner för 2018. Denna ska enligt Allmänna

villkoren inlämnas årligen sista november och genomlästes av beställaren som en

del av årets uppföljning.

Utförarna ombads att innan uppföljningsmötet ta fram sammanställning rörande 

personal, samt angivna rutiner. Övriga delar förbereddes av beställaren. 

Uppföljningsmöte  

Uppföljningsmötet med Kärnhuset ägde rum i deras lokaler. Från utföraren deltog 

enhetschef samt en gruppledare.  

Uppföljningsmötet med Grannvård AB ägde rum i kommunhuset. Från utföraren deltog 

verksamhetschef och samordnare.  
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Resultat Avtalsuppföljning 

Resultat Nationella brukarundersökningen – bilaga nr 1 

Utifrån Socialstyrelsens instruktioner genomförs årligen en enkätundersökning inom 

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

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

av brukarnas egna uppgifter. Syfte med undersökningen är att kartlägga de äldres 

uppfattning om sin vård och omsorg och som underlag för utveckling och förbättring av 

vården och omsorgen om de äldre.  

Brukarna i Håbo kommun har för både Grannvård AB och Kärnhuset höjt betyget i ett 

par områden, men sänkt betyget i flera. Generellt har dock utförarna fått ett gott resultat 

i brukarundersökningen. På den sammanfattande frågan om nöjdhet har båda utförarna 

höjt sina resultat från förra året. Kärnhuset redovisar numera 88 %, vilket är ett resultat i 

nivå med snittet i landet och Grannvård redovisar 100 % nöjdhet. Se bilagan.  

Vid uppföljningsmötena samtalades, med brukarundersökningen som grund, om bland 

annat tillgänglighet, hur det jobbas med att ta tillvara den enskildes önskemål och 

synpunkter och kontaktmannaskap. Det blev även utrymme för reflektioner kring 

brukares upplevda ensamhet men även det uppvisade förtroendet för sin hemtjänst.  

Resultat Nationella enhetsundersökningen – bilaga nr 2 

Socialstyrelsen genomför årligen även en enkätundersökning hos utförarna inom 

äldreomsorgen. Bifogad sammanställning är alltså inte ett resultat av en granskning från 

beställarens sida, utan är en sammanställning av utförarnas egna uppgifter. Vid 

uppföljningsmötena gav dock dessa enkätsvar grunden till en givande dialog mellan 

beställare och utförare.  

Från Kärnhuset konstaterades att svaren i undersökningen inte alltid var korrekta 

eftersom flera av de uppgivna rutinerna saknas.  

Även Grannvård saknade några av de efterfrågade rutinerna och kunde konstatera att ett 

av de positiva svaren inte var korrekta eftersom rutinen saknades.  

 I övrigt samtalades om bland annat våld i nära relationer och de ibland komplexa 

situationer som utföraren ska verka i, vilket försvårar att arbeta utifrån en standardisera 

rutin. Båda utförarna meddelade dock att samtliga rutiner som omnämndes i 

Socialstyrelsens undersökning skulle tas fram inom kort. 

Resultat genomgång av utförarens rutiner  

Kärnhuset saknade de upprättade skriftliga rutiner som efterfrågades. Redan vid förra 

årets avtalsuppföljning poängterades vikten av att även en välfungerande praxis i 

vardagen ska nedtecknas i skriftliga rutiner. Detta bland annat för att säkra en komplett 

introduktion av nyanställda. Beställaren informerade förra året även att skriftliga rutiner 

kunde komma att efterfrågas i kommande uppföljningar. En av de efterfrågade 
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rutinerna, avseende undernäring, är även specifikt omnämnd som ett ska-krav i 

avtalsvillkoren.  

 

Grannvård uppvisade de efterfrågade rutinerna, som enligt eget datum var upprättade i 

november 2016. 

 
Resultat genomförandeplan  

Utifrån biståndsbeslutet ska det upprättas en plan om hur insatsen ska genomföras. 

Planen ska göras tillsammans men kunden och/eller dennes företrädare för att stärka 

kundens inflytande och delaktighet. Syftet och innehållet i en genomförandeplan 

beskrivs i socialtjänstlagen samt föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen.  

I de nyligen reviderade avtalsvillkoren för kundvalet har vikten av en snabbt upprättad 

genomförandeplan stärkts med förtydligandet att den ska vara upprättad senast inom en 

månad men att den i normalfallet bör vara upprättad inom fjorton dagar. Utföraren får 

även en engångsersättning på 500 kr för en plan som upprättats på korrekt sätt i 

Treserva inom en månad.  

Vid årets avtalsuppföljning gjordes en mätning av andel upprättade aktuella 

genomförandeplaner i december. Nya kunder (kortare tid än en månad) samt kunder 

med enbart trygghetslarm har räknats bort från totalen.  

Resultat av beställarens kontroll i Treserva 2017-12-31 

Utförare Upprättad Ej upprättad % upprättad upprättade inom en månad 

Grannvård 78 3 96% 33 st, d v s 41 % av kunderna 

Utförare Upprättad Ej upprättad % upprättad upprättade inom en månad 

Kärnhuset 95 58 62%  2 st, d v s 1 % av kunderna 

 

Kommentarer från utförarna vid uppföljningsmöte  

Från Kärnhuset beskrevs upprepade chefsbyten som en anledning till att 

dokumentationen inte fungerat, liksom att inplanerad utbildning blev inställd när 

verksamhetsutvecklare gick till annan tjänst. Man var dock väl införstådd med att detta 

är ett högprioriterat utvecklingsområde, vilket man redan hade påbörjat (se nedan).   

Grannvård lyfte svårigheter med Treserva, som i dagsläget ligger hos systemleverantör 

att lösa. De meddelade att det även fortsatt ibland kan komma uppdrag enligt ”gamla” 

modellen (innan IBIC) vilket försvårar arbetet. Beställaren tog med sig detta till 

biståndsenheten.  

Beställarens kommentar och bedömning om avtalstrohet 

Under hösten uppmärksammades att Kärnhuset helt saknade rutiner att sammanfatta 

daganteckningar till sociala journaler samt att upprätta genomförandeplaner. Beställaren 

ser detta som särskilt allvarligt eftersom vikten av genomförandeplaner betonats vid 

upprepade tillfällen under såväl 2016 som 2017. Det fanns vid mätning 31 augusti inte 

en enda aktuell genomförandeplan för utförarens kunder. Mot bakgrund av detta ska 

ovanstående, annars relativt låga resultat, ändå ses som en klar förbättring. Kärnhusets 



 

 RAPPORT 5(9) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-02-15 VON 2018/00013 nr 2931 

Avdelning Administrativt stöd och utveckling 

enhetschef beskriver dessutom vid uppföljningsmötet en tydlig målsättning om snabbt 

förbättrad dokumentation. 

Den sociala dokumentationen i övrigt utgör dock fortsatt ett viktigt utvecklingsområde 

för Kärnhuset. Vid uppföljningsmötet i februari anger man nämligen att man fortsatt 

inte börjat sammanställa daganteckningar till sociala journaler, vilket är 

anmärkningsvärt och kommer att följas upp på nytt av beställaren under våren.   

Grannvård har goda resultat i uppföljningen och bedöms avseende genomförandeplaner 

arbeta i enlighet med lag och föreskrifter. För att helt uppfylla avtalsvillkoren ska dock 

upprättandet i drygt hälften av fallen ske snabbare efter erhållet nytt uppdrag.  

Munhälsa (MAS/MAR) 

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

intyg erbjudas en kostnadsfri munhälsobedömning årligen. Omsorgspersonalen ska 

också få en årlig utbildning i munhälsa. 

 

Grannvård har 14 personer har fått en munhälsobedömning. 17 omsorgspersonal har 

genomgått utbildning i munhälsa. I verksamheten har man också haft ytterligare 

utbildning specifikt om rengöring av proteser. 

 

Kärnhuset är det oklart hur många personer som har intyg för nödvändig tandvård och 

fått erbjudande om munhälsobedömning. En av hemtjänstgrupperna, gul grupp har 

genomgått utbildning i munhälsa övriga planeras under våren. 

Förflyttningsutbildning (MAS/MAR) 

All nyanställd personal ska gå en dags introduktion i förflyttningskunskap som 

inkluderar förflyttningar med personlyft för att säkerställa säkra förflyttningar. Vart 

tredje år ska anställda genomgå repetition av utbildningen en halvdag 

Grannvård har 13 nyanställda som har gått utbildningen. Bara en av sju semestervikarier 

kunde gå utbildningen eftersom sommarvikarier fanns på plats när utbildningarna redan 

varit. Man har ambitionen att all personal ska gå. Vid introduktion i verksamheten går 

man dubbelt med erfaren personal för att säkerställa att förflyttningar görs på ett 

patientsäkert sätt. 

Kärnhuset har 11 nyanställda och semestervikarier har gått heldagsutbildningen under 

2017. Vid introduktion i verksamheten går man dubbelt med erfaren personal för att 

säkerställa att förflyttningar görs på ett patientsäkert sätt. 

Basala hygienrutiner (MAS/MAR) 

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

av basala hygienriktlinjer utföras två gånger per år 

Grannvård uppger att egenkontroll är utförd enligt rutin och tas upp på arbetplatsträff. 

Kärnhuset uppger att egenkontroll är utförd enligt rutin. Allt material som behövs för att 

kunna efterleva basala hygienrutiner finns. Man arbetar ständigt med att påminna om 

rutiner, de efterlevs inte alltid men stor medvetenhet om problemet finns. 
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Medicintekniska produkter (MAS/MAR) 

Grannvård uppger att verksamheten har ingen egen basutrustning. Personal har kunskap 

om hur hjälpmedel ska användas och vilket ansvar man har och vet vart man ska vända 

sig vid frågor. Man känner till hur hantering av avvikelser för medicintekniska 

produkter ska hanteras. Under året har man inte haft någon avvikelse rörande 

medicintekniska produkter. 

Kärnhuset uppger att verksamheten har en egen inköpt bärbar lyft som man har 

regelbunden service på. Den används dock inte i någon större utsträckning eftersom 

man upplever att den är otymplig att ha med sig. Man känner till hur hantering av 

avvikelser för medicintekniska produkter ska hanteras. Under året har man inte haft 

någon avvikelse rörande medicintekniska produkter. 

Signeringslista rehab ordinationer (MAS/MAR) 

1/12-2017 infördes signeringslistor för rehab ordinationer för att säkra att patienter får de 

insatser som fysioterapeut/arbetsterapeut ordinerat. 

Grannvård uppger att man tycker att det fungerar bra och att det är bra att rehab 

ordinationer likställs med andra hälso-sjukvårdsordinationer. Signeringslistan förvaras i 

brukarpärm i hemmet.   

Kärnhuset uppger att man tycker att det fungerar bra. Signeringslistan förvaras i 

brukarpärm i hemmet. När signeringslistan är klar lämnas den till ansvarig 

fysioterapeut/arbetsterapeut.  

Avvikelsehantering (MAS/MAR) 

I allmänna villkoren står angivet att utföraren ska följa lagar och föreskrifter för 

allvarliga missförhållanden samt ha rutiner för avvikelsehantering. Utföraren ska se till 

att personalen känner till skyldigheten att rapportera missförhållanden eller risk för 

missförhållanden. 

I allmänna villkoren är rutin för avvikelsehantering en av de kvalitetsindikatorerna som 

trovärdighetsbedömningen grundas på för att bli godkänd som leverantör.  

Grannvård uppger att i verksamheten har man regelbundet avvikelsemöten där 

legitimerad personal och gruppledare deltar. Man tycker att det fungerar bra. Det är 

många personer som ska vara med på mötena på grund av legitimerad personals 

organisation. Det är en utmaning att organisera mötena men man har kunnat ha 

regelbundna möten där alla professioner har kunnat delta. 

Kärnhuset uppger att det under året har det varit svårt att få till regelbundna 

avvikelsemöten där legitimerad personal, chef och gruppledare deltar. Endast ett fåtal 

har kunnat genomföras. Strukturen för mötena har inte varit optimal och avvikelserna 

har inte behandlats enligt kommunens riktlinje. Att få igång avvikelsehanteringen med 

en bättre struktur i analysarbetet kommer att vara en viktig fråga under 2018.  Man har 

många läkemedelsavvikelser och en åtgärdsplan för att komma tillrätta med dem är 

nödvändig. 
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MAS/MAR samlade kommentarer och bedömning av avtalstrohet  

Uppföljning av de valda hälso-och sjukvårdsområdena enligt avtal är, avseende 

Grannvård, utan anmärkning 

Kärnhuset uppvisar utvecklingsområden inom avvikelsehanteringen, hanteringen av 

munhälsobedömning av patienter samt utbildning i munhälsa till personalen. 

Resultat kartläggning av personal  

Av allmänna villkoren framgår att utföraren ska sträva efter att all personal ska ha 

undersköterskekompetens eller motsvarande. I övrigt står angivet att personalstyrkan 

ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att utföra arbetsuppgifterna samt vara väl 

insatt i kommunens mål för verksamheten, kvalitetskrav samt gällande rutiner, riktlinjer 

och avtal. Vidare krävs även att utföraren aktivt arbetar med fortbildning och att det 

finns rutiner för såväl introduktion av ny personal som personalförsörjning vid 

ledigheter. 

Utbildningsnivå 

Utförare  undersköterska  Vårdbiträde utbildad vårdbiträde outbildad   vikarie USK/VB 

Grannvård 16 st 4 st 2 7 /1 

Kärnhuset  15 st  23 st 0 10/46 

 

I jämförelse med förra årets sammanställning kan konstateras att det från Kärnhuset i år 

görs en annan bedömning av utbildningsnivån hos sina vårdbiträden, varför inte längre 

någon bedöms som outbildad. Inom Kärnhuset har undersköterskorna varierande 

erfarenhet från 6 månader (2 st) till över 15 år (3 st). Kärnhusets vårdbiträden har 

överlag lång erfarenhet inom yrket och enbart två medarbetare har 6 månaders erfarnhet 

eller kortare. Obs! I skrivande stund saknas fortsatt 6 st usk-intyg för ordinarie och 10  

st usk-intyg för timvik personal. Inväntar dessa innan nämndens sammanträde. 

Inom Grannvård AB har undersköterskorna mellan 1 års erfarenhet (1 st) till över 15 år 

(10 st) Obs! I skrivande stund saknas fortsatt 6 st usk-intyg från timvik personal. 

Inväntar dessa innan nämndens sammanträde.  

Kommentarer från utförarna vid uppföljningsmöte 

Båda utförarna beskrev ett svårt rekryteringsläge, framför allt av undersköterskor. På 

beställarens fråga angående utförarens inställning till att ta emot så kallade 

”extratjänster” eller andra typer av introduktionsjobb för bland annat nyanlända 

flyktingar och andra skyddsbehövande var båda utförarna positiva. Största utmaningen 

som beskrevs var dock språket eftersom kunderna visat sig ha svårt att förstå otydlig 

svenska. Beställare och utförare konstaterar gemensamt att det generellt finns en 

utmaning i landet att höja intresset för att arbeta inom äldreomsorgen och hemtjänsten. 

 

Beställarens kommentar och bedömning om avtalstrohet 

Beställaren kan konstatera att det finns utbildningsintyg för samtlig personal som av 

utförarna benämns som undersköterskor. Beställaren ser det också som glädjande att 

största delen av utförarnas personal fortsatt, likt förra året, har relevant utbildning och 

förhållandevis god, ibland mycket god, erfarenhet av yrket.  
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Sedan mars månad 2017 finns en möjlighet för utföraren att få mellan 2 och 5 % extra 

ersättning baserad på andelen undersköterskor inom personalstyrkan. Kärnhuset har 

aldrig begärt sådan extra ersättning men Grannvård har under året fått mellan 3-4 %. 

Beställarens förhoppning om att den extra ersättningen kunde stimulera och möjliggöra 

en allt högre andel utbildad personal hos utförarna har ännu inte gett tydliga resultat. I 

och med ett allt högre löneläge för undersköterskor kan dock extraersättningen ses som 

en förutsättning för att bibehålla nuvarande volymer av undersköterskor inom 

hemtjänsten.   

Verksamhetsplan - bilaga nr 3 och 4 

Båda utförarna har inkommit med sina verksamhetsplaner. 

Enligt avtalsvillkoren ska leverantören senast 30 november varje år 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 även delge kommunen det 

sammanställda resultatet av genomförda kundundersökningar, om sådana har 

genomförts. Ovanstående dokument bifogas. 

I Kärnhusets verksamhetsplan hade beställare önskat ett tydligare fokus på kommande 

förbättringsarbete inom dokumentation. I övrigt är det positiva och viktiga 

inriktningsmål avseende såväl personalfrågor som ekonomi och värdegrundsarbete.  

I Grannvårds verksamhetsplan syns en tydlig koppling mellan kundorienterade mål och 

resultaten i brukarundersökningen, vilket beställaren ser som positivt. Därutöver finns 

mål avseende såväl personal som ekonomi.  

Sammanfattning 

I uppföljningsmötet med den enskilde utföraren har såväl individuella styrkor såväl som 

brister hos utförarna påtalats. Verksamhetsansvariga inom både Kärnhuset och 

Grannvård AB visar ett genuint engagemang för sina kunder och har relevanta planer 

för fortsatt utveckling av sina verksamheter. 

Kundvalets verksamhetsområde är ett område i ständig förändring. Kraven höjs ständigt 

nationellt avseende dokumentation, registrering, kunskap och individuellt anpassade 

insatser utifrån den enskildes behov. Att två utförare under senaste året valt att lämna 

kundvalet visar på komplexiteten i uppdraget såväl som det ansträngda 

rekryteringsläget, inte enbart i kommunen utan inom hemtjänsten i stort.  

Med det i beaktande eftersträvar beställaren att sätta upp nåbara kvalitetskrav för 

utförarna, som stimulerar till utveckling snarare än tynger ner och försvårar utförandet. 

Samtidigt finns ett viktigt kommunalt ansvar att kunna garantera den enskilde 

kommuninvånaren en fungerande hemtjänst.  

Det område som tydligast inte kan bedömas som godkänt är dokumentationen inom 

Kärnhuset. De stora bristerna har dessutom varat över tid, men är därför extra glädjande 

att nu se en trendvändning inom. I övrigt bedöms båda utförarna inom hemtjänstens 
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kundval bedriva hemtjänst som ur ett helhetsperspektiv är godkänt och beställaren ser 

fram emot ytterligare ett år tillsammans i samverkan kring brukarens bästa.   



Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt 
stöd och utveckling 

1(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-02-16 VON 2018/00013 nr 2935 

  Bilaga 2, Nationella enhetsundersökningen 2017 

1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson

som rör den enskildes personliga omvårdnad och service. Procent. 

2016 2017 

Riket 83 84 

Uppsala län 87 85 

Grannvård 100 100 

2. Andel personer med aktuell genomförandeplan. Procent

2016 2017 

Riket 73 75 

Uppsala län 79 82 

Grannvård 100 100 

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

 deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan. Procent. 

2016 2017 

Riket 68 70 

Uppsala län 81 80 

Grannvård 100 100 

4a. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, 

 inte öppnar dörren/svarar på ringsignal. Procent. 

2016 2017 

Riket 71 75 

Uppsala län 63 74 

Grannvård Ja Ja 



 

4b. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat  

 

allmäntillstånd. Procent 
      

         

 

  2016 2017 

     

 
Riket 74 75 

     

 

Uppsala län 63 81 

     

 

Grannvård Ja Ja 

     

         

         

 

4c. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd  

  

 

eller felnärd. Procent. 

      

         

 

  2016 2017 

     

 
Riket 70 70 

     

 

Uppsala län 57 79 

     

 

Grannvård Ja Ja 

     

         

         

 

4d. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld  

 
 

eller övergrepp av en anhörig/närstående. Procent 
   

         

 

  2016 2017 

     

 
Riket 48 53 

     

 

Uppsala län 48 66 

     

 

Grannvård Ja Ja 

     

         

         

 

4e. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende  

 

 

av/missbrukar läkemedel. Procent 
     

         

 

  2016 2017 

     

 
Riket 33 37 

     

 

Uppsala län 33 47 

     

 

Grannvård Nej Nej 

     

         

         

 

4f. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende 

 
 

 av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel). Procent. 

         

 

  2016 2017 

     

 
Riket 34 35 

     

 

Uppsala län 32 45 

     

 

Grannvård Nej 100 

     

         



5. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer

som får insatser vid enheten. Procent. 

2016 2017 

Riket 38 37 

Uppsala län 50 68 

Grannvård Ja Nej 

6a. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan hälso-  

och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal  

hälso- och sjukvårdsinsatser. 

2016 2017 

Riket 

Uppsala län 

Grannvård 

minst 

1gång/månad 

minst 

1gång/månad 

6b. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso-  

och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal  

hälso- och sjukvårdsinsatser.  

2016 2017 

Riket 51 63 

Uppsala län 60 87 

Grannvård Ja Nej 

7. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård- 

 eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets 

primärvård. Rutinen omfattar samtliga personer. Procent. 

2016 2017 

Riket 51 57 

Uppsala län 50 68 

Grannvård Nej Nej 



Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt 
stöd och utveckling 

1(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-02-16 VON 2018/00013 nr 2934 

Bilaga1, Nationella brukarundersökningen kundvalet 2017 

1. Andel personer med en namngiven kontaktman/kontaktperson

som rör den enskildes personliga omvårdnad och service. Procent. 

2016 2017 

Riket 83 84 

Uppsala län 87 85 

Grannvård 100 100 → 

Kärnhuset 41 0 

2. Andel personer med aktuell genomförandeplan. Procent

2016 2017 

Riket 73 75 

Uppsala län 79 82 

Grannvård 100 100 → 

Kärnhuset 37 0 

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

 deltagit vid upprättande/förändring av sin genomförandeplan. Procent. 

2016 2017 

Riket 68 70 

Uppsala län 81 80 

Grannvård 100 100 → 

Kärnhuset 37 ej aktuellt 

4a. Aktuell rutin för när den enskilde, trots överenskommelse, 

 inte öppnar dörren/svarar på ringsignal. Procent. 

2016 2017 

Riket 71 75 

Uppsala län 63 74 

Grannvård Ja Ja → 

Kärnhuset Ja Ja → 

4b. Aktuell rutin för när den enskilde plötsligt uppvisar ett försämrat 

allmäntillstånd. Procent 

2016 2017 

Riket 74 75 

Uppsala län 63 81 

Grannvård Ja Ja → 

Kärnhuset Nej Ja ↗ 



Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt 
stöd och utveckling 

2(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-02-16 VON 2018/00013 nr 2934 

4c. Aktuell rutin vid misstanke om att den enskilde är undernärd 

eller felnärd. Procent. 

2016 2017 

Riket 70 70 

Uppsala län 57 79 

Grannvård Ja Ja → 

Kärnhuset Nej Ja ↗ 

4d. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde utsats för våld 

eller övergrepp av en anhörig/närstående. Procent 

2016 2017 

Riket 48 53 

Uppsala län 48 66 

Grannvård Ja Ja → 

Kärnhuset Nej Ja ↗ 

4e. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende 

av/missbrukar läkemedel. Procent 

2016 2017 

Riket 33 37 

Uppsala län 33 47 

Grannvård Nej Nej → 

Kärnhuset Nej Ja ↗ 

4f. Aktuell rutin för misstanke/upptäckt av att den enskilde är beroende 

 av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel (ej läkemedel). Procent. 

2016 2017 

Riket 34 35 

Uppsala län 32 45 

Grannvård Nej Nej → 

Kärnhuset Nej Ja ↗ 



Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt 
stöd och utveckling 

3(3) 

Datum Vår beteckning 

2018-02-16 VON 2018/00013 nr 2934 

5. Aktuell rutin för hur personalen samarbetar med anhöriga till personer

som får insatser vid enheten. Procent. 

2016 2017 

Riket 38 37 

Uppsala län 50 68 

Grannvård Ja Nej ↘ 

Kärnhuset Nej Nej → 

6a. Hur ofta ske de schemalagda mötena med sjuksköterska eller annan 

hälso-            

  och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal  

hälso- och sjukvårdsinsatser. 

2016 2017 

Riket 

Uppsala län 

Grannvård minst 1gång/månad  minst 1gång/månad → 

Kärnhuset minst 1gång/månad  minst 1gång/månad → 

6b. Aktuell rutin för schemalagda möten med sjuksköterska eller annan hälso-      

  och sjukvårdspersonal, i frågor som rör personer med behov av kommunal  

hälso- och sjukvårdsinsatser. 

2016 2017 

Riket 51 63 

Uppsala län 60 87 

Grannvård Ja Nej ↘ 

Kärnhuset Ja Nej ↘ 

7. Aktuell rutin för hur kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal på vård-     

   eller hälsocentral ska gå till, i frågor som rör personer med behov av landstingets 

primärvård. Rutinen omfattar samtliga personer. Procent. 

2016 2017 

Riket 51 57 

Uppsala län 50 68 

Grannvård Nej Nej → 

Kärnhuset Nej Nej → 



 

  1(3)     

  Datum     

  2017-12-28 Till: Susanne Bengtsson    

SocialFörvaltning 
Hemtjänsten,  
Helene Kos, Enhetschef 
0171-528 88 
helene.kos@habo.se 

     

 

Uppföljning av Verksamhetsplan gällande 
LOV Hemtjänsten Håbo kommun. 
 

Hemtjänsten i egen regi, Håbo kommun. 

Den kommunala hemtjänsten i Håbo kommun kommer att arbetet med utveckling-

en med god kvalitet i vården/hemtjänsten genom: 

 Ett gott samarbete med sjuksköterskorna och rehabiliterings terapeuter, 

kring bla avvikelse möten, hur vi samarbetar med delegationer, rutiner 

kring samarbete mm. Avvikelsemöten har skett en gång i månaden men 

kommer att ske en gång varannan vecka från och med 2018, för att arbeta 

såväl med avvikelserna och förebyggande framåt för att minska dessa. 

 Senior Alert, som är en bedömning av riskerna med fall i hemmet, bara de 

som har insatser även från HSL kan medverka. Samarbete med bla regel-

bundna team träffar av andra inblandade parter sker regelbundet. Under 

2017 var en av tre gruppen ett pilotprojekt men under 2018 kommer alla 

grupper att ingå i systemet 

 Vidare utveckling i TES för att bättre uppfylla kunderna den tid de fått bi-

ståndsbeslutet. TES är det system som används för att planera den bi-

ståndsbedömda vård och omsorgen samt registrera utförda insatser. 

 Arbete för att fortsätta arbeta med och utveckla ett rehabiliterande förhåll-

ningssätt. 

 En utbildningsinsats kring palliativ vård. 

 Arbete med värdegarantierna. 

 

Verksamheten utifrån de gällande lagar och föreskrifter 
som gäller 

 Internkontroller bla interna kontroller av hygien och dokumentation. 

 Rekrytering av personal och vikarier med undersköterskeutbildning. Vi-

dare hålls obligatoriska möten med vikarier för att gå igenom och på-

minna om gällande lagar och föreskrifter. 

 Arbeta med Lex Sahra och andra avvikelser. 

 Enhetschef har regelbundna chefs möten med andra inom äldre omsor-

gen för att arbeta kring lagar och föreskrifter och även få genomgång 

kring ny eller uppdaterad lagstiftning.  

 

mailto:helene.kos@habo.se


TYP AV DOKUMENT 2(3) 

Datum Vår beteckning 

åååå-mm-dd 

Värdegrunderna 

 Under vårens planeringsdag kommer värdegrunderna att arbetas

med för att fortsätta det tidigare arbete som genomförts.

 En återkoppling och uppföljning av  hur personalen arbetar med

och utifrån värdegrunden kommer att läggas till i medarbetarsam-

talet.

Kontinuitetsmålen 

Den kommunala hemtjänsten kommer att utveckla arbetet med individuella kon-

taktpersoner som arbetar med individen med bla genomförandeplan utifrån IBIC. 

Speciellt fokus 2018 kommer att ligga på hur vi hanterar kontinuiteten i mötet med 

individen och personalen 

Analys över personalinsatserna 

Verksamheten kommer att arbeta med verksamhetsstruktur samt personalstrukturen 

under 2018. En personal har avdelats till planering i TES, för att optimera insatser-

na på effektivast sättet, dels för att säkerställa att kunderna får den tid som beviljats 

samt att underlätta för personalen i arbetet. 

Vidare kommer extra fokus att läggas på den sociala dokumentationen, genom bla 

utbildningsinsatser för personalen och dels ett gemensamt tag inom äldreomsorgen 

i kommunen, för att på bästa sätt implementera IBIC (Individens Behov I Cent-

rum). 

Ett större arbete med att rekrytera vikarier med rätt utbildning kommer att ske un-

der 2018, för att öka kvaliteten även då vikarier arbetar. 

Anställningsrutiner 

Under 2018 kommer hemtjänsten att se över bemanningen och kommande behov 

av bemanning. Fokus kommer att ligga på att utbildning, på såväl ordinarie som 

vikarierande personal.  



TYP AV DOKUMENT 3(3) 

Datum Vår beteckning 

åååå-mm-dd 

Plan för fort- och utbildning/kompetensutveckling 

 Öka andelen undersköterskor i ordinarie personalgrupp som bland vika-

rier. Det har tillsats tjänster inom service, som utförs av icke underskö-

terskor, så att de som har rätt utbildning/delegationer, sköter den mer av

vård och omsorgs arbetet.

 Öka kunskaper, bland personalen, delegeringar och specialkompetens

inom demensvård, palliativ vård, nutrition, rehabiliterande förhållnings-

sätt, mm.

 Implementering av IBIC, arbetar aktivt på att utbilda och granska social-

dokumentation utifrån IBIC.

 Bifogar funktionsbeskrivningen personalen.

Egna inriktningsmål för verksamheten. 

Under 2018 kommer en större genomlysning av verksamhetens strukturer att ge-

nomföras. Detta för att bla komma åt det stora underskott som verksamheten dras 

med. 

Under året kommer även ett extra fokus att läggas på sjukskrivningarna bland per-

sonalen, då främst korttidsfrånvaron. 

Verksamheten kommer även under året att arbeta med värdegrunden och värdega-

rantierna. 



   VERKSAMHETSPLAN  FÖR GRANNVÅRD SVERIGE AB 

2018 



 
 
 
Mål Verksamhet-  
 

- Grannvård arbetar i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, 

socialtjänstlagen samt övriga lagar och författningar som gäller 

inom verksamhetsområdet.  

- Grannvård följer och är förtrogen med de mål och riktlinjer som 

följer av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.  

- Grannvård följer lokala och regionala riktlinjer. 

- Grannvård har som mål att vara det naturliga valet vid behov av 

hemtjänst och/eller hemsjukvård 

- Grannvård fokuserar på personen bakom biståndsbeslutet, 

personens holistiska livssituation samt relationen mellan 

vårdgivaren och vårdtagaren. Grannvård fokuserar även på  

- Grannvård stödjer aktivt människors vilja att vara i kontroll över 

sin egen situation. Vi anpassar vår omsorg, så långt som möjligt, 

till individens behov och önskemål samt försöker så långt som 

möjligt stärka individers möjlighet till sin egen autonomi.  

- Grannvård söker aktivt att involvera klienters informella nätverk 

såväl som det formella nätverket för att i möjligaste mån förbättra 

varje klients livssituation och autonomi. 

 

 

  Mål klinter- 
 

 Alla klienter skall ha en genomförande plan utförd inom 2 
veckor. 

 Utifrån Socialstyrelsens ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 
2017” kan vi konstatera att, trots att Grannvård har 100% 
nöjda klienter så har andelen som ”Besväras inte av 
ensamhet?” har försämrats trots de initiativ som tagits under 
2017 för att försöka förbättra våra klienters upplevelse. 
Grannvårds team kommer under 2018 fortsätta att identifiera 
möjligheter att göra insatser som adresserar de, framför allt, 
äldres upplevda ensamhet.  

 
 
 

 



 Då ett flertal klienter angett I Socialstyrelsens undersökning att
dom inte vet hur man framför klagomål på sin omsorg kommer
under 2018;
- Kontaktpersonen vid uppföljningsmöten gå igenom de olika

möjligheterna att lämna synpunkter eller klagomål till 

Grannvård. 

- Inkludera förfarandet då synpunkter eller klagomål lämnas 

då det inte gäller utföraren direkt (mat, 

biståndsbedömning…) 

Mål personal- 

 2017 präglades av fortsatt tillväxt och organisationen har gått
från 1 team till, för närvarande, 3 team. Fokus kommer därför
under 2018 ligga på att stödja teamen i sin utveckling av
självstyre.

 All tillsvidare anställda ska under 2018 ha genomfört  ”Demens
ABC” som kan utföras ”online” via svenskt Demenscentrum.

 Alla team skall till fullo utnyttja sin utbildningsbudget. Utöver
the utbildningar företaget anvisat kommer teamen själva ta
beslut om vilka ytterligare utbildningar som genomförs för att
säkerställa att teamet innehar lämplig kompetens för sin klient
profil.

 Stärka det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljö införs som
stående punkt för varje APT.  Arbetsmiljökommitté skall
skapas för att stödja skyddsombud samt säkerställa att
arbetsmiljö är ett ”levande” tema i Grannvårds team samt en
naturlig del i det dagliga arbetet.

 Målsättning att under 2018 inkludera personlig hälsa, motion
& balans i arbetsmiljöarbetet, detta då personalen arbetsmiljö
även påverkas av individuellt beteende likväl som gruppens
arbetssätt, arbetsfördelning och samverkan.

 Att vid 2018 års medarbetarundersökning realisera de
förbättringsmöjligheter som identifierats från 2017 års
medarbetarundersökning.



Mål organisation och ekonomi 

 Bi-behålla ett positivt ekonomiskt resultat.

 Målsättning för en hållbar verksamhet är ett överskott om
ca 4 % för att kunna skapa medel för att utveckla
verksamheten och dess personal samt att skapa en stabil bas
som möjliggör kontinuitet och trygghet för företaget, anställda
och klienter.

 Aktivt utvärdera den nya ersättningsmodellen som infördes
den 1/10-2017 och, i en dialog med kommunen, motverka de
risker till försämring som Grannvård identifierat.

 Under 2017 ytterligare stärka organisationens självstyre
genom att genomföra ytterligare utbildningar inom;

o Lösningsinriktad attityd, arbetssätt och buslutsprocess
o Mötes samt besluts process i enlighet med SDMI

modellen
o Kommunikation och konflikthantering enligt SDMI

modellen



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-02-19 VON 2017/00021 nr 2943 

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

Årsredovisning 2017 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens

årsredovisning för 2017 och överlämna denna till kommunfullmäktige.

Ärende 

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på drygt fyra miljoner 

kronor för 2018. Överskottet beror främst på lägre kostnader för köp av 

verksamhet än beräknat. 

Flera enheter inom förvaltningen har fått ny ledning och avdelningen för 

stöd till äldre och funktionsnedsatta fick ny chef i november. Två utförare 

har lämnat hemtjänsten och Humana omsorg driver nu Pomona hus 4 efter 

Attendo. Förvaltningen upplever en ökad efterfrågan och även ett ökat 

stödbehov hos enskilda individer. 

Hemtjänsten har genomgått stora förändringar. Avgiftsmodellen har ändrats 

för brukarna och ersättningsmodellen har ändrats för utförarna. Avgiften 

bestäms nu utifrån biståndsbedömd totaltid. Syftet med ändringen är att få 

ett positivt ökat fokus på individens individuella behov. Inom hela 

äldreomsorgen har arbetsmetoden IBIC (individens behov i centrum) börjat 

användas och ett förberedande arbete inför det nya regelverket för 

utskrivningsklara har genomförts. 

Nämnden uppfyller ett av tre mål. Skälet till varför målvärdet inte nås är 

främst otillräcklig dokumentation och bristande mätmetoder. Nämndens mål 

om attraktiv arbetsgivare är uppfyllt, liksom de delar som rör tekniska 

lösningar och våld i nära relationer.  

Inom hela utförarsidan är rekryteringsbehoven stora då verksamheten växer. 

Det är även stora pensionsavgångar framöver och förvaltningen måste vara 

en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om arbetskraften. Hög 

kvalitet i verksamheten och flexibilitet kring anställningsformer är ett par 

nycklar för att klara personalförsörjningen.     

Beslutsunderlag  

– Årsredovisning 2017

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen   

Ärende 10



2018-02-19 

Årsredovisning 2017 

Vård- och omsorgsnämnd 
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1 Sammanfattning 

Flera enheter inom förvaltningen har fått ny ledning och avdelningen för stöd till äldre 

och funktionsnedsatta fick ny chef i november. Två utförare har lämnat hemtjänsten och 

Humana omsorg driver nu Pomona hus 4 efter Attendo. Förvaltningen upplever en ökad 

efterfrågan och även ett ökat stödbehov hos enskilda individer. 

Hemtjänsten har genomgått stora förändringar. Avgiftsmodellen har ändrats för 

brukarna och ersättningsmodellen har ändrats för utförarna. Avgiften bestäms nu utifrån 

biståndsbedömd totaltid. Syftet med ändringen är att få ett positivt ökat fokus på 

individens individuella behov. Inom hela äldreomsorgen har arbetsmetoden IBIC 

(individens behov i centrum) börjat användas och ett förberedande arbete inför det nya 

regelverket för utskrivningsklara har genomförts. 

Nämnden uppfyller ett av tre mål. Skälet till varför målvärdet inte nås är främst 

otillräcklig dokumentation och bristande mätmetoder. Nämndens mål om attraktiv 

arbetsgivare är uppfyllt, liksom de delar som rör tekniska lösningar och våld i nära 

relationer. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett överskott på cirka fyra miljoner 

kronor. Överskottet beror främst på lägre kostnader för köp av verksamhet än beräknat. 

2 Uppdrag och ansvarsområde 

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet bygger på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. Utgångspunkten för allt arbete ska vara den 

enskildes behov, lagstiftningen och de ekonomiska resurserna. Nämnden bedriver sin 

verksamhet i nära samverkan med brukarna och säkerställer dialogen med brukarna, 

bland annat genom medverkan i det kommunala handikapprådet och det kommunala 

pensionärsrådet. Inom nämndens administration finns delar av socialchefens kansli, en 

del av avdelningen för stöd till vuxna samt avdelningen för stöd till äldre och 

funktionsnedsatta. 

Vård- och omsorgsnämnden består av sju ledamöter och fem ersättare. Nämnden 

ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänstens verksamhetsområden, som rätt 

till bistånd, omsorg om äldre människor med bland annat äldreboende, hemtjänst och 

dagverksamhet samt stöd till människor med funktionsnedsättning genom bland annat 

personlig assistans, gruppbostäder och korttidsboende. Nämnden har också ett hälso- 

och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå för boende på särskilt boende och vissa 

boende i eget hem. Delar av omsorgen och omvårdnaden av äldre utförs av privata 

utförare då LOV (lag om valfrihet) gäller för hemtjänsten. Ett av Pomonas hus har 

upphandlats enligt LOU (lagen om offentlig upphandling). 

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar socialchefens kansli för ekonomi, 

administration, kvalitets- och utvecklingsarbete, äldre- och handikappombudsman, 

anhörigkonsulent samt MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och MAR-

funktion (medicinskt ansvarig för rehabilitering). 

3 Årets händelser 

Socialförvaltningens viktigaste resurs är dess medarbetare och rekrytering pågår 

ständigt inom de många utförarverksamheterna. Större delen av året har 

personalsituationen däremot, till skillnad från år 2016, varit stabil avseende 

biståndshandläggare inom äldreomsorg och LSS samt socialsekreterare inom 

socialpsykiatrin. 

Biståndshandläggarna omfattas av kommunstyrelsens satsning på socionomtjänster. 
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Satsningen kallas "80-90-100-110" och innebär att en tillsvidareanställd kan välja 

anställningsgrad mellan 80 och 100 procent och alltid erhålla 10 procent mer i lön än 

tjänstgöringsgrad. Syftet är att behålla och rekrytera kompetent och erfaren personal. 

Under året meddelade två utförare sitt utträde ur hemtjänstens avtal enligt LOV: 

Rindlags som funnits med nästan från starten slutade under sommaren och Destinys 

care som enbart bara varit med i kundvalet sedan i våras men nu slutar i början av 2018. 

Båda angav resursbrist och rekryteringssvårigheter som huvudorsak. 

Förvaltningen genomförde i början av året de första systematiserade 

avtalsuppföljningarna som redovisats för nämnd, sedan LOV infördes i hemtjänsten i 

Håbo år 2009. Sedan april är avgiftsmodellen ändrad för brukarna inom hemtjänsten 

och sedan oktober är ersättningsmodellen ändrad för utförarna så att inget längre utgår 

ifrån utförd tid i detaljinsatser utan från biståndsbedömd totaltid. I oktober påbörjades 

det nya arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) inom äldreomsorgen. Det har 

varit ett omfattande arbete för förvaltningen att genomföra detta, och ambitionen är att 

det ska öka individanpassningen i biståndet med fokus på den enskildes behov. 

Brukarundersökningen inom hemtjänsten har förbättrats och ligger nu över rikets snitt, 

medan trenden visar en nedgång inom våra äldreboenden trots att Dalängen och 

Humana utmärker sig över snittet. 

Inom socialpsykiatrin har samverkansrutiner upprättats mellan myndighet- och 

utförarsidan och det planeras inför driftstart av kommunens första serviceboende inom 

psykiatrin 2018. 

Upphandlingen avseende byggnation av äldreboende vid Kyrkcentrum avbröts av 

kommunstyrelsen i december. Här tas nu ett omtag för att kunna genomföra boendet i 

egen eller kommunkoncerngemensam ägandeform. 

Pomonas dagverksamhet fick ny inriktning 2017. Verksamheten bytte namn till 

Träffpunkten och med en tydlig inriktning på friskvårdande aktiviteter har det blivit en 

mycket uppskattad verksamhet med ett ökat antal besökare. Verksamheten är en öppen 

verksamhet och besökarna behöver inte ett biståndsbeslut för att komma dit. 

Arbetsstödsverksamheten inom socialpsykiatrin har visat mycket goda resultat under 

året. Med stöd av metoden IPS (Individual Placement and Support) har verksamheten 

gett stöd och förutsättningar åt ett antal personer att få ett lönearbete. 

Dalängen firade tioårsjubileum. Flera av medarbetarna har vart med sedan starten och 

firade jubileet tillsammans med nya medarbetare, boende och anhöriga. 

Förvaltningen har arbetat med att hitta och implementera olika tekniska lösningar för att 

stärka individens självständighet och inflytande. 

Hemsjukvård och rehab har medverkat i ett projekt tillsammans med privat och 

kommunal hemtjänst för att hitta ett riskförebyggande arbetssätt för personer i ordinärt 

boende som har hemtjänst och hemsjukvård. Detta kommer att implementeras i 

ordinarie verksamhet under år 2018. 

Demensteamet har under andra halvan av året medverkat i kvalitetshöjande insatser på 

kommunens särskilda boenden för personer med demenssjukdom. Antalet unika 

individer som får insatser från teamet har ökat i antal från 59 personer år 2016, till 100 

personer år 2017. 

Korttidsboende och trygg hemgång har arbetat för att höja kompetensen kring palliativ 

vård samt att utveckla konceptet Trygg hemgång. Satsningen på trygg hemgång 

bekostas av statliga medel och satsningen fortsätter under 2018. 

Förvaltningen planerar också inför den nya lagstiftningen för trygg och säker 
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utskrivning från slutenvården, som träder i kraft januari 2018. 

Utvecklingen inom den dagliga verksamheten för personer med funktionsnedsättning 

fortsätter. En delvis ny målgrupp och ett utökat antal individer ökar behovet av 

utveckling inom verksamheten. Kompetensutveckling av medarbetare inom 

tydliggörande pedagogik och MI (Motivational Interviewing/motiverande samtal) har 

möjliggjort fortsatt arbete med att individanpassa verksamheten. Intresset för 

arbetsplatsförlagd verksamhet har ökat och personer ges bättre förutsättningar att delta i 

samhällslivet. 

4 Måluppfyllelse 

Ett av tre mål bedöms som uppfyllt. Förvaltningen behöver fortsätta att satsa på 

dokumentation i olika former, vilket framgår av nyckelindikatorerna. Planerade insatser 

för att förbättra den sociala dokumentationen har inte genomförts. Ett positivt arbete 

med att utveckla förvaltningen pågår. Här finns det ett behov av att systematisera 

mätmetoder och framtagning av statistik. Det är viktigt för att nå en säkrare mål- och 

resultatrapportering. Förvaltningen har också startat ett projekt kring ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete som kommer att pågå under 2018. 

4.1 Attraktiva Håbo 

4.1.1 Öka det individuella förhållningssättet genom att arbeta förebyggande, 

rehabiliterande och habiliterande. 

 Inte uppfyllt 

Kommentar 

Målet är inte uppfyllt. Vid bedömningen av individuella mål i genomförandeplanerna, 

och vid mätning av godkänd dokumentation har enhetliga måttstockar saknats. Det gör 

resultatet osäkert. Variationen är stor mellan enheterna. Sex enheter har uppfyllt sina 

mål gällande social dokumentation och fyra redovisar att man inte uppfyllt målvärdet. 

Verksamhetssystemets förseningar gjorde att handläggningar enligt IBIC påbörjades 1 

oktober. Därefter har utredningar främst genomförts enligt IBIC. 

Den 31 december hade 72 procent av brukarna inom hemtjänsten en genomförandeplan, 

vilket är en tydlig förbättring från föregående mätningar. Målet är att samtliga brukare 

ska ha en plan som ska vara upprättad i samråd med brukaren inom en månad från 

uppstartat uppdrag. Under 2018 är genomförandeplanerna ett av beställarens 

fokusområden. 

  Nyckelindikatorer 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
2017 

 
Andel brukare som bedöms ha godkänd social 
dokumentation ska vara 90 % 

  90% 63% 

 
Personal som utreder vuxna är utbildade inom 
våld i nära relationer och i metoden FREDA 

  85% 91% 

 
Andel utredningar under året som genomförts 
enligt IBIC (Individens Behov I Centrum) 

  100% 20% 

 

Andel av genomförandeplanerna där det 
synliggörs individuella mål som leder till ett 
ökat välbefinnande 

  70% 82% 

 
Andel brukare inom hemtjänsten med 
genomförandeplan. 

 32% 90% 72% 
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4.2 Kvalitativa och effektiva Håbo 

4.2.1 Öka vårdens och omsorgens kvalitet och effektivitet genom att tillvarata ny 

teknik och kompetensutveckla medarbetarna. 

 Inte uppfyllt 

Kommentar 

Arbetet med att tillvarata teknik fortsätter enligt uppsatta mål. I och med att den viktiga 

kompetensutvecklingen avseende dokumentation inte genomförts har målet i sin helhet 

inte nåtts. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
2017 

Antal tekniska lösningar för att individen ska 
upprätthålla sin självständighet och få ökad 
trygghet 

3 5 5 

En dator tillgänglig hos alla brukare med 
personlig assistans för ökad kvalitet och 
delaktighet 

100% 100% 

Andel medarbetare som ska genomgå en 
utbildning inom området dokumentation för att 
säkra kvaliteten i genomförandet 

90% 8% 

4.3 Hållbara Håbo 

4.3.1 Öka vår attraktivitet som arbetsgivare för att trygga personalförsörjningen 

på kort och lång sikt. 

 Uppfyllt 

Kommentar 

Målet bedöms uppfyllt trots att förvaltningen inte har en säker siffra för 

fortbildningstimmar. Fortbildningsinsatser har genomförts under året. Här finns ingen 

säker mätning av använd tid. Sjukfrånvaro och extern personalomsättning håller sig 

inom uppsatta målvärden. Korttidsfrånvaron (sjukdag 1-14) som kommunen arbetat 

extra med, bedöms som låg (3,76 procent) vilket är positivt. Arbetet med förvaltningen 

som attraktiv arbetsgivare fortsätter. 

Nyckelindikatorer 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Måltal 
2017 

Utfall 
2017 

Personalomsättning på utförarsidan inom vård 
och omsorg ska vara högst 14 % 

14% 13,1% 

Sjukfrånvaron bland personal på utförarsidan 
inom vård och omsorg ska vara högst 9 % 

9% 8% 

Andel personaltimmar som används till 
fortbildning 

2% 

Antal aktiviteter som syftar till att främja en 
hållbar arbetsmiljö 

3 6 
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4.4 Håbo en kommun med sund ekonomi 

5 Mått 

5.1 Produktion 

Mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Utfall 
2017 

Nöjd medarbetarindex Skala 1-10   7,5 7,86 

Antal patienter hemsjukvård, rehab och 
demensteam 

 1 992 1 975 2 137 

Antal behandlingar av fotvård  1 633 1 600 2 264 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi  191 260 216 

Antal brukare i arbetsstödet  23 30 25 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt  372 480 402 

Antal brukare som har trygghetslarm   300 305 

Antal brukare som har nattillsyn  30 40 29 

Antal brukare i Dalängens dagverksamhet  17 20 18 

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten   96 000 94 698 

Antal brukare i kommunens hemtjänst, egen regi 

Efter att en privat utförare i somras lämnade hemtjänsten har egenregin Kärnhuset fått 

en något ökad andel av brukarna. 

Antal brukare inom hemtjänsten, totalt 

Antalet brukare har ökat med cirka åtta procent jämfört med år 2016, vilket 

överensstämmer med ökningen av antalet äldre i kommunen. 

Antal biståndsbedömda timmar inom hemtjänsten 

Antalet biståndsbedömda timmar har minskat något jämfört med föregående år. 

Förvaltningen arbetar vidare med att få tillförlitlig statistik från verksamhetssystemet. 

5.2 Verksamhetsresultat 

Mått 
Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Budget 
2017 

Utfall 
2017 

Andel nöjda brukare inom äldreomsorgen   80% 85% 

Kontinuitet i hemtjänsten, mäts genom hur många 
olika personal i snitt en brukare, med minst 3 besök 
per dygn, haft under en tvåveckors mätperiod. 

  12  

Andelen nöjda brukare inom LSS  50% 80%  

Andel nöjda brukare inom äldreomsorgen 

Måttet har i tidigare rapporter och vid budgetering, avsett att redovisa ett snitt av 

hemtjänst och äldreboende i egenregi i kommunen. Nöjdheten varierar kraftigt mellan 

enheterna. När de privata utförarna inkluderas blir snittet 85 procent. 

Håbo sänker sitt resultat gällande äldreboenden och ligger nu under snitt i både riket och 

länet. Inom hemtjänsten innebär resultatet en höjning jämfört med föregående år och 

kommunen ligger nu över snitt i både riket och länet. 
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Kontinuitet i hemtjänsten, mäts genom hur många olika personal i snitt en 

brukare, med minst 3 besök per dygn, haft under en tvåveckors mätperiod. 

Ingen undersökning genomfördes i år. Förvaltningen ser inga indikationer på försämrad 

kontinuitet. 

Andelen nöjda brukare inom LSS 

Undersökningen har inte genomförts i år. 

6 Resultaträkning och ekonomisk analys nämnder bokslut 

tkr Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 
Avvikelse från 

budget 

Externa intäkter 60 404 61 474 61 258 -216 

Interna intäkter 20 884 19 463 20 083 620 

Summa intäkter 81 288 80 937 81 341 404 

Verksamhetsköp, bidrag, 
underhållsmaterial 

-54 172 -65 908 -55 940 9 968 

Personalkostnader -173 019 -183 647 -185 941 -2 294 

Övriga kostnader -37 481 -33 297 -38 957 -5 660 

Interna kostnader -35 078 -33 705 -32 035 1 670 

Summa kostnader -299 750 -316 557 -312 873 3 684 

Resultat -218 462 -235 620 -231 532 4 088 

Nämndens externa intäkter är lägre jämfört med budget. Cirka 3,4 miljoner kronor utgör 

lägre intäkter från Försäkringskassan för utförd assistans då flera beslut har minskats i 

omfattning. Antalet anställningar med lönebidrag är fler än budgeterat vilket medför en 

intäktsökning. Intäkterna för omvårdnad och service för utförd hemtjänst är också högre 

jämfört med vad som budgeterats. 

Under året har en vårdplats sålts till socialnämnden vilket bidrar till att de interna 

intäkterna är högre än budgeterat. Även korttidsboendet för barn och ungdomar 

redovisar högre interna intäkter till följd av utlånad personal till personlig assistans. Den 

kommunala hemtjänstutförarens intäkter är lägre än både budgeterat och jämfört med 

föregående år till följd av att färre timmar hemtjänst har utförts. 

År 2017 har genomgående lägre kostnader än budgeterat för köp av verksamhet från 

andra utförare. Kostnaden för köp av hemtjänst av privata aktörer är cirka 4 miljoner 

kronor lägre till följd av att antalet utförda timmar är lägre än förväntat. Platserna på de 

egna äldreboendena har räckt till kommuninvånarna i högre utsträckning än förväntat, 

vilket medfört att ingen plats har köpts. Under året har förvaltningen också arbetat 

intensivt med att nyttja kommunens korttidsplatser så effektivt som möjligt. Behov har i 

högre grad än väntat gått att lösa inom kommunen vilket medför ett stort överskott på 

köp. Även kostnaden för köp av externa boendeplatser för psykiatri och LSS har varit 

lägre än budgeterat då verkställighet av beslut inväntar nybyggnationer. Jämfört med 

föregående år är det framför allt kostnaden för köp av hemtjänst och LSS-boende som 

ökat. 

Jämfört med budget redovisar nämnden högre kostnader för personal. Inom hemtjänst i 

kommunal regi är personalkostnaderna högre till följd av fler arbetade timmar än vad 

intäkten för utförd hemtjänst täcker. Bemanningen har under året varit högre på 

äldreboendena både till följd av ökad ordinarie bemanning men också genom 
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lönebidragsanställningar. Högre personalkostnader redovisas även inom personlig 

assistans, LSS-boende och restaurang Pomona. Nämnden har lägre personalkostnader 

för personal inom boendestöd, daglig verksamhet enligt LSS, dagverksamhet för 

personer med demenssjukdom, kontaktpersoner, handläggning samt 

förvaltningsövergripande. Jämfört med föregående år är personalkostnaderna främst 

högre inom områdena hemtjänst, äldreboende och personlig assistans. 

De övriga kostnaderna för hjälpmedel har varit betydligt högre än budgeterat. Både 

kostnaden för hjälpmedelssamarbetet i Uppsala län (HUL) och kostnaden för inköp av 

hjälpmedel har ökat markant under året. Kostnaderna för övriga förbrukningsinventarier 

är högre inom äldreboende och hemtjänst. 

Nämndens interna kostnader är lägre jämfört med både budget och föregående år. Den 

stora förändringen mot budget är att den interna kostnaden för köp av kommunal 

hemtjänst är lägre. 

7 Driftredovisning nämnder bokslut 

tkr 
Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Bokslut 
2017 

Avvikelse 
från budget 

Vård- och omsorgsnämnd -318 -264 -311 -47 

Nämndadministration -182 -192 -188 4 

Förvaltningsövergripande och 
handläggning/biståndsbedömning 

-18 825 -21 552 -20 602 950 

Hemtjänst i ordinärt boende -43 936 -45 894 -44 872 1 022 

Boendestöd i ordinärt boende -6 557 -7 378 -6 252 1 126 

Korttidsboende/korttidsvård -4 824 -5 728 -4 311 1 417 

Särskilt boende/annat boende -66 179 -68 301 -67 120 1 181 

Dagverksamhet och öppen verksamhet -4 021 -5 477 -4 748 729 

Boende enligt LSS -18 717 -22 348 -21 458 890 

Personlig assistans enligt LSS/SFB -13 394 -13 873 -17 398 -3 525 

Daglig verksamhet enligt LSS -7 899 -8 123 -8 180 -57 

Övriga insatser enligt LSS -7 377 -8 797 -6 939 1 858 

Hemsjukvård och rehab -19 104 -21 058 -22 328 -1 270 

Färdtjänst/riksfärdtjänst -6 696 -6 635 -6 509 126 

Bostadsverksamhet -433 0 -316 -316 

Summa -218 462 -235 620 -231 532 4 088 

8 Kommentarer till driftredovisning nämnder och enheter 

Förvaltningsövergripande redovisas ett överskott då två tjänster som avdelningschef 

samt en tjänst som systemutvecklare delvis varit vakanta under året. I överskottet finns 

också prestationsmedel för uppnådda resultat inom området psykisk hälsa. 

Kommunen har köpt hemtjänst för cirka 6,3 miljoner kronor mindre än budgeterat. 

Antalet brukare under året motsvarar budgeterad nivå, däremot var andelen utförda 

timmar under perioden januari till augusti lägre jämfört med föregående år. Eftersom 

ersättningen till hemtjänstutförare under större delen av året baserats på utförd tid, blev 

kostnaden mycket lägre än både budgeterat och jämfört med föregående år. Den 

kommunala hemtjänstutföraren har vid årets slut ett underskott om cirka 5,5 miljoner 

kronor. Underskottet beror på en kombination av höga personalkostnader och lägre 
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intäkter än budgeterat. 

Inom socialpsykiatrins boendestöd och arbetsstöd redovisas ett överskott då 

verksamheten senarelagt rekrytering och haft liten bemanning av sommarvikarier. 

Verksamheterna har också haft lägre verksamhetskostnader. 

Under hela året har förvaltningen arbetet intensivt med att nyttja kommunens 

korttidsplatser så effektivt som möjligt. Behovet av korttidsplats har i högre grad än 

väntat gått att lösa inom kommunen. Under året har inte någon kostnad för 

utskrivningsklara uppstått. 

Det är sällsynt att en Håbo-bo önskar att bo utanför kommunen och eftersom platserna 

på de egna äldreboendena räckt till åt kommuninvånarna i högre utsträckning än 

förväntat har ingen plats köpts utanför kommunen. Äldreboendet som är i privat drift, 

har också haft betydligt färre belagda dygn än budgeterat vilket medför en lägre 

kostnad. Jämfört med både budget och föregående års utfall är personalkostnaderna för 

äldreboenden i kommunal regi högre än budgeterat. Äldreboenden för personer med 

demenssjukdom redovisar högre kostnader för övriga förbrukningsinventarier så som 

livsmedel, hjälpmedel och apoteksvaror. Inom verksamheten finns fortsatt en såld 

vårdplats som medför intäkter som inte budgeterats. Flera klienter avvaktar 

verkställighet av beslut om psykiatriboende tills driftstart av kommunens eget boende 

(hösten 2018), vilket medför lägre kostnader för köp. 

En tjänst inom dagverksamheten för personer med demenssjukdom har under året inte 

tillsatts vilket medför ett överskott mot budget. 

Under året har antalet beviljade LSS-boendeinsatser ökat markant och de inplanerade 

gruppbostäderna i kommunen är redan fulltecknade. I avvaktan på nybyggnationer har 

färre beslut än beräknat verkställts externt. 

Assistans beslutad av Försäkringskassan har under året haft markant högre kostnader 

jämfört med budgeterat. De intäkter som kommunen får för att utföra assistans är lägre 

än budgeterat till följd av ett avslutat beslut, samt flera minskade beslut. De pågående 

assistansärendenas personalkostnader är högre än budgeterat då korttidsfrånvaron är 

hög. Samtidigt är det svårt att rekrytera vikarier vilket medfört högre kostnader bland 

annat för övertid. 

Under året har förvaltningen haft svårt att rekrytera kontaktpersoner till vuxna enligt 

LSS vilket medför en lägre kostnad än budgeterat om cirka 1,2 miljon kronor. 

Kostnaden för förlängd skolbarnomsorg, köp av korttidsboende och korttidsboende i 

egen regi är något lägre än budgeterat. 

Kostnaden för hjälpmedel har ökat markant. Kommunens kostnad för 

hjälpmedelssamarbetet i Uppsala län (HUL) är cirka 280 000 kronor högre jämfört med 

budgeterat. Även kostnaden för inköp av hjälpmedel, så som rullstolar, takliftar och 

madrasser, har ökat markant under året. 

Den tidigare markanta ökningen av kostnaderna inom färdtjänst avstannade under andra 

halvan av året vilket lett till en bromsad kostnadsutveckling. 

Lägenheterna på Plommonvägen 8 och 10 redovisar ett underskott då hyresintäkten är 

lägre än hyreskostnaden. 
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9 Investeringar nämnder bokslut 

Bokslut 

tkr 
Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Bokslut 
2017 

Avvikelse 
från 

budget 

Inkomster 0 0 0 0 

Utgifter -392 -955 -989 -34 

Summa -392 -955 -989 -34 

Under året har en ombyggnation av tvättstugan på Solängens äldreboende gjorts. 

Möbler har köpts in till lokalerna för socialpsykiatri, daglig verksamhet, äldreboende 

och hemtjänst. På korttidsboendet och äldreboendet Pomona hus 4 har takliftar 

installerats. Till Håbos äldreboenden har två parcyklar köpts in. 

10 Intern kontroll 

I planen för intern kontroll identifieras ett antal områden där det är viktigt med intern 

kontroll. Områden som vård- och omsorgsnämnden har arbetat med under året är bland 

annat: 

 Kontroll vid anställning att legitimerad personal har sin legitimation.

 Avvikelser inom hälso- och sjukvården.

 Avstämning av utförd tid mot biståndsbedömd tid på hemtjänstfakturor samt

stickprovskontroller på individnivå av tidsregistreringar inom hemtjänst.

 Avstämning av att dokumentation inom hälso- och sjukvården stämmer mot

förordningar och riktlinjer.

 Kontroll och räkning av läkemedel.

 Analys av den kommunala hemtjänstens resurser i förhållande till brukarnas

behov och biståndsbedömda timmar.

Arbetet med intern kontroll sker på olika sätt beroende på vilket område som avses. En 

del internkontroll är löpande, som till exempel kontroll av legitimation och avvikelser 

inom hälso- och sjukvården. Andra delar sker med förutbestämd regelbundenhet, som 

kontroll och räkning av läkemedel och avstämning av hemtjänstfakturor. 

11 Valfrihet och konkurrens 

I nämndens verksamhetsområde finns valfrihet och konkurrens inom kommunens 

äldreboende och, genom LOV (Lag om valfrihetssystem), i hemtjänsten. I den plan för 

valfrihet och konkurrens som finns har förvaltningen redovisat att även fotvård och 

daglig verksamhet enligt LSS är möjligt att konkurrensutsätta. Något ärende om detta 

har inte tagits fram under året. 

Cirka 46 procent av brukarna inom hemtjänsten valde en privat utförare (Grannvård 

Sverige AB, Rindlags Hemtjänst & Service AB, Destinys Care AB). Tyvärr valde 

Rindlags Hemtjänst och Service AB samt Destinys Care AB att under året avsluta sitt 

avtal med Håbo kommun på grund av svårigheter att rekrytera personal. Detta innebär i 

dagsläget att invånarna i Skokloster enbart har egenregin som valbar utförare. 

Inom äldreboende ansvarar Humana Omsorg AB för driften av Pomona hus 2 sedan den 

1 februari efter upphandling enligt LOU. Detta motsvarar 28 procent av kommunens 

boendeplatser. Den äldre får i mån av lediga lägenheter välja utförare. 
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12 Patientsäkerhet 

För att undvika vårdskador inom vård och omsorg är förebyggande insatser av stor vikt. 

Personer som bor på äldreboende inklusive korttidsplatserna får riskbedömningar av 

vård- och omsorgsteam för att undvika fall, tryckskada, undernäring och ohälsa i 

munnen. Finns en konstaterad risk sätts olika åtgärder in. Som stöd i arbetet används 

kvalitetsregistret Senior Alert. 

Under hösten har det genomförts ett projekt med syfte att starta upp förebyggande 

insatser även för personer som får insatser av hemsjukvården i ordinärt boende. Två 

hemtjänstgrupper har kommit i gång och planen är att resten ska starta under 2018. 

Antalet rapporterade avvikelser 2017 har ökat, från 1684 år 2016 till 2176 år 2017. Fem 

Lex Maria anmälningar har gjorts under året. Fyra handlade om risk för allvarlig 

vårdskada på grund av bristande dokumentation, bristande vård och omsorg samt 

bristande följsamhet till rutiner. En händelse medförde en vårdskada. 

Antalet personer som drabbats av en fraktur i samband med fall har ökat något medan 

antalet personer som drabbats av tryckskada är på samma nivå som förra året. 

Med anledning av ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” 

har en projektgrupp i närvården arbetat under hösten för att förbereda den nya lagen. En 

rutin om samverkan i närvården har utarbetats med syftet att öka samverkan mellan de 

olika aktörerna och därmed öka patientsäkerheten. 

Sammantaget har resultatet av patientsäkerhetsarbetet inte förändrats jämfört med 

föregående år. 

13 Viktiga förändringar och trender 

Nämndens område är komplext och spänner över en stor mängd olika inriktningar. Det 

ställer höga krav på kompetens hos medarbetare och ledning för att kunna erbjuda en 

personcentrerad och individualiserad stöd- service- och omsorgsverksamhet. 

Antalet personer i behov av stöd från nämnden kommer att öka i Håbo kommun med 

volymökningar inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende. Även inom LSS och 

socialpsykiatri ökar antalet personer som kontaktar socialtjänsten och beviljas 

stödinsatser. Under nästa år väntas driftstart av kommunens första servicebostad inom 

psykiatri och tre boenden inom LSS. Det är viktigt att kommunen inte tappar fart i 

planering av ytterligare nybyggnationer inom LSS, samt i processen med ett nytt 

äldreboende. 

Inom hela utförarsidan är rekryteringsbehoven fortsatt stora då verksamheten växer. Det 

är även stora pensionsavgångar framöver och förvaltningen behöver öka takten i arbetet 

med att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Hög kvalitet i verksamheten och stor 

flexibilitet i anställningsformer och uppdrag bedöms öka attraktiviteten, framförallt hos 

kvalificerade medarbetare men också hos unga och nya medarbetargrupper. På 

myndighetssidan bedöms specifikt modellen 80-90-100-110 vara viktig att behålla även 

framöver. 

Inom demensvården har det kommit en ny nationell riktlinje som kommer att påverka 

våra verksamheter i alla led, från arbetssätt till resursfördelning. Bland annat genom 

olika tekniska lösningar inom verksamheterna för personer med demenssjukdom. Den 

tekniska utvecklingen går generellt fort inom nämndens verksamhetsområde. Olika 

system och hjälpmedel kommer i allt snabbare takt. Förvaltningen behöver satsa på ökat 

kunnande och beredskap att ta del av och påverka denna utveckling, om tekniken ska 

kunna bli ett reellt stöd för den enskilde individen och medarbetarna i verksamheten. 
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Ändrad ansvarsfördelning mellan landsting, primärvård och kommun gällande 

utskrivningsklara patienter inom slutenvården ställer också andra och ökade resurskrav 

på kommunen, inte minst på hälso- och sjukvårdsorganisationen. 

Inom LSS-verksamheterna ser förvaltningen ett behov av ändrad fokus från omsorg till 

att även inkludera pedagogik. Förvaltningen ser fler fall av personer med samsjuklighet 

och behov av stöd på grund av till exempel lindrig utvecklingsstörning som kompliceras 

av en demens, psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik. I allt arbete 

runt en brukare måste fokus i allt högre utsträckning utgå ifrån den enskildes unika 

behov, och inte styras av på förhand utformade standardinsatser. Den ändrade 

hemtjänstmodellen är ett av stegen i den riktningen. 

14 Investeringsredovisning 

14.1 Investeringsredovisning bilaga årsredovisning nämnder 

tkr 
Bokslut 
2016 

Budget 
2017 

Bokslut 
2017 

Avvikels
e från 
budget 

Överförs 
till 2018 

Tvättstugeutrustning Solängen 0 -200 -205 -5 

Matsalsmöbler Pomona hus 4 0 -125 -107 18 

Möbler socialpsykiatri 0 -60 -41 19 

Takliftar korttidsboende 0 -160 -87 73 

Arkivskåp förvaltning 0 -10 0 10 

Köksutrustning restaurang Pomona 0 -400 0 400 

Takliftar Pomona hus 4 0 0 -187 -187 

Möbler/inventarier daglig verksamhet 0 0 -123 -123 

Möbler/omklädningsskåp hemtjänstlokal 0 0 -91 -91 

Parcykel Solängen och Dalängen 0 0 -74 -74 

Parcykel Pomona 0 0 -74 -74 

Smartboard övergripande vård och omsorg -43 0 0 0 

Möbler Pomona restaurang -250 0 0 0 

Medicinskåp hemsjukvård -99 0 0 0 

Summa -392 -955 -989 -34 

15 Kommentarer till investeringsredovisningen 

Vid årsskiftet redovisar Vård- och omsorgsnämnden ett underskott om 34 000 kronor 

jämfört med budget. Nämnden har haft budgeterade kostnader för anpassning av 

tvättstugan på Solängens äldreboende, möbler till socialpsykiatri, matsalsmöbler till 

Pomona hus 4 samt takliftar till korttidsboendet. 

De budgeterade inköpen av köksutrustning till restaurang Pomona har inte genomförts 

eftersom denna typ av inventarier är hyresvärdens ansvar. Förvaltningen har inte heller 

köpt in arkivskåp. 

Under året har investeringsbehov uppstått för takliftar i Pomona hus 4, möbler till ny 

lokal för daglig verksamhet, möbler och omklädningsskåp till hemtjänstlokalen samt två 

parcyklar till kommunens äldreboenden. De nya behoven har till stor del rymts inom 

befintlig budget genom omfördelning av resurser. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1)

Datum Vår beteckning 

2018-02-20 VON 2017/00003 nr 2184 

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

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att delegationsbesluten för

perioden 2018-01-29 – 2018-03-01 är redovisade.

Sammanfattning     

På vård- och omsorgsnämndens sammanträde redovisar socialförvaltningen alla 

beslut som fattats med stöd av delegation. Dessa finns sammanställda i den pärm 

som finns med på sammanträdet och som kan studeras individuellt. Viss 

redovisning kan också ske muntligt i särskilda fall.     

Beslutsunderlag  

– Sammanställning uttagen ur verksamhetssystemet Treserva, sekretess

__________ 

Ärende 11
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Datum Vår beteckning 

2018-02-20 VON 2017/00023 nr 2956 

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

Tjänsteskrivelse kvartalsrapport 4 år 2017 av ej verkställda 
beslut 

Förslag till beslut     

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens

rapport av verkställighet av beslut enligt Socialtjänstlagen och LSS till

kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning     

Socialförvaltningarna är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) om beviljade insatser inte har blivit verkställda i tid enligt 

Socialtjänstlagen (SoL) samt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Rapportering ska även ske av tidigare 

inrapporterade insatser, när dessa har verkställts.  

Inom kvartal 4 har sammanlagt 7 ärenden enligt SoL och 19 ärenden enligt 

LSS inrapporterats.    

Ärende 

Se utredning daterad 2018-02-20. 

Beslutsunderlag  

– Utredning daterad 2018-02-20

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen   

Ärende 12
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Datum Vår beteckning 

2018-02-20 VON 2017/00023 nr 2955 

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

Kvartalsredovisning av ej verkställda beslut kvartal 4 år 2017 

Bakgrund 

Socialförvaltningarna är skyldiga att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO, om gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställs 

inom lagstadgad tid. Den lagstadgade tiden är maximalt tre månader efter 

beslutsdatum, men samtliga beslut ska verkställas skyndsamt.  

Varje individbeslut som inte verkställts i tid ska rapporteras till IVO. Även 

avbrott i verkställigheter som överskridit tre månader ska rapporteras. 

Dessutom ska tidigare inrapporterade ärenden återrapporteras, när de har blivit 

verkställda.  

Sammanlagt har det inom vård och omsorgsnämnden för kvartal fyra (4) 

inrapporterats enligt följande:  

Fem (5) ärenden inom SoL ÄO, äldreomsorg 

Två (2) ärenden enligt SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning 

19 ärenden enligt LSS.  

Beslut enligt Socialtjänstlagen 

Äldreomsorg 

Fem ärenden inrapporterades inom SoL äldreomsorg. 

Två av dessa avsåg insats i form av kontaktperson som under perioden 

verkställts.  

Två beslut rapporterades som ej verkställda och avser permanent bostad. I båda 

ärenden har de enskilda tackat nej till erbjudande om bostad.  

Ett beslut inrapporterades som verkställt i form av permanent bostad. Den 

enskilde hade beslut till demensboende daterat 2017-08-23, och beslutet 

verkställdes 2018-01-22. Orsaken till dröjsmål är att det varit kö till 

demensboende och anhöriga tackat nej till plats utanför kommunen. Istället har 

hemtjänstinsatser under tiden beviljats.  

Personer med funktionsnedsättning 

Två ärenden med beslut enligt SoL är inrapporterade, som avser personer med 

funktionsnedsättning. Båda avser insatser i form av kontaktpersoner inom 

socialpsykiatri.  

Det ena ärendet inrapporterades som avslutat med datum 2017-11-03. Avslut 

skedde på den enskildas egen begäran.  



UTREDNING 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-02-20 VON 2017/00023 nr 2955 

Det andra inrapporterade ärendet avsåg ett avbrott på insats i form av 

kontaktperson. Avbrottet skedde 2017-01-15 har inte kunnat verkställas. Den 

enskilde har tackat nej till förslag på kontaktpersoner med hänvisning till bland 

annat ålder. Den enskilda har andra insatser i form av boendestöd och 

hemtjänst.  

Beslut enligt LSS 

19 ärenden enligt LSS har inrapporterats. 

Fyra av dessa avser beslut enligt kontaktperson som under kvartal 4 har 

verkställts. Det äldsta beslutet är från 2014-10-01, och yttrande har insänts till 

IVO i detta ärende.  

Ett ärende avser avslut av kontaktpersonsbeslut, på den enskildes egen begäran. 

Ärendet har tidigare inrapporterats som ej verkställt.  

Fyra ärenden som inrapporterats avser ej verkställda beslut i form av 

kontaktperson. Av dessa avser två ärenden avbrott av tidigare verkställigheter. 

Av dessa fyra ärenden är det äldsta daterat 2016-05-19.  

Tio (10) inrapporterade ärenden avser bostad för vuxna enligt 9 kap 9§ LSS. 

Av dessa har en person erbjudits plats och inflytt är planerat till februari 2018. 

Resterande nio har uppgett att de önskar vänta på ledig plats i hemkommunen. 

Det äldsta boendebeslutet är daterat 2016-02-08.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande beslut inom den lagstadgade tiden 

om tre månader, kan IVO välja att ansöka om vite hos förvaltningsrätten. Detta 

belopp kan tilldömas från tio tusen kronor upp till maximalt en miljon kronor.  

Uppföljning 

Handläggare följer upp sina respektive ärenden med handläggare som ansvarar 

för verkställigheten. Rutiner har upprättats, vilka bland annat tydliggör att 

information om status i ärendet ska ske av ansvarig utförare till handläggare 

efter en månad, samt när verkställighet har skett.  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-02-20 VON 2018/00012 nr 2953 

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

Yttrande till IVO gällande ej verkställt beslut om kontaktperson 

Förslag till beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens

yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.

Sammanfattning     

Håbo kommun mottog 2018-02-05 begäran om yttrande från Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO, gällande ett individärende. Anledning till 

begäran är att förvaltningen inte har verkställt ett beslut i form av 

kontaktperson inom lagstadgad tid. IVO överväger att ansöka om 

utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 16 kap 6 a § 

Socialtjänstlagen.     

Ärende 

Se yttrande daterad 2018-02-20.   

Beslutsunderlag  

– Yttrande daterad 2018-02-20

– Journalutskrifter mellan perioden 2016-02-18 och 2018-01-17

– Utredning datum 2015-07-28

– Uppdrag boendestöd datum 2016-04-21

– Uppdrag kontaktperson datum 2016-05-03

– Uppdrag kontaktperson datum 2016-12-21

– Utredning förlängning av insatser datum 2017-05-11

– Uppdrag kontaktperson datum 2017-05-10

– Utredning förlängning av insatser datum 2018-01-17

– Uppdrag kontaktperson datum 2018-01-17

__________ 

Beslut skickas till    

Inspektion för vård och omsorg 

Ärende 13



YTTRANDE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-02-20 VON 2018/00012 nr 2952 

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

Yttrande gällande ej verkställt beslut om kontaktperson 
Dnr 8.8.1-37635/2016-4 

Anledning till yttrande 

Socialförvaltningen mottog 2018-02-05 begäran om yttrande från 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anledning var att förvaltningen 

inte verkställt ett beslut i form av kontaktperson inom lagstadgad tid.  

Redogörelse om ärendet 

Den enskilde fick 2016-04-25 beslut i form av kontaktperson med 

omfattning tre (3) timmar per vecka. Syftet med insatsen var att stödja och 

hjälpa den enskilde att vara utanför hemmet, 

Beslutsperioden gick ut 2016-11-30 och förlängdes efter omprövning, och 

under den tiden hade den enskilde ännu inte fått sin insats verkställd. 

Kontaktperson tillsattes 2017-03-01. Insatsen är fortsatt pågående.  

Den enskilda fick 2016-04-21 beslut i form av boendestöd men avsade sig 

insatsen under hösten, och insatsen avslutades på egen begäran 2016-11-21. 

Insatsens syfte var att hjälpa den enskilda mot  och hjälpa denne att 

uträtta ärenden samt vistas utomhus.   

Anledning till dröjsmål är att ansvarig utförare inte hunnit med rekrytering 

och utredning av nya kontaktpersoner i den takt som varit nödvändig. 

Förstärkning av personal har gjorts, men det har tagit tid att arbeta ikapp 

ärendemängden. Den personalgrupp som tillsätter kontaktpersoner för 

vuxna, har även haft ansvar för ledsagare och personliga assistenter. Efter 

sommaren år 2017 inrättade man en ny tjänst som har till sin huvuduppgift 

att arbeta med just kontaktpersoner, varför verkställigheterna i nuläget 

fungerar betydligt bättre.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Arvode uppgår till 900 kr i månaden, och omkostnadsersättning till 600 kr i 

månaden, total kostnad för kommunen 1 500 kr per månad.  

Om kontaktperson hade tillsatts inom lagstadgad tid, hade kostnaden 

uppgått till 10 500 kr. Beräkningen utgår från sju (7) månader, från och med 

augusti 2016 fram till februari 2017 då verkställighet skedde.  

Kostnaden för boendestöd ingår i förvaltningens driftbudget och redovisas 

här inte separat.   



YTTRANDE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-02-20 VON 2018/00012 nr 

Uppföljning 

Rutiner har upprättats, och dessa är sedan tidigare inskickade till IVO. I 

rutinerna ingår bland annat att ansvarig utförare återkopplar till handläggare 

efter en månads tid gällande status i ärendet. Varje handläggare följer även 

upp sina egna ärenden för att säkerställa att insatserna verkställs.  
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