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Ansökan om föreningsbidrag från PRO 
Kungsängen för år 2020 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Kungsängen föreningsbidrag med 

57 640 kronor för verksamhetsåret 2020.  

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 

är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer tillhör denna 

kategori. 

PRO Kungsängen har funnits som egen förening sedan 1978 och har idag 543 

medlemmar. 19 utav dessa medlemmar bor inte i kommunen. Föreningen har 

tidigare sökt grundbidrag genom Kultur- och fritidsnämnden något föreningen 

även gör ifrån Äldre- och omsorgsnämnden för verksamhetsåret 2020.  

PRO Kungsängen ansöker om grundbidrag för verksamhetsåret 2020. 

Socialkontoret anser att PRO Kungsängen uppfyller kraven på att erhålla 

föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet 

kompletterar socialtjänstens. Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade 

medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår Socialkontoret att samtliga 

pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per medlem. PRO 

Kungsängen erhåller bidrag med 57 640 kronor för verksamhetsåret 2020.   

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

 Bilaga – PRO Kungsängens ansökan om föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020 den 31 mars 2020 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret och Socialkontoret genomförde tillsammans en 

översyn utav Upplands-Bro kommuns föreningsbidrag under hösten 2019. 

Syftet med översynen var att renodla och förenkla de bidrag som betalas ut via 

Kultur- och fritidsnämnden samt via Socialnämnden och Äldre- och 
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omsorgsnämnden. Det saknades tidigare tydliga riktlinjer hos vilken nämnd 

som föreningar och organisationer skulle söka bidrag hos.  

I och med översynen tog Äldre- och omsorgsnämnden över hela ansvaret för 

föreningsbidrag för samtliga föreningar och organisationer som bedriver 

frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun, och som kompletterar det 

arbete som socialtjänsten bedriver inom Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområden.  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 

är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

PRO Kungsängens ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2020 

Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en utav Sveriges största 

organisationer för pensionärer med 320 000 medlemmar. PRO Kungsängen har 

funnits som egen förening sedan 1978 och har idag 543 medlemmar. 19 utav 

dessa medlemmar bor inte i kommunen. Föreningen är representerad i 

kommunens pensionärsråd.  

I PRO Kungsängens verksamhetsberättelse 2019 framgår vilka aktiviteter som 

föreningen genomfört under föregående år för sina medlemmar. Exempel på 

aktiviteter är biovisningar på Ekhammarskolan, PUB-kvällar på 

Hembygdsgården samt en sillunch.  Boule, gymnastik, seniordans och 

styrketräning är återkommande friskvårdsaktiviteter som föreningen har på sitt 

schema tillsammans med en matlagningsgrupp. Under 2019 har även PRO 

Kungsängen anordnat olika resor och äventyrsutflykter, något som kommer att 

fortgå under 2020.  

Under 2020 ska föreningen arbeta för att stärka samarbetet med PRO Bro.   

PRO Kungsängen har tidigare sökt grundbidrag genom Kultur- och 

fritidsnämnden något föreningen även gör ifrån Äldre- och omsorgsnämnden 

för verksamhetsåret 2020. Grundbidraget till föreningar och organisationer som 

riktar sig till pensionärer har utgått med 110 kronor per bidragsberättigad 

medlem som bor i Upplands-Bro kommun per år, ifrån Kultur- och 

fritidsnämnden.  

Socialkontoret anser att PRO Kungsängen uppfyller kraven på att erhålla 

föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet 

kompletterar socialtjänstens. Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade 

medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår Socialkontoret att samtliga 

pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per medlem. PRO 

Kungsängen erhåller bidrag med 57 640 kronor för verksamhetsåret 2020.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (3)  
2020-04-15 ÄON 20/0061 

 
 

Barnperspektiv 

Föreningar som riktar sig till pensionärer bidrar till hälsofrämjande aktiviteter 

för kommunens invånare som är äldre. Detta gynnar de barn och unga som har 

anhöriga och närstående som är pensionärer och som lever ett aktivt liv.  

 

  

Socialchef  

 Tf. avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. PRO Kungsängens ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 

den 31 mars 2020 

Beslut sänds till 

 PRO Kungsängen 

 Kamrer avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 
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Ansökan om föreningsbidrag från PRO Bro för 
år 2020 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Bro föreningsbidrag med 33 110 

kronor för verksamhetsår 2020.  

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer under 

65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer tillhör denna 

kategori. 

PRO Bro är en del utav pensionärernas riksorganisation och har 301 

medlemmar i Upplands-Bro kommun. Föreningen har tidigare sökt 

grundbidrag genom Kultur- och fritidsnämnden.  För år 2020 söker föreningen 

grundbidraget från Äldre- och omsorgsnämnden.  

PRO Bro ansöker om föreningsbidrag med 36 000 kronor för verksamhetsår 

2020. Socialkontoret anser att PRO Bro uppfyller kraven för att erhålla 

föreningsbidrag från Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet 

kompletterar socialtjänstens. Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade 

medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår Socialkontoret att samtliga 

pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per medlem. PRO 

Bro erhåller således bidrag med 33 110 kronor för verksamhetsår 2020.   

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april år 2020 

 Bilaga – PRO Bros ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsår 

2020 den 9 april år 2020 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret och Socialkontoret genomförde under hösten år 

2019 tillsammans en översyn av Upplands-Bro kommuns föreningsbidrag. 

Syftet med översynen var att renodla och förenkla de bidrag som betalas ut via 

Kultur- och fritidsnämnden samt via Socialnämnden och Äldre- och 
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omsorgsnämnden. Det har tidigare saknats tydliga riktlinjer hos vilken nämnd 

föreningar och organisationer ska söka bidrag.  

I och med översynen tog Äldre- och omsorgsnämnden över hela ansvaret för 

föreningsbidrag för samtliga föreningar och organisationer som bedriver 

frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun, och som kompletterar det 

arbete som socialtjänsten bedriver inom Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområden.  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 

är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

PRO Bros ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsår 
2020 

PRO Bro är en del av pensionärernas riksorganisation och har 301 medlemmar 

i Upplands-Bro kommun.  Föreningen bytte nyligen namn från Bro 

Pensionärsförening till PRO Bro. Föreningen är representerad i kommunens 

pensionärsråd samt i det lokala rådet för Bro servicehus. 

I PRO Bros verksamhetsberättelse för år 2019 framgår att föreningen har 

genomfört aktiviteter för sina medlemmar. Detta i form av studiecirklar 

tillsammans ABF, friskvård genom qigong, boule samt dans. En gång per 

vecka anordnar föreningen bingoverksamhet på servicehuset i Bro, en 

verksamhet dit alla som bor i huset är välkomna. Föreningen har även 

genomfört bussutflykter samt spontana evenemang till museum och intressanta 

platser i närområdet.  

Under år 2020 ska föreningen arbeta för att stärka samarbetet med PRO 

Kungsängen.   

PRO Bro har tidigare sökt grundbidrag genom Kultur- och fritidsnämnden. 

Grundbidraget till föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer 

har utgått med 110 kronor per bidragsberättigad medlem och år, för de som bor 

i Upplands-Bro kommun.  

PRO Bro ansöker om föreningsbidrag med 36 000 kronor för verksamhetsår 

2020. Socialkontoret anser att PRO Bro uppfyller kraven för att erhålla 

föreningsbidrag från Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet 

kompletterar socialtjänstens. Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade 

medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår Socialkontoret att samtliga 

pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per medlem. PRO 

Bro erhåller således bidrag med 33 110 kronor för verksamhetsår 2020.   
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Barnperspektiv 

Föreningar som riktar sig till pensionärer bidrar till hälsofrämjande aktiviteter 

för kommunens invånare som är äldre. Detta gynnar de barn och unga som har 

anhöriga och närstående som är pensionärer och som lever ett aktivt liv.  

 

 

  

Socialchef  

 Tf. avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Bilaga – PRO Bros ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsår 2020 

den 9 april år 2020 

Beslut sänds till 

 PRO Bro 

 Kamrer avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd 
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Äldre- och Omsorgsnämnden
aldre-ochomsorgsnamnden@upplands-bro.se

Ansökan föreningsbidrag
Undertecknad organisation ansöker härmed om föreningsbidrag för år 2020.

Aktuellt
För närvarande sitter de flesta av våra medlemmar i den rekommenderade karantän
för de som har fyllt 70 år och flertalet av våra medlemmar har antingen passerat det
åldersstrecket eller tillhör någon av riskgrupperna. Andra har en anhörig i hemmet
som berörs av detsamma.
Dessa omständigheter har medfört att all aktivitet har avstannat för närvarande och att
vi därför till denna ansökan bifogar handlingar från föregående års årsmöte eftersom
vi även har fått lov att skjuta på årsmötesverksamheten tills vidare.
Medlemsantalet  har  ökat  marginellt  och  vi  hade  totalt  301  medlemmar  den  30
november 2019 fördelade på 201 kvinnor och 100 män.

Kort om föreningens verksamhet
Föreningen driver olika former av aktiviteter såsom studiecirklar genom ABF samt
friskvård där qigong, boule och dans är en ständigt återkommande verksamheter.
Vi har en gång i veckan Bingoverksamhet dit även andra boende i servicehuset är
välkomna  till  att  delta,  ett  par,  tre  bussutflykter  per  år  och  ett  antal  spontana
evenemang där det vanligaste är resor till museer och intressanta platser i regionen.
Runt jul utsmyckar vi de allmänna lokalerna i Bro servicehus med diverse julpynt.
Vid  ett  25-tal  tillfällen  per  år  har  vi  medlemsmöten  som  kombineras  med
kulturarrangemang eller med olika teman där även kommunen är inbjudna på vissa av
dem för  att  ge  information från dess  olika verksamheter.  Ordinarie  styrelsemöten
hålls i snitt en gång i månaden, förutom under juli månad.
Vi har fortlöpande möten och styrelseutbildningar tillsammans med PRO Kungsän-
gen. På kommunens pensionärsråd representerar vi vår lokalförening och vi medver-
kar i det lokala rådet på Bro Servicehus. Vi brukar också sända representanter till våra
kongresser, till våra distriktskonferenser och till centrala fortbildningar av våra förtro-
endevalda.

Ekonomin
Under fjolåret erhöll föreningen ett bidrag baserat på medlemstal. Då medlemstalet
hade i stort  sett stått  still medförde de kostnadsstegringar  som vi, som för alla andra

PRO Bro 
Blomstervägen 9B
197 31 Bro

Besöksadress
Blomstervägen 9B, Bro Servicehus
Öppettider: Stängt under coronaepedemin

Telefon 08-582 408 75
e-post   bro@pro.se  
webb    pro.se/bro

org. Nr      802423-1204
Bankgiro   372-3731
Swish         123 233 91 17



                  Bro

råkade ut för att vi för 2019 redan nu, före bokslut och revision kan skönja ett mindre
underskott. 
För 2020 kommer vi, förutom tidigare kraftigt höjt porto, även se att priserna skjuter i
höjden. Vi kommer inte heller att kunna räkna med lika stort ekonomiska stöd som
det ABF har sponsrat delar av vår kulturella verksamhet med under tidigare år.
Vi har för året också en kostnad för utbyte av vår snart 10 år gamla dator och en ny,
uppgraderad internetuppkoppling.
Bouleverksamheten är en stor del av vår budget. Kommunen ser ut att höja hyrorna
under andra halvåret vilket också för oss medför en kostnadsökning.
Det budgetöverskott som vi har räknat med har redan ätits upp eftersom vi inte kan få
några intäkter, utöver medlemsavgifter under nuvarande situation.

Yrkande
PRO Bro hemställer till nämnden om ett föreningsbidrag för 2020 på 36 000 kronor.

Övrigt
PRO Bro har i början av innevarande år bytt namn och registrerar namnbytet hos
Skattemyndigheten. Vårt tidigare formella namn var Bro Pensionärsförening.

Bifogar:
verksamhetsplan/budget för år 2020 samt verksamhetsberättelse och bokslut jämte
revisionsberättelse antagna på årsmöte för verksamhetsår 2018.

Bro den 9 april 2020

kassör och firmatecknare
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Ansökan om föreningsbidrag från Kalevan 
Seniorit för år 2020 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevan Seniorit föreningsbidrag med 

28 320 kronor för verksamhetsåret 2020.  

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 

är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer tillhör denna 

kategori. 

Finska föreningen Kaleva Seniorit är en förening för finska pensionärer och har 

97 medlemmar som bor i Upplands-Bro kommun. Kalevan Seniorit har tidigare 

sökt grundbidrag genom Kultur- och fritidsnämnden något föreningen även gör 

ifrån Äldre- och omsorgsnämnden för verksamhetsåret 2020. Socialkontoret 

anser att Kalevan Seniorit uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån 

Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet kompletterar 

socialtjänstens. Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade medel för 

föreningsbidrag är begränsade föreslår Socialkontoret att samtliga 

pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per medlem. 

Kalevan Seniorit erhåller bidrag med 10 670 kronor för verksamhetsåret 2020. 

Socialkontoret föreslår även att Kalevan Seniorit erhåller 17 650 kronor för sitt 

arbete med finska pensionärer då Upplands-Bro kommun är ett finskt 

förvaltningsområde.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

 Bilaga - Kalevan Seniorit ansökan om föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020 den 16 mars 2020 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret och Socialkontoret genomförde tillsammans en 

översyn utav Upplands-Bro kommuns föreningsbidrag under hösten 2019. 

Syftet med översynen var att renodla och förenkla de bidrag som betalas ut via 
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Kultur- och fritidsnämnden samt via Socialnämnden och Äldre- och 

omsorgsnämnden. Det saknades tidigare tydliga riktlinjer hos vilken nämnd 

som föreningar och organisationer skulle söka bidrag hos.  

I och med översynen tog Äldre- och omsorgsnämnden över hela ansvaret för 

föreningsbidrag för samtliga föreningar och organisationer som bedriver 

frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun, och som kompletterar det 

arbete som socialtjänsten bedriver inom Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområden.  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 

är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Kalevan Seniorit ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2020 

Finska föreningen Kaleva Seniorit är en förening för finska pensionärer. 

Föreningen har 97 medlemmar som bor i kommunen.  

Enligt Kaleva Seniorit verksamhetsberättelse för 2019 har flertalet aktiviteter 

genomförts för föreningens medlemmar. Exempel på dessa är sångkvällar, 

karaoke, bingo, kvinnocirklar och bakning. Föreningen har även haft en 

sommar -och julfest samt ett samarbete med svenska kyrkan. Planerade 

aktiviteter för 2020 är föreläsningar, utflykter samt ett besök på ett finskt vård- 

och omsorgsboende.  

Kalevan Seniorit har tidigare sökt grundbidrag genom Kultur- och 

fritidsnämnden något föreningen även gör ifrån Äldre- och omsorgsnämnden 

för verksamhetsåret 2020. Grundbidraget till föreningar och organisationer som 

riktar sig till pensionärer har utgått med 110 kronor per bidragsberättigad 

medlem som bor i Upplands-Bro kommun per år, ifrån Kultur- och 

fritidsnämnden.  

Socialkontoret anser att Kalevan Seniorit uppfyller kraven på att erhålla 

föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet 

kompletterar socialtjänstens. Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade 

medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår Socialkontoret att samtliga 

pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per medlem. 

Kalevan Seniorit erhåller bidrag med 10 670 kronor för verksamhetsåret 2020.  

Upplands-Bro kommun är sedan 2010 ett finskt förvaltningsområde. Detta 

innebär att invånare i kommunen ska kunna tala finska i kontakt med 

kommunen samt få äldreomsorg på finska vid efterfrågan. Finsktalande 

invånare ska ha en möjlighet att behålla och utöva sin kultur.   

Socialkontoret anser att Kalevan Seniorit bidrar till att Upplands-Bro kommun 

kan fullfölja sitt uppdrag som finskt förvaltningsområde. Kontoret föreslår att 
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föreningen erhåller 17 650 kronor för sitt arbete med finska pensionärer bosatta 

i Upplands-Bro kommun.  

Barnperspektiv 

Föreningar som riktar sig till pensionärer bidrar till hälsofrämjande aktiviteter 

för kommunens invånare som är äldre. Detta gynnar de barn och unga som har 

anhöriga och närstående som är pensionärer och som lever ett aktivt liv.  

 

  

Socialchef  

 Tf. avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Kalevan Seniorit ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020 

den 16 mars 2020 

Beslut sänds till 

 Kalevan Seniorit 

 Kamrer avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd 
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Ansökan om föreningsbidrag från Upplands-Bro 
Anhörigförening för år 2020 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Upplands-Bro Anhörigförening 

föreningsbidrag med 50 000 kronor för verksamhetsåret 2020.  

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 

är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Föreningar och organisationer inom området anhörigstöd tillhör denna 

kategori. 

Upplands-Bro Anhörigförening bildades 2003 och är en ideell, partipolitiskt 

och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön, diagnos 

eller etnicitet hos den närstående. Vid årsskiftet hade föreningen 104 

medlemmar i kommunen.  

Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om föreningsbidrag på 60 000 kronor 

för verksamhetsåret 2020. Socialkontoret anser att Upplands-Bro 

Anhörigförening uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Äldre- 

och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens. 

Då Äldre- och omsorgsnämnden budgeterade medel är begränsade föreslår 

socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med 50 000 kronor för 

verksamhetsåret 2020. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

 Bilaga - Upplands-Bro Anhörigförenings ansökan om föreningsbidrag 

för verksamhetsåret 2020 den 29 februari 2020 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret och Socialkontoret genomförde tillsammans en 

översyn utav Upplands-Bro kommuns föreningsbidrag under hösten 2019. 

Syftet med översynen var att renodla och förenkla de bidrag som betalas ut via 

Kultur- och fritidsnämnden samt via Socialnämnden och Äldre- och 
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omsorgsnämnden. Det saknades tidigare tydliga riktlinjer hos vilken nämnd 

som föreningar och organisationer skulle söka bidrag hos.  

I och med översynen tog Äldre- och omsorgsnämnden över hela ansvaret för 

föreningsbidrag för samtliga föreningar och organisationer som bedriver 

frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun, och som kompletterar det 

arbete som socialtjänsten bedriver inom Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområden.  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 

är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Upplands-Bro Anhörigförenings ansökan om föreningsbidrag 
för verksamhetsåret 2020 

Upplands-Bro Anhörigförening bildades 2003 och är en ideell, partipolitiskt 

och religiöst obunden förening som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön, diagnos 

eller etnicitet hos den närstående. Föreningen vill tillsammans med sina 

medlemmar väcka debatt och påverka det anhörigstöd som finns i Upplands-

Bro kommun. Föreningen är en utav ett 60-tal lokalföreningar i Sverige som är 

anslutna till Anhörigas Riksförbund. Vid årsskiftet hade föreningen 104 

medlemmar i kommunen.  

I Upplands-Bro Anhörighetsförenings verksamhetsberättelse för 2019 framgår 

det att föreningen är representant i kommunens anhörigråd samt 

tillgänglighetsråd. Aktiviteter som genomförts för föreningens medlemmar 

under 2019 är bland annat tre föreläsningar inom anhörigområdet samt en 

sommarfest och julfest.  Föreningen har även deltagit på ”Fest i byn” i Bro och 

på ”Kungsfesten” i Kungsängen samt arrangerat Alzheimerdagen/Nationella 

Anhörigdagenden den 2 oktober tillsammans med kommunens förebyggande 

enhet, Svenska kyrkan och Röda korset. Upplands-Bro Anhörigförening 

planerar att genomföra liknande aktiviteter under 2020.  

Upplands-Bro Anhörigförening ansöker om 60 000 kronor i föreningsbidrag 

för verksamhetsåret 2020. Socialkontoret anser att Upplands-Bro 

Anhörigförening uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Äldre- 

och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens. 

Då Äldre- och omsorgsnämnden budgeterade medel är begränsade föreslår 

socialkontoret att föreningen ska erhålla bidrag med 50 000 kronor för 

verksamhetsåret 2020. 

Barnperspektiv 

Upplands-Bro Anhörigförening ger stöd och hjälp till barn och ungdomar som 

är anhöriga oavsett kön, diagnos eller etnicitet hos den närstående. 
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 Tf avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Upplands-Bro Anhörigförenings ansökan om föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020 den 29 februari 2020 

Beslut sänds till 

 Upplands-Bro Anhörigförening 

 Kamrer avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd 

 



Kungsängen 2020 02 29

Socialnämnden i Upplands - Bro kommun

Ansökan om föreningsbidrag för 2020.

Upplands - Bro Anhörigförening bildades 2003 och är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden
organisation. Föreningen är knuten till Anhörigas R iksförbund i Sverige. Målsättningen framgår
av bilagda stadgar.

Anhörigföreningens verksamhet under år 2019 framgår av bilagd verksamhetsberättelse för året.

Beträffande kommande verksamhet hänvisas till bilagd verksamhetsplan för år 2020 som
beskriver bredden i föreningens verksamhet. Som komplement bifogas årets aktivitetsplan för
januari - december vari återstår en del kompletteringar gällande höstens aktiviteter som
fortfarande till vissa delar är under planering. Vi vill särskilt framhålla vår forts atta satsning att nå
anhöriga med närstående i alla åldrar och även målsättningen att nå anhöriga med annan etnisk
och kulturell bakgrund.

Med hänvisning till bilagda handlingar ansöker Upplands - Bro Anhörigförening om ett kommunalt
föreningsbidrag på 60.0 00: - för verksamhetsåret 2020. För att kunna möta ev. aktuella
oförutsedda behov under verksamhetsåret önskar vi, om behov uppstår, kunna göra
omprioriteringar i budgeten inom ramen för Anhörigföreningens verksamhetsplan.

Beviljat anslag kan sättas in p å Upplands - Bro Anhörigförening bankgiro 5697 - 8323.
Beslutet kan sändas till Upplands - Bro Anhörigförening, c/o , 
196 31 Kungsängen.

För Upplands - Bro Anhörigförening
Med vänliga hälsningar

Ordförande

Bilagor: Stadgar
Verksamhetsberättelse för år 2019
Bokslut
Revisionsberättelse (kompletteras denna ansökan efter Anhörigföreningens årsmöte
den 14 mars).
Verksamhetsplan för år 2020
Aktivitetsplan för 2020 (komplement ti ll verksamhetsplanen för 2020)
Budget för år 2020
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Ansökan om föreningsbidrag från Bro Härads 
Rödakorskrets för år 2020 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Bro Härads Rödakorskrets 

föreningsbidrag med 25 000 kr för verksamhetsåret 2020.  

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 

är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Föreningar och organisationer inom det humanitära området tillhör denna 

kategori. 

Bro Härads Rödakorskrets är en del utav Svenska Röda Korset och har cirka 

250 medlemmar i Upplands-Bro kommun. Organisationen bedriver arbete som 

bland annat riktar sig till anhöriga samt till boende på kommunens vård- och 

omsorgsboenden.  

Bro Härads Rödakorskrets ansöker om föreningsbidrag på 25 000 kronor för 

verksamhetsåret 2020. Socialkontoret anser att Bro Härads Rödakorskrets 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Äldre- och 

omsorgsnämnden då föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens. 

Socialkontoret föreslår att Bro Härads Rödakorskrets erhåller 25 000 kr i 

föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

 Bilaga – Bro Härads Rödakorskrets ansökan om föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020 den 3 april 2020 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret och Socialkontoret genomförde tillsammans en 

översyn utav Upplands-Bro kommuns föreningsbidrag under hösten 2019. 

Syftet med översynen var att renodla och förenkla de bidrag som betalas ut via 

Kultur- och fritidsnämnden samt via Socialnämnden och Äldre- och 
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omsorgsnämnden. Det saknades tidigare tydliga riktlinjer hos vilken nämnd 

som föreningar och organisationer skulle söka bidrag hos.  

I och med översynen tog Äldre- och omsorgsnämnden över hela ansvaret för 

föreningsbidrag för samtliga föreningar och organisationer som bedriver 

frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun, och som kompletterar det 

arbete som socialtjänsten bedriver inom Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområden.  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 

är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Bro Härads Rödakorskrets ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2020 

Röda korset beskriver sig själva som en utav världens största humanitära 

nätverk. Organisationen finns i 192 länder och är en utav Sveriges största 

humanitära organisationer med närvaro i flertalet kommuner. Bro Härads 

Rödakorskrets är en av dessa lokala organisationer med cirka 250 medlemmar i 

Upplands-Bro kommun.  

I Bro Härads Rödakorskrets verksamhetsberättelse 2019 framgår vilka 

aktiviteter som organisationen genomfört under föregående år. Organisationen 

har bland annat haft sin mötesplats öppen varje lördag mellan 10.00-14.00 för 

fika och samtal. Organisationen är även med i kommunens anhörigråd och har 

genomfört en samtalsgrupp för anhöriga tillsammans med kommunens 

anhörigkonsulent. Vidare så deltog Bro Härads Rödakorskrets på Alzheimer- 

och anhörigdagen i Kungsängen den 2 oktober samt har ett utarbetat samarbete 

med kommunens POSOM-grupp.  

Under 2020 ska Bro Härads Rödakorskrets utöka sin verksamhet och besöka 

kommunens vård- och omsorgsboenden i syfte att erbjuda de boende samtal 

och sällskap.  

Bro Härads Rödakorskrets ansöker om 25 000 kr i föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020. Socialkontoret anser att Bro Härads Rödakorskrets 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Äldre- och 

omsorgsnämnden då föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens.  

Barnperspektiv 

Bro Härads Rödakorskrets ger humanitär hjälp samt anhörigstöd till barn och 

ungdomar i behov utav detta.  
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verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Bro Härads Rödakorskrets ansökan om föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020 den 3 april 2020 

Beslut sänds till 

 Bro Härads Rödakorskrets 

 Kamrer avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd 
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Ansökan om föreningsbidrag från SPF 
Seniorerna Vikingarna för år 2020 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beviljar SPF Seniorerna Vikingarna 

föreningsbidrag med 50 930 kronor för verksamhetsåret 2020.  

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 

är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer tillhör denna 

kategori. 

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation 

för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder. SPF Seniorerna 

Vikingarna bildades 1985 och har 463 medlemmar i Upplands-Bro kommun.  

Föreningen har tidigare sökt grundbidrag genom Kultur- och fritidsnämnden 

något föreningen även gör ifrån Äldre- och omsorgsnämnden för 

verksamhetsåret 2020. Socialkontoret anser att SPF Seniorerna Vikingarna 

uppfyller kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Äldre- och 

omsorgsnämnden då föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens.  

Då Äldre- och omsorgsnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag är 

begränsade föreslår Socialkontoret att samtliga pensionärsföreningar erhåller 

ett grundbidrag på 110 kronor per medlem. SPF Seniorerna Vikingarna erhåller 

bidrag med 50 930 kronor för verksamhetsåret 2020.   

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2020 

 Bilaga- SPF Seniorerna Vikingarnas ansökan om föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020 den 13 mars 2020 

Ärendet 

Kultur- och fritidskontoret och Socialkontoret genomförde tillsammans en 

översyn utav Upplands-Bro kommuns föreningsbidrag under hösten 2019. 

Syftet med översynen var att renodla och förenkla de bidrag som betalas ut via 
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Kultur- och fritidsnämnden samt via Socialnämnden och Äldre- och 

omsorgsnämnden. Det saknades tidigare tydliga riktlinjer hos vilken nämnd 

som föreningar och organisationer skulle söka bidrag hos.  

I och med översynen tog Äldre- och omsorgsnämnden över hela ansvaret för 

föreningsbidrag för samtliga föreningar och organisationer som bedriver 

frivilligt socialt arbete i Upplands-Bro kommun, och som kompletterar det 

arbete som socialtjänsten bedriver inom Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområden.  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 

är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 

sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

SPF Seniorerna Vikingarna ansökan om föreningsbidrag för 
verksamhetsåret 2020 

SPF Seniorerna är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation 

för alla som har rätt till pension i Sverige, oavsett ålder. SPF Seniorerna 

Vikingarna bildades 1985 och har 463 medlemmar i Upplands-Bro kommun. 

Föreningen är representerad i kommunens pensionärsråd.  

I SPF Seniorerna Vikingarnas verksamhetsberättelse 2019 framgår vilka 

aktiviteter som föreningen genomfört under föregående år. Bridge, Boule, dans 

och läsecirkel är fasta aktiviteter som genomförs löpande under året. Andra 

aktiviteter som föreningen har anordnat är föreläsningar, stadsvandringar, 

resor, kryssningar och besök på museum samt i kulturmiljöer, sill- och 

ärtsoppalunch samt en julfest.  

SPF Seniorerna Vikingarna har tidigare sökt grundbidrag genom Kultur- och 

fritidsnämnden något föreningen även gör ifrån Äldre- och omsorgsnämnden 

för verksamhetsåret 2020. Grundbidraget till föreningar och organisationer som 

riktar sig till pensionärer har utgått med 110 kronor per bidragsberättigad 

medlem som bor i Upplands-Bro kommun per år, ifrån Kultur- och 

fritidsnämnden.  

Socialkontoret anser att SPF Seniorerna Vikingarna uppfyller kraven på att 

erhålla föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens 

verksamhet kompletterar socialtjänstens. Då Äldre- och omsorgsnämndens 

budgeterade medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår Socialkontoret 

att samtliga pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per 

medlem. SPF Seniorerna Vikingarna erhåller bidrag med 50 930 kronor för 

verksamhetsåret 2020. 

Barnperspektiv 

Föreningar som riktar sig till pensionärer bidrar till hälsofrämjande aktiviteter 

för kommunens invånare som är äldre. Detta gynnar de barn och unga som har 

anhöriga och närstående som är pensionärer och som lever ett aktivt liv.  
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Bilagor 

1. SPF Seniorernas Vikingarna ansökan om föreningsbidrag för 

verksamhetsåret 2020 den 13 mars 2020 

Beslut sänds till 

 SPF Seniorerna Vikingarna  

 Kamrer avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 
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Kvalitetsberättelse 2019- från privata utförare 
upphandlade enligt LOV och LOU 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner inkomna kvalitetsberättelser, 

inkluderat socialkontorets kommentarer, från Äldre- och omsorgsnämndens 

privata utförare av hemtjänst och vård- och omsorgsboende. 

Sammanfattning 

Enligt socialstyrelsens föreskriver och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska det framgå i 

kvalitetsberättelsen hur utföraren arbetar med att systematiskt och fortlöpande, 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.  

Upplands-Bro kommun har idag tre privata utförare inom hemtjänst 

upphandlade enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), Destinys 

care AB, Proffssystern AB och 3 Systrar Omsorg AB. Hagtorps vård och 

omsorgsboende drivs på entreprenad enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling (LOU) av Attendo Sverige AB och Humana Omsorg driver Lillsjö 

badväg enligt LOV. 

Samtliga utförare inkom med sina kvalitetsberättelser inom angiven tid utom 

Proffssystern som lämnade in sin kvalitetsberättelse ungefär en vecka efter 

angiven tid. 

Gemensamt för hemtjänstutförarnas kvalitetsberättelser är att det saknas vad 

man har gjort för analys och åtgärder utifrån genomförda egenkontroller och 

inkomna avvikelser. Kvalitetsberättelserna följdes upp vid avtalsuppföljning 

under våren 2020 och därmed har ingen komplettering begärts in. Upplands-

Bro kommun ska bistå med en mall för egenkontroller och mall för utformning 

av kvalitetsberättelse för att stötta de privata utförarna i det systematiska 

kvalitetsarbetet under 2020 och i förbättringsarbetet kring kvalitetsberättelsen. 

Attendo Hagtorp har beskrivit sitt kvalitetsarbete under verksamhetsåret men 

inom vissa avsnitt saknas beskrivning av resultatet med efterföljande analys. 

Åtgärderna finns beskrivna. Det saknas delvis en röd tråd.  

Humana Lillsjö badväg har en väl beskriven kvalitetsberättelse som fokuserar 

kring uppstartsarbetet som pågått sedan öppningen i september 2019. Ett 

mindre förbättringsområde är omsorgsavvikelser. 
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Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 26 februari 2020 

 Bilaga 1 - Kvalitetsberättelse 2019 Proffssystern AB 

 Bilaga 2 – Kvalitetsberättelse 2019 Destinys Care AB 

 Bilaga 3 – Kvalitetsberättelse 2019 3 Systrar Omsorg AB 

 Bilaga 4 – Kvalitetsberättelse 2019 Hagtorps vård- och omsorgsboende 

 Bilaga 5 – Kvalitetsberättelse 2019 Lillsjö badväg vård- och 

omsorgsboende 

Ärendet 

Upplands-Bro kommun har beslutat att bedriva hemtjänst enligt lagen om 

valfrihetssystem (LOV). Upplands-Bro kommun har idag tre olika privata 

utförare inom hemtjänst, Destinys Care AB, Proffssystern AB och 3 Systrar 

Omsorg AB. Under 2019 valde Ansvarsfull omsorg att säga upp sitt avtal 

gällande hemtjänst med Upplands-Bro kommun varför denna utförares 

kvalitetsberättelse inte begärts in.  

Särskilt boende för äldre bedrivs även enligt LOV och kommunen har idag en 

godkänd utförare, Humana Lillsjö badväg som tog emot sina första kunder i 

september 2019. Vidare har kommunen upphandlat ett vård- och 

omsorgsboende på entreprenad enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), 

Hagtorps vård- och omsorgsboende som sedan maj 2019 drivs av Attendo 

Sverige AB.  

Enligt SOSFS 2011:9 och enligt de avtal som är tecknade mellan Upplands-

Bro kommun och de privata utförarna av hemtjänst och särskilt boende ska 

utföraren årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. Denna ska 

enligt avtal redovisas för ansvarig nämnd. 

Enligt 7 kap 1 § i SOSFS 2011:9 ska det framgå i kvalitetsberättelsen hur 

utföraren arbetar med att systematiskt och fortlöpande, utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet. I kvalitetsberättelsen ska det framgå hur det 

systematiska arbetet bedrevs under föregående år, vilka åtgärder som har 

vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet samt vilka resultat som har 

uppnåtts. Kvalitetsberättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad att nämnden kan 

bedöma hur utföraren har arbetat med att systematiskt och fortlöpande utveckla 

och säkra kvaliteten i verksamhetens olika delar.  

Nedan beskrivs i korthet samtliga privata utförares kvalitetsberättelser och 

socialkontorets eventuella kommentarer. Efter bedömning av respektive 

kvalitetsberättelse skickas återkoppling och eventuell begäran om korrigering 

till respektive utförare. Till tjänsteskrivelsen biläggs samtliga Äldre- och 

omsorgsnämndens privata utförares kvalitetsberättelser i sin helhet.  
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Destinys Care AB 

Destinys Care bedriver hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice i 

Upplands-Bro kommun sedan mars 2013. I oktober 2019 inkom tillstånd från 

IVO att Destinys Care får bedriva verksamhet inom hemtjänst, ledsagar- och 

avlösarservice.  

Utförarens kvalitetsberättelse för 2019 visar på att egenkontroller gjorts på 

registrering av utförda tider, kontroll av larm, anmälningsärenden och 

klagomål. Personalen har mobiltelefoner där de registrerar utförd tid. Under 

2019 har sammanlagt 35 nya mobiler köpts in i verksamheten och utbildning 

av personal har genomförts.  

Alla trygghetslarm har testats 2 gånger under 2019 och inga brister har 

noterats.  

Det har inkommit en del avvikelser och klagomål. Dessa har rapporterats, 

dokumenterats åtgärdats och följts upp.  

Personalen består till 80 procent av undersköterskor. Då anhöriganställning ska 

upphöra vid årsskiftet 2020/2021 har inga nya anhöriganställningar gjorts i 

Upplands-Bro kommun. För att säkerställa språknivån vid nyrekryteringar ska 

intyg på SFI uppvisas av utrikesfödda medborgare. Alla nyanställda får en 

veckas introduktion för att komma in i verksamheten. Destinys Care har avtal 

med vuxenutbildningen och erbjudit anställda vårdbiträden valideringskurser 

för att få kompetens som undersköterska. Destinys Care blev 2019 vald till 

årets företagare i Upplands-Bro kommun. I arbetet använder man de verktyg 

som finns, till exempel planeringsmodulen i Life Care. Arbetsschemat 

registreras i planeringsmodulen vilket gör att insatser och brukare planeras så 

att rätt brukare får rätt insats i rätt tid. Nytt för 2019 har varit att insatser 

registrerats i Life Care mobil omsorg. Det har varit många felaktigheter i 

systemet som har rapporterats till systemansvarig i kommunen.  

Socialkontorets kommentarer 

Utvecklingsområden för Destinys Care är att det saknas en beskrivning av hur 

man 2019 genomförde sina egenkontroller. Det framgår inte hur eller vad man 

mätt vilket gör att analys och vilken åtgärd man vidtagit saknas. I en 

systematisk uppföljning ska det framgå vad det har varit för avvikelser under 

året och vilka åtgärder som vidtagits för att det inte ska hända igen. 

Kvalitetsberättelsen lämnas utan åtgärd trots brister i analys och åtgärd. 

Upplands-Bro kommun ska bistå med en mall för egenkontroller och mall för 

utformning av kvalitetsberättelse för att stötta Destinys Care i det systematiska 

kvalitetsarbetet under 2020 och i förbättringsarbetet kring kvalitetsberättelsen. 

Proffssystern 

Proffssystern bedriver verksamhet inom vård- och omsorg av äldre och 

personer med funktionsnedsättning i Upplands-Bro kommun sedan 2014. 
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Verksamheten har tillstånd från IVO att bedriva verksamhet inom hemtjänst. I 

Upplands-Bro kommun har Proffssystern sju kunder och fem personer som 

arbetar är anhöriganställningar. Det innebär att fem personer som har insatsen 

hemtjänst får sina insatser utförda av anhöriga.  

Riskanalys görs enligt en femgradig skala där fem är mycket allvarligt, för att 

uppskatta vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av 

händelsen.  

I Proffssysterns kvalitetsberättelse 2019 har utföraren definierat följande 

områden som riskområden: social dokumentation, tid och kontinuitet och 

rekrytering av rätt kompetens 

Under 2019 har följande områden identifierats i arbetet med egenkontroller: 

dokumentation inklusive social dokumentation, arbetet med genomförande- 

planer och medarbetarsamtal. 

Proffssysterns ledningsgrupp har under året följt upp att verkningsfulla 

åtgärder har vidtagits för bristerna. Ett system har införts under 2019 där 

ansvarig samordnare utför en egenkontroll en gång i månaden. Två gånger per 

år görs en uppföljning hemma hos kund. Kontrollen görs av samordnare eller 

kontaktperson och syftet är att följa upp kunden, de närståendes upplevelse av 

samarbetet med Proffssystern och hur utförandet av insatserna har fungerat.  

Under året har det rapporterats in fem avvikelser. Alla avvikelser har åtgärdats 

och det har inte blivit någon anmälan enligt Lex Sarah. Det har inkommit två 

klagomål där kund inte varit nöjd med utförd städning, klagomål avseende 

bristande kunskaper i svenska och klagomål på matlagning.  

Det pågår utbildningsinsatser för att fler ska vara utbildade undersköterskor. 

För att öka medarbetares engagemang och medverkan i kvalitetsarbetet 

involveras de i olika aktiviteter, till exempel deltar kontaktpersonen i 

planeringen av insatserna och uppförandet av genomförandeplanen samt 

uppföljningar.  

Interna utbildningar som genomförts under 2019 är social dokumentation, 

baskurs i matlagning och basala hygienrutiner. Det har även varit webbbaserad 

utbildning inom vårdhygien, demens, diabetes och sparsam körning.  

Socialkontorets kommentarer 

Av sju aktuella kunder i Upplands-Bro kommun är det fem kunder som får 

hjälp med sina insatser från anhöriga. Anhöriganställningar ska upphöra från 

2020-12-31. Det är svårt att utvärdera de avvikelser som inkommit utifrån att 

merparten av de anställda är anhöriga. Det som saknas i kvalitetsberättelsen är 

vad man har gjort för analys och åtgärder på de avvikelser som inkommit och 

även på de egenkontroller som gjorts. Kvalitetsberättelsen kommer lämnas utan 

åtgärd trots de brister som uppmärksammats. Upplands-Bro kommun ska under 

2020 bistå med en mall för egenkontroller och en mall för utformning av 
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kvalitetsberättelse för att stötta Proffssystern i det systematiska kvalitetsarbetet 

under 2020 och i förbättringsarbetet kring kvalitetsberättelsen. 

3 Systrar omsorg AB 

3 Systrar omsorg AB har sedan 2015 haft avtal enligt LOV hemtjänst med 

Upplands-Bro kommun. Företaget inväntar tillstånd från IVO för att få bedriva 

hemtjänst. Företaget har minskat i storlek då 3 Systrar Omsorg idag är 

verksamma endast i Upplands-Bro kommun.  

I kvalitetsberättelsen framgår att det görs en riskbedömning vid första 

hembesöket hos kund. Egenkontroller som görs är revision av rutin och 

checklista för dokumentation och kvalitetsgenomgång.  

Det har rapporterats en lex Sarah anmälning och totalt har det varit 78 

avvikelser. Avvikelserna har handlat om brister i bemötande, brister i 

dokumentation, utebliven insats, brister i information och kommunikation och 

utebliven vårdåtgärd. Klagomål och synpunkter identifieras utreds och åtgärdas 

omgående.  

Utbildningar som genomförts under året är basala hygienrutiner, palliativ vård, 

ergonomutbildning, munhälsa och demensutbildningar.  

Socialkontorets kommentarer 

Utvecklingsområden för kvalitetsberättelsen är att det saknas en beskrivning av 

hur man 2019 genomförde sina egenkontroller. Det framgår inte hur eller vad 

man mätt vilket gör att analys och vilken åtgärd man vidtagit saknas. I en 

systematisk uppföljning ska det framgå vad det har varit för avvikelser under 

året och vad som har gjorts för att det inte ska hända igen.  

I kvalitetsberättelsen finns en kvalitetsplan. För att det tydligt ska framgå vad 

som menas med egenkontroll kvalitetsgenomgång behövs en förklaring i 

löpande text. Kvalitetsberättelsen är uppbyggd i punktform och det blir svårt att 

utläsa vad det har blivit för resultat av olika insatser under året.  

Kvalitetsberättelsen lämnas utan åtgärd trots brister i analys och åtgärd. 

Upplands-Bro kommun ska bistå med en mall för egenkontroller och mall för 

utformning av kvalitetsberättelse för att stötta 3 Systrar Omsorg AB i det 

systematiska kvalitetsarbetet under 2020 och i förbättringsarbetet kring 

kvalitetsberättelsen. 

Hagtorps vård- och omsorgsboende 

Attendo Hagtorp beskriver först på ett tydligt sätt hur ansvarsfördelningen för 

kvalitetsarbete ser ut i verksamheten. Attendo Hagtorp har, sedan övertagandet 

i maj 2019 haft 119 avvikelser och 13 allvarligare händelser. De flesta 

avvikelser har skett inom hälso- och sjukvårdsområdet. De allvarliga 

händelserna berör hälso- och sjukvård, bemötande, kompetens och tekniska 

problem. Utifrån inlämnade avvikelser och allvarligare händelser har åtgärder 
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vidtagits och fler utbildningar genomförts. Egenkontroller har genomförts inom 

bland annat dokumentation. Dokumentationen har varit undermålig både inom 

HSL och SOL, denna har efter insatta åtgärder förbättrats fortlöpande. Åtgärder 

har varit t ex utbildning och införande av dokumentationsstödjare. Attendo 

Hagtorp samverkar med flera parter exempelvis Upplands-Bro kommun, 

vuxenutbildningen och Apoteket AB. Riskanalyser genomförs fortlöpande i 

verksamheten. Vid uppföljning av avtalet skickade Upplands-Bro kommun en 

erinran gällande avtalsbrott. Attendos handlingsplan med beskrivna åtgärder 

godtogs av kommunen. Attendo Hagtorp har haft ärenden pågående hos 

patientnämnden och IVO, två av tre är nu avslutade och i det sista ärendet 

pågår handläggning. Under 2019 har verksamheten vidtagit flera åtgärder till 

exempel uppstart av kvalitetsgrupp, utbildat BPSD-ombud, påbörjat certifierat 

kontaktmannaskapsutbildning, jobbat för förbättrad dokumentation osv. Mål 

för kommande år beskrivs vara att verksamheten ska jobba för att minska antal 

fall, godkänd dokumentation, påbörja arbete i BPSD-registret, riskbedömningar 

i Senior Alert dokumenteras, riskbedömningar och hälsoplaner finns för 

samtliga patienter. 

Socialkontorets kommentarer 

Socialkontoret uppmärksammar följande: 

 Under fler rubriker bland annat egenkontroller, rapporteringsskyldighet 

och synpunkter och klagomål saknas en beskrivning av resultaten 

och/eller vad klagomålet innehållit. Åtgärderna är delvis beskrivna, 

men det saknas en röd tråd mellan resultat av det inträffade, analys och 

planerade och genomförda åtgärder.  

 Under målen som formulerats för kommande verksamhetsår finns mål 

både inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvårdsområdet. Även 

om dessa givetvis tangerar varandra är det önskvärt att mål inom hälso- 

och sjukvård återfinns i patientsäkerhetsberättelsen istället.  

 En tydligare beskrivning av arbetssätt samt händelser från uppstart till 

verksamhetsårets slut hade varit önskvärd. Socialkontoret vill dock 

påpeka att detta granskats på nära håll vid de veckovisa 

uppföljningsmötena som genomfördes under hösten 2019. 

Socialkontorets kommentarer har skickats till Attendo Hagtorps 

verksamhetschef med information om att komplettering önskas. 

Lillsjö badväg vård- och omsorgsboende 

Humana Lillsjö badväg öppnade i september 2019 och kvalitetsberättelsen 

beskriver arbetet från öppning till verksamhetsårets slut. Lillsjö badväg har 

främst arbetat med att implementera Humans kvalitetsledningssystem med 

tillhörande rutiner i verksamheten. Kvalitetsråd har till en början hållits 

månadsvis för att framöver kunna glesas ut. Ett fortlöpande värdegrundsarbete 

pågår. Introduktion av ny personal har varit en stor del av höstens arbete och en 
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introduktionschecklista har använts och omarbetats vid behov. Nya lokala 

rutiner/instruktioner har arbetats fram. Områden där behov av samverkan finns 

har identifierats och exempelvis har samverkan etablerats med närliggande 

förskola, svenska kyrkan, familjeläkarna. 2019 har inga egenkontroller 

genomförts utifrån att boendet är nystartat. Under 2019 inkom 23 avvikelser, 

samtliga handlade om fall eller läkemedel. Inga allvarliga händelser 

rapporterades och inga synpunkter och klagomål inkom 2019. Identifierade 

förbättringsområden beskrivs vara behov av nyrekrytering och en god 

introduktion, implementering av rutiner och instruktioner. 

Socialkontorets kommentarer 

Utifrån att Humana Lillsjö badväg är nystartat är det väl förståeligt att 

prioriterade områden har varit att få rutiner och arbetssätt på plats, introducera 

ny personal och välkomna nya brukare. Den enda kommentar socialkontoret 

vill lämna är att det endast har rapporterats in avvikelser inom hälso- och 

sjukvårdsområdet, utifrån att SOL-insatser (omsorg) sker under större delen av 

dagen så bör avvikelser inom detta område förekomma i högre grad än vad 

som rapporterats. 

Barnperspektiv 

En kvalitetsberättelse ska beskriva hur arbetet bedrivs för att på ett så 

systematiskt och fortlöpande sätt säkra och utveckla kvaliteten i en verksamhet. 

Detta gynnar de barn och ungdomar som har närstående som har insatser inom 

hemtjänst eller vård- och omsorgsboende.  
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Vår Affärside?
Att erbjuda äldre vård och omsorg och

service av hög kvalitet med fokus på det

friska hos varje individ.

KVALITETSBERÄTTELSE
2019

VERKSAMHETSCHEF ADRESS
SKOLVÄGEN 33
196 34 KUNGSÄNGEN



KVALITETSBERÄTTELSE
 

Syfte
 

I kvalitetsberättelsen ges en samlad bild och sammanfattning av
kvaliteten i verksamheten för varje år. Sammantaget beskrivs hur
vi har arbetar och hanterar avvikelser som sker i verksamheten. 
 
Hur många Lex Sarah-utredningar och synpunkter som förekommit
under 2019 samt vilka åtgärder som vi gjort. Kvalitetsberättelsen
omfattar huvudsakligen socialtjänstlagen och Lagen om särskilt
stöd till vissa funktionshindrade, LSS. Kvalitetsberättelsen ger en
bild av vilket fokus företaget haft i arbetet med kvalitet under 2019.
Även vilka insatser som planeras under 2019 anges. Många av de
områden som redovisas i rapporten, redovisas mer fördjupat för
omsorgsnämnden i separata rapporter, vilket innebär att vissa
frågor som rör personal och arbetsmiljö som finns med i
ledningssystemet.  
 
3 systrar omsorg AB har sedan 2013 haft avtal enligt LOV och
sedan december 2015 med Upplands-Bro kommun. Från och med
1 januari 2019 blev bland annat hemtjänsten tillståndspliktiga,
vilket innebär att verksamheten behöver tillstånd från IVO för att
bedriva hemtjänst. Vi inväntar fortfarande svar från IVO om
godkännande.
 
Verksamheten har verksamhetschef, enhetschef, samordnare,
administratörer, IT ansvarig och ekonomer. Sedan januari 2019
avvecklades 3Systrar Omsorg AB från Upplands-Väsby då
kommunen sa upp avtalet. 3Systrar Omsorg AB ligger i en tvist
med Upplands-Väsby kommun.
 
Verksamheten har under året minskat i personalbemanning från 55
medarbetare 2018 till 32 medarbetare under 2019. 3Systraromsorg
AB har från ett kundunderlag med cirka 150 kunder minskat till
cirka 85 kunder. 
 
 



Vi har ett dokument för systematisk riskanalys både hos kunden
och för personalen. En genomgång av eventuella risker görs i
samband med första hembesöket hos kund.
Vår förbättringsplan är att alltid ligga steget före där vi plockat
fram/letat riskerna aktivt genom samtalen på våra
arbetsplatsträffar och kundmöten samt i det dagliga arbetet.
Vid misstanke om risker, till exempel fallrisk eller andra akuta
och riskfaktorer sker åtgärd genom dialog mellan personal och
kund eventuellt med närstående eller andra aktörer. Det kan
gälla ommöblering, mattor som behöver flyttas eller tas bort,
akuta situationer etc. Vid behov av hjälpmedel kontaktas alltid
arbetsterapeut.
Vi har säker nyckelhantering då vi använder digitala nyckelskåp,
vi kan se när nycklar hämtats ut och in och av vem i
nyckelpärmen.
I Upplands-Bro har inte hemtjänstpersonal medicin
delegeringar. Vid medicinska frågor kontaktas alltid vårdcentral/
MAS i respektive kommun.
Vi har synliggjort personalens tillbud och arbetsskador, dessa
handlar övervägande om fall vid förflyttning/transport mellan
kunder etc.
Vi har jourverksamhet vilket innebär arbetsledning har
jourverksamheten kvällar och helger för att säkerställa att
personal har stöd att inhämta i olika frågor dygnet runt alla
dagar i veckan samt att kunder kan nå verksamheten vid
ärenden som inte kan väntas till nästkommande vardag.

Den stora förändringen i både kundunderlag och
medarbetarantalet beror mestadels på att vi just nu är bara aktiva i
Upplands-Bro kommun.Vårt uppdrag är från klockan 07.00-22.00. 
Företagets trygghetslarm ansvarar för larmutryckningar mellan
07.00-22.00 i Upplands-Bro kommun. På 3 systrar omsorg AB:s
hemtjänst arbetar vi för att ge god kvalitet i vård, omsorg och
service. Det är viktigt för oss att våra kunder får leva ett värdigt liv
och känna välbefinnande samt att de får bo självständigt under
trygga förhållanden.
 



Vi använder oss utav kommunens verksamhetssystem
Lifecare utförare, där vi har alla beställningar från
biståndsenheten samt har mejlkonversationer med andra
myndigheter. 
Våra arbetstelefoner är anpassade efter verksamhetssystemet
till Life Care omsorg. Vi har även ett nytt planeringssystem,
Life Care Planering som kom igång december 2019. Det nya
planeringssystemet har en integration mellan Lifecare utförare
och med Life Care Omsorg. Personalen kan se sina
arbetsscheman i arbetstelefonen. Syftet har varit att förenkla
för personalen genom att alla besök och insatser för varje
kund är förinställda samt säkerställa en bra och effektiv
planering med korrekta uppgifter och skydd enligt GDPR.
Genom det nya planeringssystemet kommer vi
förhoppningsvis minska manuella registreringar. Vi har
kontinuerlig genomgång i ledningsgruppen och på
arbetsplatsträffar av risker kopplade till olika
säkerhetsaspekter. Det kan gälla t.ex. bemötande, avvikelser,
Lex-Sarah, basala hygienrutiner, hantering av pengar, nycklar,
ID-brickor och alla andra rutiner när det gäller
arbetsmiljöfrågor.  Uppföljning genom egenkontroll SOSFS
2011:9 5 kap.2§, 7 kap.1§
Genom systemet Phoniro Care kan vi följa upp och säkerställa
att kunden får de insatser, den personal och de tidpunkter
som är avtalade. Därför tar vi kontinuerligt upp vikten att
registrera besöken med kvittens.
Phoniro Care är även en kvalitetssäkring vid frågor gällande
utförda insatser hos kunden från närstående och kund.
Ett material(checklista) som handlar om introduktion av
nyanställda har framarbetade för att säkerställa den
processen.
Sedan vi avvecklades från Upplands-Väsby har vi ägnat mer
tid åt våra personal och kvaliteten kring våra kunder. Genom
att ständiga dialoger mellan personal och kunder har
lönsamheten ökat.

 

 



Vi infört ett tillägg i bilförsäkring där våra kunder full
försäkrade när de följer med i våra företagsbilar. Skulle någon
anhörig till någon kund skulle också vara försäkrade.
Vi har tagit fram en Excel-ark i visual basic för lättare översikt
vid frånvaro, exempel VAB, sjukfrånvaro, semester och
personliga skäl.
Vi har tagit fram en lista där vi kontinuerligt har kontroll över
våra företagsbilar om de har fått service, oljebyte m.m.
Vi har även inför automile där personalen slipper att skriva
körjournaler där allting går per automatik samt trygghet vid
krockskada eller andra situationer.
Vi har haft möjlighet att förbättra vår ekonomi genom att se
över alla våra avtal, systemuppbyggnad och omförhandling
kring telefoner, it, bredband, hyreslokaler försäkringar men
även kring hur kommunen granskar ersättnings
avstämningen.

 

 

Utredning avvikelser Rapporteringsskyldighet
SOSFS 2011:5; SOSFS2011:9 5 kap. 4,5 och 6 §

 
Vid Introduktionen av nyanställda förankras
rapporteringsskyldigheten enligt Lex Sarah samt på
arbetsplatsträffar och på vår arbetsplatsträffar och
planeringsdagar.
Rapport och utredningar är gjorda av ledningen under året
En Lex-Sarah anmälan rapporterades från verksamheten år
2019.
Totalt 78 avvikelserapporter skrev under 2019, varav 27 st.
som våra kunder rapporterat in, 28 st. som ledningen har
skrivit samt 23 st. som personalen har uppmärksammat. De
avvikelser som inträffat är brister i bemötande, brister i
dokumentation, utebliven insats, brister i information och
kommunikation och utebliven vårdåtgärd.

 

 



Klagomål och synpunkter SOSFS 2011:9 5 kap. 3
§ och 6 §, 7 kap2 § p6

Vid genomgång av klagomål och synpunkter ser vi inget
återkommande mönster. Klagomål och synpunkter
identifieras, utreds och åtgärdas omgående samt
sammanställs två gånger per år.
Vi får in interna synpunkter och klagomål skriftligt från
personalen vilket gör det lättare att analysera och reda ut vad
som behöver förbättras exempel på detta är att kunden fått sin
hjälp i tid och vid förseningar kunden blir underrättad.

 

 

Bemötandefrågor och personalkontinuiteten

Vi arbetar utefter samverkansrutiner från primärvården då det
gäller demens och nutrition/ undernäring.
Vi medverkar på samverkansmöten i kommunen.
Vi har rutiner och samverkar med trygghetslarm central i
kommunerna
Vi samverkar med alla hemtjänstutförare, med
myndighetsavdelningen, kvalitetsavdelningen,
demenskoordinator, paramedicinare, socialjouren, ASIH,
dagverksamheter och primärvården. Samverkan med kunder
och närstående. Vårt förhållningssätt är att kunders och
närståendes upplevelse alltid är rätt och att de ska känna att
de får ett gott bemötande från oss som vårdgivare vad än
saken gäller.
Vi har blanketten riskanalys och genomförandeplan för varje
kund, som upprättas tillsammans med kund alternativt även
närstående vid hembesök. vårt mål är att upprätta
genomförandeplanen med kunden medverkan inom 14 dagar
efter mottagen av beställningen.

 

 
 



Vid en uppkommen kvalitetsbrist finner vi en lösning
tillsammans med kunden, vid behov och önskemål från
kunden är även närstående med.
Vid större förändringar i verksamheten informeras kunderna
skriftligt.

 

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet SOSFS
2011:9 6 kap.3 § Utredning av avvikelser

På morgonmötet samt i det dagliga samtalet tar vi upp frågan
om det finns signaler från kunder och närstående om något vi
kan bli bättre på i vår verksamhet.
Vi uppmuntrar personalen att skriva avvikelserapporter. Med
det inkom uppemot 78 st avvikelserapporter i jämförelse med
2018, 25 st. Avvikelserapporter är en stor del av
kvalitetsrapporter.
På varje APT har vi en punkt för Lex Sarah, avvikelser,
arbetsmiljöfrågor samt synpunkter och klagomål där vi tar upp
inkomna ärenden sedan föregående möte. Personal delges
på detta sätt brister som inkommit, åtgärder som gjorts,
konsekvenser och kompensationer.
Under 2019 har personalen fortsatt ökat social dokumentation
och vikten i social dokumentation. Personalen har förbättrat i
rutiner kring dialoger mellan kund och ledning.
På våra ledningsmöten går vi igenom brister, klagomål,
synpunkter, avvikelser och förbättringsområden. Både interna
och externa signaler gås igenom. Vi analyserar och lägger in
åtgärder för att förhindra att det händer igen.
Sammanställning, analys och resultat enligt SOSFS 2011:95
kap.6. I jämförelse med 2018 så har personalen och
ledningen och förbättrat att uppmärksamma avvikelser varav
ökning av inkomna avvikelser. I dialog med kunder och
anhöriga upplever att önskemål och synpunkter fångas upp
och åtgärdas på ett tidigt stadium av personal samt ledning.

 



Händelser av betydelse under året

Avveckling från Upplands-Väsby kommun.
Nya verksamhetssystem i verksamheten.
Vi har haft en planeringsdag där vi tog upp alla viktiga
händelser under år 2018 och 2019.
Det nya planeringsprogrammet kommer att visas i mobilen om
respektive insats beskrivningar efter genomförandeplanen.
Genomförandeplanen är alltid skrivna efter kundens
önskemål.
Det nya planeringssystemet kommer att medföra att mindre
papper skrivs ut och är ett förbättringsarbete kring miljö.
Verksamhetschef, enhetschefen, samordnaren och
administratören har täta kontakter med kunder och
närstående i frågor som gäller planering och utförandet av
beviljade insatser.
Vi jobbar kontinuerligt med backup där företagets
ledningssystem inte står och faller på en individ.
Vi jobbar utefter den nationella värdegrunden i mötet och
samtal med kunden.
Större utbildningsinsatser under året med målgrupp och
omfattning.
Flera medarbetare har utbildats i basala hygienrutiner, palliativ
vård, ergonomiutbildning, munhälsa och demensutbildningar.
Kvalitetsplanen som är vår röda tråd som vi arbetat med,
vilket tas upp i reflektionssamtal, i medarbetarsamtalet och på
APT. Vid brister backar vi tillbaka till vårt APT protokoll eller
reflektion samtalet. Under sista APT sammanfattades det
gångna året samt ekonomi redovisning framfördes.
Fortbildning av IBIC och att skriva Genomförande plan enligt
IBIC.

 



Eventuella polisanmälningar.

Vid misstanke om brott eller hot och våld på arbetsplats eller
hot och våld i nära relation uppmanas personalen, kunden
eller dess närstående att göra polisanmälan
2019 gjordes en polisanmälan från verksamheten gentemot
personal.

 

Arbetsmiljöfrågor

skyddsrond utförs en gång per år.
I lokalen har vi regelbundna kontroller av brand utrustningen.
Vid risker hemma hos kund kontaktar vi arbetsterapeut för
lämpligt hjälpmedel.
Att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö AFS
2015.4
Vid behov av brandlarm, etc. påtalas detta till kund och eller
närstående och vi är behjälpliga att införskaffa detta.
När vi uppmärksammar att det finns brandrisk meddelas kund
och närstående, handläggare samt dokumentation i ärendet.
I vår blankett riskanalys hos kund har vi frågor som handlar
om brand och utrymning vid brand.

 

 
 
Företagets kvalitetsplan bifogas nedan.
 
Tack för ett bra samarbete och ser fram emot en ännu bättre
samverkan.



BEHNAM FALLAHIAN
Verksamhetschef

Kvalitetsplan 3Systrar Omsorg AB



BEHNAM FALLAHIAN
Verksamhetschef Kvalitetsplan 3Systrar Omsorg AB



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetsberättelse 

 

Destinys Care AB 

2019 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Destinys Care AB startade sin verksamhet 2012-04 03.  Destinys Care AB fick tillstånd att 

bedriva personlig assistans för 3 personkretsen enligt LSS från Socialstyrelsen 2012-06-18  

Destinys Care fick tillstånd att bedriva hemtjänst, ledsagar-avlösarservice under mars 2013 i 

Upplands-Bro kommun. Detta tillstånd gällde för 3 år d.v.s. till och med mars 2017.  Ny 

ansökan skickades till Uppland-Bro kommun 15 december 2016. Ansökan har blivit godkänd 

och beviljad av Uppland-Bro Kommun. Detta tillstånd för att bedriva hemtjänst, ledsagar-

avlösarservice gäller tillsvidare. Destinys Care har skickat ansökan till IVO i januari 2019 för 

att få tillstånd att bedriva hemtjänst, ledsagarservice och avlösarservice. Beslutet från IVO 

kom i oktober 2019. Destinys Care  

Destinys Care AB har ansökt om tillstand  hos IVO för att bedriva ledsagarservice, 

avlösarservice i hemmet samt hemtjänst i början av 2019. Inspektionen för vård och omsorg, 

IVO,bifallit Destinys Care AB:s ansökan 19 oktober 2019. Beslutet om tillstånd gäller från 

och med dagens datum tills vidare. IVO utfärdat ett tillståndsbevis som skickaded tillsammans 

med beslutet till Destinys Care. Skälen för beslutet IVO:s sammantagna bedömning är att 

Destinys Care AB harförutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet i 

enlighet med 7 kap. 2 $ första stycket SoL och LSS. En kopia på beslutet har skickats till 

kvaliteansvarige på Upplands-Bro kommun. 

 

Destinys Care har sitt kontor på Femstenavägen 7 i Kungsängen. På Destinys Care finns en 

verksamhetschef (kallad nedan VC) som ansvarar det dagliga verksamheten. VC ansvarar för 

ledningssystemet och lägger tillsammans med samordnare upp gällande arbetsrutiner.  

Verksamhetschefen har varit/är ansvarig för att fastställa övergripande mål för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Verksamhetschefen har tagit fram, fastställt och dokumenterat 

rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt skall bedrivas för att kunna 

styra, följa upp och utveckla verksamheten. Verksamhetschefen säkerställer att alla inom 

verksamheten ska ha goda kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och 

Socialstyrelsens riktlinjer. Detta genom kompetensutveckling, utbildningar, fortbildningar och 

handledning. Verksamhetschefen är även ansvarig för all kommunikation med brukarna, deras 

anhöriga och alla anställda samt kommunikation med de berörda verksamheterna dvs 

Försäkringskassan, kommun, biståndshandläggarna och Socialstyrelsen. 

 

Det finns två samordnare. De ansvarar för den dagliga försörjningen av personal i samråd med 

VC. Samordnarna har ingen arbetsledande funktion utan arbetar ”på uppdrag” av VC. Det 

fanns en samordnare på Destinys Care tidigare. Ytterligare en samordnare anställdes under 

2018. Det finns även en ekonomiansvarig so ansvarar för löner och fakturering. 

 

Det finns vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor på Destinys Care. Det finns även 

tillgång till IT och teknisk support. All personal arbetar utifrån socialtjänstlagen.  

 

 

 



 

 

 

 

Mål för 2020 

Övergripande mål för 2020 skulle karakteriseras av långsiktighet för ökad stabilitet, 

förändring och utveckling inom de fyra områdena kvalitet, ekonomi, kund och medarbetare. 

Destinys Care styrelse har beslutat om att konkurrera enbart med kvalitet.  

 

Vision 

Bemötande - Alla människors lika värde är grundläggande! 

Lyhördhet - Vi utgår från att alla har olika behov och önskemål!  

Kontinuitet - Ur alla perspektiv bara för din trygghet! 

 

Kvalité 

Destinys Care blev årets förtagare i Upplands-Bro kommun och fick pris på Upplands-Bro 

galan 26 april 2019. Det var ett bevis på den höga kvaliteten på Destinys Care. 

Vården och omsorgen på Destinys Care har under 2019 stärkts till det positiva.  

Egenkontrollen har gjorts bl. a på matlådor, Larm, registrerade timmar, hygien, 

nyckelhantering. Kundundersökning har gjorts under 2019 och kommer att göras under hösten 

2020 utav Destinys Cares verksamhetschef. På Destinys Care skrivs arbetsscheman på 

planerings modulen på Life Care för att på ett bra sätt strukturera arbetet. Det leder till att 

insatser och brukare inte på något sätt kan missas vilket höjer kvalitén på vård och omsorgen 

vi ger. Alla insatser registreras på LMO (Life Care mobil omsorg). Systemet har varit nytt och 

använts under 2019. Det har varit ganska mycket fel och brister i systemet (LMO). Alla 

felaktigheter i systemet rapporterades till systemansvariga på kommunen. En stor del av dessa 

systemfel har åtgärdats i samarbete och samverkan med kommunens systemansvariga. Det har 

varit många möten med systemansvariga på kommunen. 

 

Under 2019 har det regelbundet varje månad hållits kvalitetsmöten med kvalitetssamordnare, 

ekonomiansvarige och VC. Där varje händelserapport har behandlats och åtgärd och 

uppföljning fastställts om nödvändigt. Personalmöte (APT) har erhållits nästan en gång per 

månad. Målet var att alla anställda inklusive anhöriganställda skulle vara närvarande. All 

personal varit involverad i kvalitetsarbetet. 

Vi har haft ett besök från kvalitetsansvarige på Upplands-Bro under våren 2014, ett besök 

under våren 2015, ett besök under våren 2016 och ett besök under våren 2017 och ett besök i 

hösten 2018. Sista besöket var i början av 2019. Rutinerna har kollats och diskuterats. 

Destinys Care har fått mycket bra betyg med många godkända punkter.  En del punkter har 

kompletterats och åtgärds enligt kommentarerna från kvalitetsansvarige på Upplands-Bro. 

Kompletteringar och åtgärdsplan har skickats till kvalitetsansvarige på Upplands-Bro. 

Destinys Care har fått ett excellent resultat på brukarnöjdhet på brukarundersökningen som 

Socialstyrelsen har genomfört under 2018 och 2019. 

 

 

 

Kontaktmanskap 



 

 

Enligt Destinys Cares riktlinjer arbetar vi aktivt med att 

upprätthålla ett bra och fungerade kontaktmanaskap. Under året har målet uppfyllts med att 

varje brukare har en kontaktperson  

tilldelad, även de brukare som enbart har trygghetslarm och städ. Kontaktpersonen ansvarar 

ytterst för arbetsplanen kring vårdtagaren samt att om brukaren inte har några andra insatser 

än städ/larm ändå vet vem dennes kontaktperson är och ett telefonnummer att ringa om den  

undrar över något och vill komma i kontakt med Destinys Care.  Kontaktpersonens 

huvuduppgift är att skapa trygghet för den enskilde, vara ett stöd för de närstående och 

därigenom ge förutsättningar för god kontinuitet och bra kvalitet. Om brukare eller anhöriga 

har frågor eller funderingar kring vården är det i första hand till kontaktpersonen de skall 

vända sig till. Varje kontaktperson har skrivit en sammanfattning av rutinerna för sin brukare 

och har lagt in det i pärmen hos brukaren så att alla personal ska göra på samma sätt. Detta för 

att respektera och följa brukarens rutiner och önskemål och höjer kvaliteten av den vård och 

omsorg som brukaren får. Brukarna har informerats att de får byta kontaktperson när som 

helst om så de önskar sig. 

Inom hemtjänsten är det biståndsbeslutet som ligger till grund för vilka insatser som 

kontaktpersonen är huvudansvarig för. Namnet på kontaktpersonen (fast omsorgspersonal står 

i kundens genomförandeplan). 

 

Samverkan 

 

Destinys Care har ett väl fungerade samarbete med socialchefen och biståndshandläggarna på 

Upplands-Bro kommunen. Både VC och samordnaren har alltid varit närvarande vid 

kommunens LOV-samverkans möte. Det har varit ett välfungerande och nära samarbete 

mellan Destinys Care och kommunens-IT ansvarig (ansvariga för LMO och life Care). Det 

har även varit ett välfungerande samarbete mellan Destinys Care och larmansvariga i 

kommenens hemtjänst då behovet har funnits för installering av trygghetslarm, Phonirolås, 

osv. Det har varit även en fungerande samverkan mellan Destinys Care och kommunens 

nattpatrull då behov av överrapportering har funnits. Dessutom finns det rutiner för 

samverkan dokumenterade i pärmen Intern Rutin.  

Riskanalys 

Riskanalys har gjorts med enighet med SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § och HSLF-FS 2017:12 

Destinys Care har fortlöpande bedömt om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa 

som kan medföra brister i verksamheten.  Med hjälp av ledningssystemet och dokumenterade 

rutiner har verksamheten arbetat för att förebygga och hantera eventuella risker som 

framkommit vid riskanalysen. En riskanalys görs även för varje brukare och skrivs i 

genomförandeplan. 



 

 

 

Egenkontroll 

Egen kontroll har gjort med enighet med SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 1 §  och HSLF-FS 

2017:12. Verksamhetens kvalitet har följts upp och utvärderats genom egenkontroll. Nedan 

kan ni se några exempel på hur Destinys Care har gjort egenkontroll: 

 

Registrering av utförda tider 

Det använts mobiler (life Care/LMO) för att registrera utförda tiderna i LMO. Alla personal 

har fått utbildning i det nya registreringssystemet via mobilen ”Life Care”. Anhöriganställda 

använder också mobilen för registrering av utförda timmarna. Sammanlagd 35 mobiler har 

köpts under 2019 vilket har fungerat bra.   

 

Kontroll av larm: 

Det finns ca 50 kunder med trygghetslarm. Alla trygghetslarm har testats två gånger under 

2019. Kommunens nya rutiner för hantering av larm har införts i verksamheten och följts upp.  

Inga brister under 2019. Icke fungerande larmsystem hos kunderna rapporterades direkt till 

larmansvarige och åtgärdades omedelbart. Verksamheten får en rapport angående antal larm, 

utryckning mm från larmcentralen regelbundet dvs en gång per månad. 

 

Anmälningsärenden/klagomål 

Under 2019 har kommit in ett par klagomål och en del avvikelser.  Allt har rapporterats, 

dokumenterats, åtgärdats och följts upp. Alla personal är informerade av dessa avvikelser. 

Destinys Care har också skrivit en del avvikelse på Kommunens systemansvariga för 

registrerings av utförda tiderna i Life Care samt Life Care utförare. 

 

Ekonomi 

Företaget har funnits i över 13 år i form av en enskild firma men ombildades till Aktiebolag 

2012. Företaget kom igång på riktigt under 2013 då fick vi brukare (LSS) från 

Försäkringskassan, Danderyd, Järfälla och Upplands Väsby samt hemtjänst och 

ledsagarservice SOL och LSS från Upplands-Bro kommun. Företaget hade en omsättning på 

ca 12 000 000 kr under 2018.   En kopia på årsredovisning för tidigare år kan lämnas vid 

begäran till kommunen när som helst. Årsredovisning för år 2019 kan lämnas i slutet av mars 

2020. Destinys Care har köpt en fastighet i Brunna park under 2017 och ytterligare en 

fastighet under 2018. Destinys Cares lokalen/kontoret är nu flyttat dit.  

 

Vid varje arbetsplatsträff informeras personalen månadsvis om hur det ekonomiska läget ser 

ut för verksamheten. Samt hur viktigt det är att arbeta utifrån uppdragen, att utföra de insatser 

som är beviljade, varken mer eller mindre.  En ekonomiansvarig är anställd och jobbar på 

kontoret. Han betalar lön, skickar fakturor och rapporterar utförda insatser. En bokförare och 

en revisor är också kopplade till verksamheten. Medarbetarens löner betalas via 

löneprogrammet Hogia. Utbetalning sker 25:e månad. 

 



 

 

 

 

En löne-och utvecklingssamtal med alla anställda har gjorts under 2019. Inga anhörig 

anställdes under 2019 då anhöriganställning har blivit förbjudet. Lönen/timersättningen 

kommer att höjas enligt kollektivavtal. 

Upplands-Bro kommunen har INTE höjt timersättningen för utförda insatserna inom SOL och 

LSS under 2019. Detta gjorde att ekonomin har varit mycket pressad under 2019.  

 

Medarbetare och kompetens 

På Destinys Care arbetar en sjuksköterska som är även pedagog och står för interna 

utbildningar. T.ex hygien, dokumentation, 17 undersköterskor varav en är specialistutbildad i 

demensvård, 4 vårdbiträde, 2 ledsagare med adekvat gymnasieutbildning samt 2 

omsorgpersonal och 3 anhöriganställda (varav 2 jobbar delvis som anhöriganställd). En av 

dem är utbildad vårdbiträde och en av dem är undersköterskor. 1 administrativa personal med 

adekvat utbildning inom ekonomi och lönehantering. 

Rekrytering av ytterligare meriterade undersköterskor pågår kontinuerligt. 

Rutinerna för anställning och anställningsintervjuerna har nu setts över.  Inga nya anhöriga 

anställda.  

Det finns gamla anhöriganställda. Det är samma krav på anhöriganställda som icke 

anhöriganställd vad gäller kompetens. Destinys Care följer Upplands-Bros rutiner för 

anhöriganställda. 

Kontakt med anhöriganställda sker regelbundet. 

 

Destinys Care följer Kommunal kollektivavtal för tryggare anställningsformer. Det finns 

pension och FORA försäkring för alla anställda. 

 

Kompetensutveckling 

Destinys Cares personal består till största del (80%) utav utbildade undersköterskor.  Det 

finns även vårdbiträden och personal med adekvat gymnasieutbildning. Destinys Care har 

även personal med många års yrkeserfarenhet inom vården samt anhöriganställda. Vid 

anställning av ny medarbetare säkerställer vi att den nyanställde ska kunna behärska det 

svenska språket både i tal och skrift. Vi kräver att utrikesfödda medarbetare visar intyg/betyg 

på SFI (svenska för invandrare). Detta gäller även för anhöriganställda.  

För att utöka kompetensen i verksamheten har Destinys Care skrivit avtal med 

vuxenutbildningen och erbjudit sina anställda valideringskurser till undersköterska. 

Ytterligare 1 av våra anställda har validerat sin kompetens till undersköterska under 2019. 

Destinys Care står för kostnaderna för valideringskursen.  

 

Utbildning 

Alla nyanställda på Destinys Care får en vecka introduktion. Under introduktionsveckan 

säkerställer vi att den nyanställde får information om verksamhetens policy och rutiner. 

Utbildning i Phoniro-Care, LMO och life Care ges under introduktionsveckan.  



 

 

 

En undersköterska på Destinys Care är ansvarig för introduktion av alla nyanställda. Efter 

introduktionsveckan ska introduktionsansvarige tillsammans med den nyanställde gå igenom 

checklistan för personalintroduktionen och säkerställer att alla punkter har gåtts igenom. 

Verksamhetschefen säkerställer att rutinerna är uppdaterat och är baserade på de aktuella 

föreskrifterna.  

I övrigt har det varit korta utbildningar inom värdegrund, hygien, dokumentation, lyftteknik 

och tidsregistrering i life Care. Minst 2-3 personal har deltagit i anhörigs dagar, Demens och 

Alzheimers dagar som hade anordnats bland annat av Upplands-Bro kommun.  

 

Kund 

Antal nytillkomna brukare har ökat rejält under 2019 men samtidigt en stor del av våra kunder 

hamnade på äldre boende. Många har valt att flytta till det nya boendet ”Humana” vid Lillsjö. 

För nuvarande har Destinys Care 72 brukare. Under 2019 har regelbunden kontakt med 

brukarna hållits. Samtal med anhöriga/god man sker kontinuerligt. När en ny beställning 

(brukare) skickas till Destinys Care tilldelas den en kontaktperson som håller i ett 

ankomstsamtal tillsammans med samordnaren eller VC. Närstående/god man är välkommen 

att delta i detta samtal om det finns sådant önskemål. I anslutning till välkomstsamtalet delas 

även en samtyckeblankett till brukaren. Brukaren samtycker då att hen har blivit informerad 

att Destinys Care behandlar hens personuppgifter med enighet med EU:s nya 

dataskyddsförordning (2018). I samtyckeblanketten står att Destinys Care behöver brukarens 

personuppgifter för att kunna utföra de beslutade insatser. Detta bland annat för att kunna ha 

tillgång till beslut och genomförandeplan samt för att kunna öppna dörren med det nickelfria 

systemet och registrera de utförda insatserna.  

Brukaren ska vara delaktig i alla samtal och planering. VC och samordnaren ansvarar och ser 

till att det upprättas en genomförande plan för aktuella och nytillkomna brukare. Denna hålls 

sedan uppdaterad vid förändringar. Genomförandeplan har upprättats för samtliga brukare och 

lämnats till respektive biståndshandläggare. Personalen har tillgång till genomförandeplanen i 

sina jobbmobiler via Life Care Mobil omsorg. Det finns även en kopia av 

genomförandeplanen i pappersform i brukarens akt och bevaras i ett lås skåp på kontoret. 

Detta för att personalen ska ha tillgång till det ifall om tekniken krångla till. Uppföljning sker 

skett regelbundet och vid nya eller ändrade beslut. Utvärdering av insatserna sker regelbundet.  

 

Utvärdering 

Utvärderingen har gjorts muntligt kontinuerligt. Vi har haft många nöjda kunder. Kunderna 

har rapporterat sin nöjdhet med Destinys Care till Socialstyrelsen genom den årliga rapporten, 

genom att annonsera på Upplands Bro tidning och tackade personalen på Destinys Care, samt 

rekommenderade företaget till alla i Upplands-Bro.  

En kundundersökning (kundenkät) har gjorts utav Destinys Care under våren 2019 dock 

svarsfrekvensen har varit för lågt för att kunna är sammanställda och sammanfatta det. 

Ytterligare en kundundersökning ska göras under hösten 2020.  

 

Arbetsmiljö 

En god arbetsmiljö innebär samverkan mellan människa och arbete genom social kontakt, 

varierade och stimulerande arbetsuppgifter och teknisk utveckling. Arbetsmiljön skall  

 



 

 

 

dessutom innebära hälsa, arbetsglädje och motivation gemenskap samt ett ansvarstagande för 

var och en. 

Vi som arbetar på Destinys Care skall tillsammans sträva efter en god fysisk, psykisk och 

social arbetsmiljö som främjar en god hälsa på kort och lång sikt samt bidrar till utveckling av 

verksamheten. Vi på Destinys Care följer Upplands-Bro lokala miljöplanen miljömål för 

vilket  är indelade i tre miljömålsområden:  

 

 Effektivare användning av energi och transporter (vi använder oss av miljöbilar) 

 Giftfria och resurssnåla kretslopp  

 Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö 

 

 är miljöansvarig på Destinys Care. 

 

Vi har pratat med kostansvariga på kommunen och från och med 2020 vill vi att maten ska 

levereras var annan dag. Detta minskar transporten från köket till Destinys Care och från 

Destinys Care till kunderna. Syftet var att minska utsläppet och förbättra miljön. 

 

Aktivitet 

Personalen har bjudits på mat och sociala aktiviteteter i samband med APT-mötena. Vi har 

haft en planeringsdag på en kryssning i maj. Vi har även anordnat ett Julbord på Lejondals 

slott under december. 

 

Arbetskläder: All personal använder arbetskläder med Destinys Care loggan på. 

Arbestkläderna består av en kortarmad tunika och långa byxor, en fleecejacka och en 

varmvinterjaka. Syftet var att förbättra hygien och arbetsmiljön. Det finns tillgång till 

tvättmaskin och torkmaskin och allt tvättmedel på kontoret. 

 

Lokal: Personalen på Destinys Care har tillgång till en fin, ljus och nyproduktion lägenhet 

med stor matsal, personalrum, toalett och badrum, vilorum. Samtliga personal har tillgång till 

företagets mobiler, bilar och datorer. 

 

Tillgänglighet: Alla dagar kl.  07:00-22:00. 

Mobil:  

070-497 62 88  

073-344 00 62 

072-202 22 05 

 

 

Underskrift 
Destinys Care 

Verksamhetschef 
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Verksamhetsbeskrivning  

Proffssystern i Stockholm AB bedriver verksamhet inom vård och omsorg av äldre och 
personer med funktionsnedsättning.  

Proffssystern har lång erfarenhet inom hemtjänst och hushållsnära tjänster. Vårt mål är att 
kunna ge varje kund ett gott och tryggt liv. Verksamheten bedrivs på ett kvalitetssäkert sätt 
och i enlighet med gällande lagstiftning. Kvaliteten i verksamheten utvecklas systematiskt och 
fortlöpande. 

Målgrupp 

Vår målgrupp är äldre och personer med funktionsnedsättning i behov av hemtjänst. 

Inriktning 

Proffssystern erbjuder en mångkulturell insats där alla, oavsett etnisk bakgrund, får en god 
omsorg och möts med respekt och där de kan känna sig trygga och bevara sina traditioner 
samt sin religion. Vi anpassar och tar fram en detaljerad genomförandeplan till kunden för att 
säkerställa att just dennes behov uppfylls i bästa möjliga mån. 

Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv och strävar efter att kunna ge våra kunder 
möjlighet att bevara sin nuvarande funktion och stimulera de sämre fungerande funktionerna. 
Vi har kompetenta medarbetare som arbetar tillsammans med kunden för att stärka dennes 
självständighet. 

Omfattning 

Verksamheten bedrivs i sju kommuner i Storstockholm och har kontor i fyra kommuner. De 
anställda uppgår till cirka 150 personer med tillsvidare-, tim- och vikarieanställning. 
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Organisationsschema för Proffssystern framgår nedan:

VD

Ekonomichef Personalchef KMA – Kvalitet,
Miljö & Arbetsmiljö Verksamhetschef

Chefsamordnare
Upplands Väsby

Hemtjänstpersonal

Samordnare Bro,
Sollentuna

Hemtjänstpersonal

Samordnare
Haninge, Ekerö

Hemtjänstpersonal

Samordnare
Stockholm, Solna

Hemtjänstpersonal
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Verksamhetens huvudsakliga uppdrag 

Verksamhetens uppdrag är att utföra hemtjänst utifrån kundernas egna önskemål och ge god 
service på ett personligt sätt. Kunderna ska uppleva att våra medarbetares egenskaper är 
flexibilitet, positivitet, humor, initiativförmåga och samarbetsförmåga. 

Vi utför våra uppdrag med hög kvalitet genom att: 
 vi utför våra uppdrag rättssäkert, det vill säga tillämpar gällande lagar och 

förordningar korrekt 

 vi utgår från kundens behov och erbjuder ett professionellt bemötande 

 våra medarbetare har rätt kompetens för sina uppdrag 

 vi tillvaratar våra medarbetares lust och förmåga att utveckla verksamheten  

 vi använder våra resultat som en del i arbetet att ständigt förbättra vår verksamhet. 

Riskanalys 

På företagsnivå bedömer vi fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna 
inträffa som kan medföra brister i verksamheten. Årligen genomförs en verksamhets-
uppföljning då vi går igenom alla processer för att:  

 uppskatta sannolikheten för att en händelse skulle kunna inträffa 

 bedöma vilka konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. 

Vi använder en 5-gradig skala, där 5 är mycket allvarligt, för att uppskatta vilka negativa 
konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. Resultatet av arbetet sammanställs 
och införs i en tabell och utifrån det planeras åtgärder för att minska risken för att händelsen 
ska kunna inträffa igen. Nedanstående är exempel på områden som identifierats som hög risk 
under 2019 och åtgärder för att hantera dessa. 
 

Riskområde Negativa 
konsekvenser 

Åtgärd 

Social 
dokumentation 

Utebliven 
information 
 

Samordnare kontrollerar systematiskt social 
dokumentation 2 gånger i månaden.  

Tid och kontinuitet Uteblivet eller sent 
besök 

Samordnare fördelar det dagliga arbetet och 
har tät kontakt med medarbetare och kunder 
och vidtar snabba åtgärder. Medarbetare är 
instruerade att alltid anmäla sen ankomst. 

Rekrytering av rätt 
kompetens 
 
 
 

Kunden drabbas  Proffssystern ställer högre krav vid 
anställning av personal och vidareutbildar 
existerande personal. Personalen ska ha 
adekvat utbildning inom området samt goda 
kunskaper i svenska språket.  
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Vi arbetar regelbundet med riskanalys inom arbetsmiljöområdet och till vår hjälp har vi en 
checklista. Checklistan omfattar arbetsmiljön för medarbetaren i utförandet av uppdraget hos 
kund. Denna checklista används vid första hembesöket eller vid förändring av uppdraget. 
Riskbedömningen utförs av samordnare eller kontaktperson. 

Under 2019 genomförde, Arbetsmiljöverket en arbetsmiljöinspektion med mycket gott 
resultat. Som ett resultat av besöket och dess givande diskussioner, har vi har uppdaterat 
checklistan ovan. 

Vi arbetar också med riskanalys avseende brand- och fallrisk i hemmet och har två checklistor 
till hjälp som används vid första hembesök eller vid förändring av uppdraget. 

Uppföljning genom egenkontroll 

Under året har nedanstående förbättringsområden identifierats i arbetet med egenkontroller: 

 dokumentation inklusive social dokumentation 

 arbetet med genomförandeplan 

 medarbetarsamtal 

Ledningsgruppen har följt upp att verkningsfulla åtgärder har vidtagits för bristerna. Vi har 
under 2019 också infört ett system där ansvarig samordnare utför en egenkontroll en gång i 
månaden. 

Verksamheten har också ett kontrollprogram för att säkra kvaliteten på insatser hos kund. 
Kontrollen görs, av samordnare eller kontaktperson, vid hembesök med en frekvens på minst 
2 gånger/år. Vi följer då upp hur kunden/närstående upplever samarbetet med Proffssystern 
och hur utförandet av insatserna har fungerat. Vi ser kontrollen som en förutsättning för att 
kvalitetsarbetet ska ge det förväntade resultatet. 

Ledningsgruppen har förutom ovanstående ett regelbundet arbetssätt att följa upp 
verksamheten avseende till exempel:  

 utvecklingsplanen för verksamheten och dess fokusområden  

 utvecklingsplan för medarbetarna. 

Utredning avvikelser 

Skyldigheten att rapportera missförhållanden eller risk för missförhållanden i verksamheten 
ingår som en obligatorisk del i introduktionen av nya medarbetare. Introduktionen signeras av 
medarbetaren. Fortlöpande information om rapporteringsskyldighet och Lex Sarah ges på 
APT-möten och i förekommande fall vid eventuell händelse. 

Under 2019 har det inrapporterats 5 avvikelser hos kund inom Upplands-Bro kommun:  

 1 avvikelse avseende missat kvällsbesök 

 1 avvikelse avseende miss i informationsflöde 
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 1 avvikelse avseende registrering av kund i systemet 

 2 avvikelser avseende registrering av besök 
Ingen avvikelse har lett till anmälan enligt Lex Sarah.  

Alla avvikelser har analyserats och åtgärder har vidtagits, såväl kortsiktiga som långsiktiga, 
för att det inte ska inträffa igen. Exempel på genomförda åtgärder är förbättrad information på 
APT samt individuell uppföljning med berörd personal vid samtliga tillfällen. 

Klagomål och synpunkter  

Proffssystern välkomnar alltid klagomål och synpunkter från våra kunder och deras 
närstående. Inkomna avvikelser/synpunkter ser vi som en grund till fortsatt kontinuerlig 
utveckling av verksamheten. Det finns flera sätt att komma i kontakt med oss:  

 personligt besök på vårt kontor 

 mail 

 brev 

 telefonsamtal 

 blankett för synpunkter och klagomål. 

Även via vår kundnöjdhetsmätning finns utrymme för kunder och deras närstående att 
utvärdera vår verksamhet och lämna förslag till förbättringar.  

Under 2019 har 4 klagomål inkommit till verksamheten i Upplands-Bro kommun.  

 2 klagomål avser serviceinsatser där kunden inte blev nöjd med utförd städning  

 1 klagomål avser bristande kunskaper i svenska 
 1 klagomål avser matlagning. 

Samtliga klagomål har registrerats, analyserats och åtgärder har vidtagits.  

Under 2019 har vi infört en Samtyckesblankett för överenskommelse av enstaka insatser. 

Samverkan  

För kundens bästa och för insatsens bästa kvalitet krävs ett gott samarbete mellan de olika 
aktörerna. Vi har rutiner för kontakter med myndigheter och närstående med syfte att få en 
god samverkan av aktiviteter rörande kunden. Samordnare har också regelbundet, i stort sett 
varje vecka, kontakt med kunder och närstående via telefon eller hembesök. 

Samordnare deltar i olika samverkansmöten med sjukvården, myndigheter samt olika 
föreningar och intresseorganisationer för att säkerställa samverkan mellan alla inblandade 
aktörer.  

Vid behov av ytterligare samverkan mellan de olika aktörerna inom vården deltar vi också i 
SIP – Samordnad Individuell Planering.  
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Samverkan mellan samordnare och arbetsgrupp sker dagligen. Vi genomför även 10 APT per 
år där närvaro är obligatorisk. 

Medarbetarnas medverkan i kvalitetsarbetet 

Medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet utgör en förutsättning för att verksamheten ska 
bedrivas i enlighet med verksamhetens övergripande mål. Därför har vi under 2019 fortsatt 
arbetet med att öka personalens förståelse för vikten av att rutiner följs och att avvikelser 
rapporteras och dokumenteras. För att ytterligare öka medarbetarnas engagemang och 
medverkan i kvalitetsarbetet involveras de i olika aktiviteter, till exempel deltar 
kontaktpersonen i planeringen av insatserna och uppförandet av genomförandeplanen samt 
uppföljningar. Vi går på APT igenom hur man fyller i olika blanketter rent praktiskt samt 
diskuterar skillnader mellan avvikelser och klagomål samt vad Lex Sarah innebär. 

Vid introduktion av en ny medarbetare ingår genomgång av för befattningen kritiska 
processer och rutiner. Därefter sker löpande genomgång av rutiner och policys på APT och 
andra personalmöten. Uppdaterade eller nytillkomna rutiner skickas ut till medarbetarna via 
mail. Vid eventuell händelse går vi igenom, det som inträffat och de berörda rutinerna och 
arbetssätten, med aktuella medarbetare. 

För att säkerställa ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt hos medarbetarna 
har vi en egen bemötandepolicy som medarbetarna godkänner och signerar vid anställning. Vi 
diskuterar den på APT och övriga personalmöten samt tar upp den vid medarbetarsamtal. 
Samordnare har daglig enskild kommunikation med medarbetarna avseende kunder och 
arbetets utförande. I det ingår vid behov reflektion avseende kundbemötande och 
professionellt förhållningssätt. 

Sammanställning, analys och resultat 

Utvecklingsplan 

Bristområdena som identifierades vid egenkontrollen har legat som grund för 
utvecklingsplanen 2019. Arbetet med att förbättra social och övrig dokumentation fortgår 
kontinuerligt genom bland annat löpande utbildning. Egenkontroller som nu även görs 
månadsvis av samordnare har givit positivt resultat. I arbetet med medarbetarsamtal har fokus 
lagts på uppdatering av individuell utvecklingsplan. 

Händelser av betydelse under året 

Proffssystern har 2019 fått tillstånd av IVO för att bedriva hemtjänst. 

Inga större förändringar har skett avseende verksamhetens inriktning och omfattning.  

Kunders och närståendes delaktighet i kvalitets- och utvecklingsarbetet 
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Kundbesök/hembesök sker både planerat och vid behov. Under besöket är närstående alltid 

välkomna om kunden så önskar. Information om möjligheterna som finns för att framföra 
synpunkter lämnas både skriftligt och muntligt till både kunden och dennes närstående vid 
första hembesöket.  

Vi har under 2019 dessutom infört träffar för närstående - två gånger per år. Vi dessa, som 
genomförs kvällstid, så bjuder vi på fika och informerar och diskuterar sådant som är av 
intresse för de närstående. 

Utbildningssatsningar som verksamheten har genomfört under året 

Verksamhetens mål är att all hemtjänstpersonal ska ha undersköterske- eller vårdbiträdes-
utbildning. Under de senaste åren så har närmare 100 medarbetare erhållit utbildning till 
undersköterska. För de närmaste åren är planen att ytterligare 20–25 medarbetare skall 
genomgå utbildning till undersköterska.  

Följande utbildningar har under året genomförts för samtliga medarbetare: 

 webbaserad utbildning i bland annat vårdhygien, demens, diabetes och sparsam 
körning 

 interna utbildningar i socialdokumentation  

 intern utbildning i basala hygienrutiner 

 interna baskurser i matlagning.  

Systematiskt brandskyddsarbete 

Checklista för kontroll av brandskydd i hemmet samt instruktioner för agerande vid eventuell 
brand, finns i hempärmen.   

Samlad bedömning 

Viktiga delar i det systematiska förbättringsarbetet såsom riskanalyser, egenkontroller och 
avvikelsehantering och hantering av klagomål har fungerat bra i verksamheten. Vi kan 
konstatera att en ständig utveckling sker i verksamheten och att år 2019 varit ett givande och 
positivt år. Utvecklingsplanen har varit en starkt bidragande orsak till detta. 

Utvecklingsarbetet fortsätter framåt och utvecklingsmål och -plan för 2020 kommer att stärka 
verksamheten ytterligare. 

Kista 2020-01-23 

 

 Verksamhetschef  
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Sammanfattning 
 Verksamhetschefen på Hagtorp överlåtit vissa ledningsuppgifter, enligt hälso- 

och sjukvårdsförordningen 2017:80, till sjuksköterska den 8 juli 2019. Överlåtelse 

upphävdes den 23 september 2019 på grund av sjuksköterskans sjukskrivning 

och att allt flera brister identifierades i den hälso- och sjukvården som bedrivits 

på Hagtorp.  

 Under hösten har sjuksköterskebemanningen varit instabil. Verksamheten har 

löst det genom att ha en sjuksköterska från mobila teamet på plats samt 

sjuksköterskor från bemanningsbolag för att säkerställa patientsäkerheten. En 

ny sjuksköterska anställdes under slutet av året.  

 Samtliga medarbetare förstår och dokumenterar händelser i Attendos 

avvikelsessystem ADD  

 Vi har en fungerande kvalitetsgrupp bestående av verksamhetschef och 

kvalitetssamordnare. Gruppen träffas varje månad och identifiera risker, gör 

riskanalyser samt följer upp vidtagna förbättringsåtgärder. Verksamheten gör 

risk- och händelseanalyser vid allvarliga händelser eller risk för allvarliga 

händelser. Händelser rapporteras i det elektroniska systemet Attendo ADD och 

hanteras på verksamhetens kvalitetsmöten och på APT. 

 Verksamheten arbetar i dag enligt Attendos rutiner och riktlinjer  

  Vi har genomfört dokumentationsgranskning inom HSL  och SoL i 

dokumentationssystemet Safedoc 

 Samtliga medarbetare har genomgått livsmedelshygien utbildning 

 Patienters och närståendes synpunkter och klagomål som har betydelse för  

kvalitetsutvecklingen har mottagits och hanterats enligt rutin. 

 Arbete med att samtliga kunder har en genomförandeplan fortsätter 

 Samtliga avdelningar har i dag BPSD-ombud 

 Utbildning inom certifierad kontakmannaskap har på börjats  

 Arbete för att öka kundnöjdheten pågår ständigt 

 

Övergripande mål 

SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Hagtorps äldreboende togs över från annan entreprenör 15 maj 2019. Under det först 

verksamhetsåret har verksamhetschefen fokuserat på att få en fungerande arbetsplats 

utifrån Attendos rutiner och riktlinjer.  

Målet för verksamheten har varit 

 att få en stabil sjuksköterskegrupp 

 att få en fungerande kvalitetsgrupp  
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 att verksamheten ska arbeta enligt Attendos rutiner och riktlinjer 

 att samtliga medarbetare dokumenterar i vårt journalsystem, Safedoc 

 att samtliga kunder ska ha en dokumenterad genomförandeplan  

 att samtliga medarbetare förstår och kan rapportera avvikelser i vårt 

avvikelsesystem ADD 

 att samtliga avd har BPSD-ombud 

 att vi på börjat certifierad kontaktmannen utbildning      

 att samtliga medarbetare har genomgått livsmedelshygien 

 att samtliga medarbetare som är delegerade läkemedelsdelegering förstår 

innebörden av den  

 att få en ökad kundnöjdhet för 2020, kundnöjdheten för år 2019 var 45%   

 

Ansvarsfördelning 

SOSFS 2011:9, 3 kap. 3 § 

Verksamhetschef 

 Ansvarar för att verksamheten har ett lokalt anpassat kvalitetsledningssystem 

som bygger på Attendos centrala kvalitetsledningssystem.  

 Ansvarar för att planera, leda, kontrollera och följa upp verksamheten och dess 

processer samt identifiera och aktualisera nödvändig samverkan. 

 Ansvarar för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås. 

 Inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för 

hur det systematiska förbättringsarbetet kontinuerligt ska bedrivas, för att 

kunna leda, följa upp och utveckla verksamheten. 

 Ansvarar för att avvikelser i form av klagomål samt för verksamheten aktuella 

och rapporterade risker och händelser utreds.  

 Ansvarar för att uppföljning och analys av verksamheten sker, så att åtgärder 

kan vidtas för att förbättra verksamheten och få en utveckling över tid. 

 Minst en gång årligen utföra Lokal kontroll/verifiering. 
 Dokumentera arbetet i en kvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse.  

 

Kvalitetssamordnare 

 Ansvarar för att leda den lokala kvalitetsgruppen samt samordna det löpande 

kvalitetsarbetet i verksamheten. Kvalitetssamordnaren ska alltid delta i den årliga 

egenkontrollen   

 

Samordnare/Planeringsledare  

 Ersättare vid kvalitetssamordnares frånvaro.  

Kvalitetsombud 

 På Attendo Hagtorp ska finns ett kvalitetsombud per avdelning som ingår 

kvalitetsgruppen. De ansvarar för att informera personal på sin avdelning om vad 

som framkommit på kvalitetsmöten samt inhämta information från personal från sin 

avdelning som ska föras fram på kvalitetsmöten. Ett arbete som fortgår.  
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Sjuksköterska 

 Arbeta i enlighet med de fastställda processerna och rutinerna. 

 Ansvarar för att aktivt arbeta med vidareutveckling av rutiner och metoder samt 

påtala nya behov av sådana. 

 Rapportera risker och avvikelser. 

 Rapportera allvarliga händelser enligt rutin 

 Följa upp risker och avvikelser som vård- och omsorgspersonal rapporterat som 

berör legitimerad profession.  

 Vara delaktiga vid uppföljning av mål och resultat. 

 Vara delaktiga i kvalitetsmöten. 

Vård- och omsorgspersonal  

 Arbeta i enlighet med de fastställda processerna och rutinerna. 

 Aktivt arbeta med vidareutveckling av rutiner och metoder. 

 Påtala behov av nya rutiner och metoder. 

 Rapportera risker och avvikelser 

 Rapportera allvarliga händelser enligt rutin 

Kock 

 Genomför beställning av livsmedel. 

 Deltar i kostutbildningar som anordnas för gruppen.  

 Deltar vid kostråd. 

 Skriver avvikelserapport vid problem med maten. 

 Vid frånvaro ska kockens uppgifter fördelas till annan personal. 

 Ansvarar för att måltidskonceptet God Mat är väl känt. 

 Ansvarar för att ny personal introduceras i mat och måltidsrutiner på enheten  

Kostombud 

 Ansvarar för att anpassa Attendos centrala grundmeny utifrån kundens önskemål. 

 

Mät- och uppföljningsmetod 
Genom att inhämta statistik från vårt lokala kvalitetsarbete med händelserapporter kan 

vi identifiera de olika avvikelserna under året. 

För varje uppkommen avvikelse i vårt händelsesystem görs en utredning. Ansvarig för 

att utredningar startas är verksamhetschef. Utredningen leder till att man vidtar 

åtgärder för att uppkomna situation inte ska ske igen. Genom att följa upp  åtgärderna 

inom verksamhetens kvalitetsmöten och på arbetsplatsträffar, APT sker ett lärande i 

organisationen.  

Under året har vi haft en lärandeprocess hur vi ska hantera uppkomna avvikelser då 

kvalitetsgruppen har bestått av verksamhetschef och kvalitetssamordnare. 

Verksamhetschef och kvalitetssamordnare har under året gått kvalitetsutbildning inom 

Attendo central för att lära sig hur avvikelse system  fungerar och hur det kan 

användas. Under senare delen av året har det sedan funnits en regelbundenhet i 

kvalitetsmöten. Någon avstämning kvartalsvis har inte heller skett utifrån nämnda 
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orsak. Uppföljning hart skett vid APT för information och dialog om de avvikelser som 

har skett under förgående månad.   

Hur det systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits och vilka 

åtgärder som genomförts 

SOSFS 2011:9 7kap §1 

Under året har vi  försökt skapat en kvalitetsgrupp med verksamhetschef, 

kvalitetssamordnare och HSL-ansvarig sjuksköterska. Det ledningsansvar som 

verksamhetschef överlåtit enligt hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80, till 

sjuksköterska den 8 juli 2019 upphävdes den 23 september 2019 med anledning av 

sjuksköterskans sjukskrivning och att allt flera brister identifierades i den hälso- och 

sjukvården som bedrivits på Hagtorp. Arbete har fortlöpt inom kvalitetsgruppen med 

verksamhetschef och kvalitetssamordnare.  

Arbetet med att implementerar Attendos kvalitetsledningssystem och lokala rutiner har 

skett under hösten och vintern 2019. Flera av avvikelserna grundar i avsaknad av 

kunskap om och förståelse för  det lokala kvalitetsledningssystemet i verksamheten och 

hos omvårdnadspersonalen.  

Arbetet under året har fokuserats på att implementera kvalitetsledningssystemet och 

att utveckla lokala rutiner för det. 

Under förgående år har 119 avvikelser skett inom följande områden: 

 

Område Antal  

Läkemedel  35 

Fall 26 

Omvårdnad 13 

Hot & Våld 9 

Information 8 

Kost & måltider  4 

Synpunkter 3 

Larm 2 

Utmanade beteende 2 

Övrigt  17 
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Följande förbättringsprojekt genomfördes under föregående år 

 Läkemedel. En åtgärdsplan för att säkerställa att sjuksköterskorna följer rutiner 

för läkemedelshantering och delegering  

 Fall. Att säkerställa att samtliga medarbetar följer rutiner för fall 

 Kost och måltider. Att säkerställa att samtliga medarbetare genomgår Attendos  

webbutbildning inom livsmedelshygien.  

 Omvårdnad,  BPSD-ombud finns på samtliga avdelningar efter utbildning som  

administratörsutbildningen inom BPSD-kvalitets register.  

 I december genomförds certifierad kontaktmanna utbildning.   

 Vi informerar alla nya kunder om hur de kan framföra synpunkter och klagomål 

 Varje vecka skickar verksamhetschefen ett veckobrev digitalt samt anslår det i 

boendets entré.   

Uppföljning genom lokala och externa kontroller och jämförelser 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§ 

Under året har vi tagit del av  

 Nationella brukarundersökningen 

 Analys av externa granskningar  

 Analys av synpunkter och klagomål  

 Ärende från patientnämnden  

 Ärende från IVO 

 Anonyma besökare  

 Analys från Hälsa och Miljökontoret 

 Analys från Samhällsbyggnadskontoret, Livsmedelsavdelning  

Orsaksanalys 

Då det är första året som Attendo driver Hagtorps äldreboende har vi inga 

jämförelser tal att jämföra med året med.     

 

Granskning av dokumentationen 

En personakt med social dokumentation ska upprättas i direkt anslutning till att en 

insats startar. Det är verksamhetschefen som ansvarar för att genomförandet av 

insatsen dokumenteras. I ansvaret för dokumentation ligger bl.a. att se till att 

personalen har kunskap om och följer de regler som gäller och att det finns tid avsatt för 

dokumentation.   

Under året har dokumentationsstödjare utbildats som stöd till sina kollegor.  

Under hösten har dokumentationsgranskningar genomförts utifrån Attendos framtagna 

mall för dokumentationsgranskning inom både  SoL och HSL dokumentation. Bägge 

granskningarna uppvisade brister i dokumentationen vilket föranledde ytterligare 
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åtgärder där dokumentationsstödjare frikopplades från verksamheten för att vara ett 

stöd för sina kollegor.      

Orsaksanalys 

Orsaken till det låga resultatet är att sjuksköterskorna inte dokumenterat enligt 

Attendos rutiner och riktlinjer för dokumentation i Safedoc  samt att det under året  inte 

funnits omvårdnadsansvariga sjuksköterskor med helhetsbild och helhetsansvar för 

riskbedömningar och dokumentation. 

Dokumentationshandledaren samt MAS från Attendo har haft utbildning i 

grundläggande rutiner och riktlinjer för dokumentation i Safedoc för sjuksköterskorna 

som sedan sade upp sig samt långtidssjukskrev sig.  

Hos omvårdnadspersonals fanns inte någon kultur att dokumentera i journalsystem 

utan verksamhetsföreträdaren använde sig av signeringslistor och därigenom kring gick 

man dokumentationsansvar i SoL-journal.  

Dokumentationsstödjaren ska stödja verksamhetens medarbetare i deras SoL -

dokumentation.  

 

Samverkan 
SOSFS: 2011:9 4 kap. 5 § 

På Attendo Hagtorp förekommer det olika typer av möten. De följer en viss ordning 

under årets lopp för att skapa en råd tråd i verksamheten.  

Löpande varje vecka hålls måndagsmöte  med en representant per avdelning.  

Lednings gruppmöte sker vannan vecka. I ledningsgruppen ingår verksamhetschef 

sjuksköterskor, samordnare, fysioterapeut, arbetsterapeut och kock    

En gång per termin inbjuds till närståendemöten. Detta för att närstående ska ges 

möjlighet till delaktighet i verksamhetens kvalitetsutveckling. 

En gång i månaden har verksamheten verksamhetsuppföljning med representanter från 

Upplands-Bro kommun. Under hösten 2019 hade verksamheten också 

verksamhetsuppföljning med kvalitetsutvecklar från Upplands- Bro kommun en gång 

per vecka.      

Samverkan sker med La Romain för planering av besök rörande tandvård. I och med 

årsskiftet övertar Flexident uppdraget för Upplands-Bro kommun. 

Apoteket AB utför kvalitetsgranskning av läkemedelshantering så att denna är utförd 

enligt författningar och övriga riktlinjer. Läkemedelsgranskning är inte utförd under 

2019. 

Verksamheten deltar i samverkan med Upplands-Bro kommun samt  Upplands-Bro 

kommuns vuxenutbildning.  
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Verksamheten samverkar med olika trossamfund  och grundskolan i närområdet som 

kommer regelbundet till verksamheten för att möta brukare. 

Verksamheten samverkar med en rad vuxen- och gymnasieutbildningar  att ta emot 

elever under utbildning. 

Samverkan sker med hjälpmedelscentral Sodexo genom konsultation, utbildning och 

förskrivning. 

 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Varje månad sammankallar kvalitetssamordnaren till kvalitetsmöte. Under 

kvalitetsmötet förs dialog om risker, både ur verksamhetsnivå, organisatorisk nivå, 

medarbetar eller brukarperspektiv.  

Riskbedömningar görs kontinuerligt och regelbundet i verksamheten ur olika 

perspektiv. Detta för att minska risker för händelser. 

Kvartalsvis inlämnas de riskanalyser som genomförts i verksamheten till Attendos 

kvalitetsavdelning. 

 

Rapporteringsskyldighet 
SOSFS 2011:9 6 kap 2 §  och 5 kap 4§ 

Alla medarbetar har en rapporteringsskyldighet. När en händelse inträffar som 

uppfattas som ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande ska den 

rapporteras. Utgångspunkten är medarbetarens egen bedömning av själva händelsen 

och dess konsekvenser för den berörda personen. 

Händelsen ska registreras i en händelserapport i Attendos elektroniska kvalitetssystem 

Add så snart som möjligt. I händelserapporten finns en ruta som kan klickas i om 

rapportören bedömer att händelsen är ett missförhållande eller en risk för 

missförhållande enligt lex Sarah. 

Av dokumentationen ska själva händelsen eller situationen beskrivas och vilka åtgärder 

som vidtagits i det akuta skedet. Vidare ska det framgå hur och när situationen uppstod, 

vilka som var närvarande samt övrig information som kan vara av vikt för att ansvariga 

ska kunna vidta adekvata åtgärder för att komma åt orsakerna till att missförhållandet 

uppstod, samt för att förebygga risk för liknande missförhållanden. 

Verksamhetschefen är ansvarig för att informera regionchef och regional 

kvalitetsutvecklare om att en händelse inträffat. 
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Verksamhetschefen påbörjar snarast med att göra en förenklad utredning som 

registreras i kvalitetssystemet Add under Ny allvarlig händelse. Händelsen ska även 

dokumenteras i den enskildes sociala journal. Syftet är att identifiera de risker och 

andra faktorer som fortsatt kan medföra att ett missförhållande uppstår.  

Regionchefen ansvarar sedan för att välja ut en person som ska utreda händelsen, och 

utredningen ska genomföras så skyndsamt som möjligt. 

Verksamhetschefen informerar uppdragsgivaren om påbörjad utredning och i samband 

med att utredningen avslutas ska uppdragsgivaren också informeras om 

ställningstaganden samt vidtagna och planerade åtgärder. Uppdragsgivaren informeras 

om en anmälan görs till IVO. 

Återkoppling sker kontinuerligt av verksamhetschef till både boende, närstående och 

kund genom hela processen från händelserapport till utredning och anmälan. 

Återkoppling kan ske på många vis, personliga möten, telefonsamtal, e-post och brev.  

Återkoppling i verksamheten sker både individuellt med berörda medarbetare men även 

i samband med APT och kvalitetsmöten. 

 

Synpunkter och klagomål 
SOSFS 2011:9 5 kap. 3 §  

Inom Attendo finns blanketten ”Vi vill bli bättre” som användas i syfte att fånga 

synpunkter och klagomål. På blanketten kan berörd person skriva ner sina synpunkter, 

positiva och negativa.  

På Attendo Hagtorp finns blanketten tillgänglig: i huvudentrén i utskriven form, 

verksamhetschef informera och lämnar den samband med inflytt i broschyr ”Välkommen 

till Hagtorp””. 

Om klagomål eller synpunkter kommer in muntligt ansvarar den som tog emot det för 

att det dokumenteras på blanketten ”Synpunkter och klagomål” snarast. Den lämnas 

sedan till verksamhetschefen skyndsamt och hanteras i verksamhetens 

händelsehantering ADD. 

Om synpunkter eller klagomål inkommer skriftligt via brev eller mail, ska dessa 

betraktas på samma sätt som en inkommen blankett. Inkomna synpunkter och klagomål 

som rör brukare/klient ska dokumenteras i dennes journal och rapporteras som en 

händelse i AttendoAdd (Händelserapport) som Synpunkter/förbättringsförslag eller 

Synpunkter/klagomål och ingår på så sätt i verksamhetens händelsehantering.  

Verksamhetschefen ansvarar för att synpunkter och klagomål följs upp genom att:  

 återkoppla till den som lämnat synpunkter och klagomål inom 48 timmar 

 vidta åtgärder för förbättring, förändring och utveckling 

 följa upp resultatet av åtgärderna  
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 dokumentera resultatet  

 återkoppla resultatet till den som har lämnat synpunkter och klagomål  

Alla synpunkter/klagomål tas upp på kvalitetsmöten varje månad.  

Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9 5 kap. 6§ 

Riskanalys 

 Under det gångna året har en riskanalys genomförts som bedömts haft stor risk 

för att medföra brister i verksamheten. Dessa har varit: 

o Riskanalys med kemisktekniska produkter 

Uppföljning avtalsuppföljning 

 Avtalsuppföljning har skett med Upplands-Bro kommun  

o I september 2019 skickade Upplands-Bro kommun en skriftlig erinran 

angående avtalsbrott kopplat till mat och aktiviteter. Efter att Hagtorp 

redovisat efterfrågade åtgärder i en handlingsplan i oktober 2019 antogs 

handlingsplanen och de åtgärder som vidtagits.   

 Patientnämnden 

o Under verksamhetsåret har Hagtorp fått svara på två ärenden från 

patientnämnden. Ärenden har rört vård och omhändertagande. Efter svar 

till patientnämnden har ett ärende avskrivits det andra som berör 

omhändertagande är under fortsatt utredning under 2020.  

 IVO 

o Under året har en anmälan till IVO skickats. Efter svar och utredning lade 

IVO ner anmälan.  

 

 Allvarliga händelser 

o Under året har det inträffat 13 allvarliga händelser.  Tre av dem är 

allvarliga klagomål. Fem allvarliga händelser berör läkemedel och 

läkemedelshantering, tre berör brister i bemötande och kompetens och två 

berör tekniska problem. 11 av de 13 allvarliga händelserna är utredda och 

åtgärdade med en åtgärdsplan.  

 SoL- och HSL-dokumentation  

 Under året har granskningar av SoL -och HSL- dokumentation gjorts. I 

samband med granskningar HSL-dokumentation gjord av medicinsk 

ansvarig sjuksköterska, av 10 stycken patientjournaler, kan det konstateras 

att dokumentationen avseende hälso- och sjukvård på Hagtorp når inte upp 

till Attendos krav. Den sammanlagda bedömningen av hälso- och 

sjukvårdsdokumentationen på Hagtorp är att den är mycket bristfällig och 

säkerställer inte en god patientsäkerhet. En åtgärdsplan upprättas och 
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verkställs. Vid granskning av SoL- dokumentation fanns brister 

Dokumentations- stödjare utbildas i syfte att ge stöd vid dokumentation i 

journal och genomförandeplan 

   

Resultat 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

 Hagtorp hat två sjukskötersketjänster. Under året har en av sjuksköterskorna  

sagt upp den andra sjuksköterskan har sagts upp av arbetsgivaren. En ny 

sjuksköterska anställdes innan årsskiftet och under den här perioden har den 

medicinska säkerheten kunnat säkerställas genom att sjuksköterska har lånats 

in från mobila teamet. 

 Hagtorp har en kvalitetsgrupp bestående av kvalitetssamordnare och 

verksamhetschef. Kvalitetsgruppen träffas en gång per månad. Arbete fortsätter 

under 2020 att få en helt fungerande kvalitetsgrupp.   

 Verksamheten arbetar enligt Attendos rutiner och riktlinjer 

 Samtliga medarbetare dokumenterar i Safedoc 

 Dokumenterade genomförandeplaner finns för samtliga boende  

 Samtliga medarbetare förstår och kan rapportera avvikelser i vårt 

avvikelsesystem ADD 

 Samtliga avd har BPSD-ombud 

 Hagtorp har börjat certifierad kontaktmannen utbildning      

 Samtliga medarbetare har genomgått livsmedelshygien 

 Samtliga medarbetare som är delegerade läkemedelsdelegering förstår 

innebörden av den  

 

Övergripande Mål för kommande år 
 

Övergripande mål i kvalitetssäkerhetsarbetet för 2020 är: 

 att minska antalet fall med 10% 

 att bli godkänd i HSL- och SoL-dokumentationen genom utbildningsinsatser, 

regelbundna granskningar och uppföljningar 

 att registrera samtliga riskbedömningar i Senior Alert för att kunna se mönster 

kring risker och arbetssätt samt öka engagemanget i teamet genom 

utbildningsinsatser och aktivt arbete 

 påbörja registrering i BPSD-registret för att öka kvaliteten inom demensvården 

 att samtliga patienter ska ha genomförda och uppdaterade riskbedömningar med 

eventuella hälsoplaner 
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 komplett infektionsregistrering 

 att registrera samtliga dödsfall i Palliativa registret 

 att samtliga medarbetare har genomgått webbutbildning inom Demens ABC 

 att en läkemedelsgranskning har genomföras 

 att samtliga patienter har haft läkemedelsgenomgång med läkare och 

sjuksköterska. 

 att natt- och dygnsfastemätning har genomförts 2 gånger under året. 

 att infektionsregistrering sker 

 att följsamhet av basala hygienrutiner har genomförts 1 gång under året   
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Sammanfattning 

Humana fick tillträde till fastighet Lillsjö Badväg den 2 september 2019. I mitten på  

september flyttade första kund in på Lillsjö Badväg. När verksamheten startade fanns redan 

ett väluppbyggt kvalitetslednings system utifrån Humana Omsorg AB rutiner. Under de 

månader verksamheten har varit i drift har Lokala Instruktioner skapats utifrån att 

verksamheten byggs upp. Kvalitetsledningssystemet byggs kontinuerligt på med nya rutiner 

och instruktioner. Implementering av kvalitetsledningssystemet till ny personal, en 

pågående process. Kvalitetsråd har påbörjats. Möten har hållits varje månad under 

uppstarten för att snabbt få utvärdering och snabba åtgärder där det behövs förändring. 

Under 2020 går vi över till Humanas rutiner och har kvalitetsråd varje kvartal. Utredningar 

och åtgärder görs direkt och återkopplas på APT. Alla yrkesgrupper har tagit stort ansvar för 

sina områden och har därmed säkrat att inga allvarliga händelser har uppstått under 

uppstarten. Stor vikt läggs på rekrytering av personal, kompetent personal som kan ta 

ansvar för sin yrkesroll. Checklistan för introduktion har använts och även reviderats under 

hösten för att möta nya krav och förändrande rutiner. Handledning av sjuksköterska och 

paramedicinare till omvårdnadspersonal i de olika tekniska lösningar som finns i 

verksamheten kontinuerligt. Tillsättande av planansvarig/kvalitetsansvarig planeras att få 

har fått fördjupad utbildning i flera system för att kunna finnas nära vården och stötta sina 

kollegor. 

Beskrivning av verksamheten 

Lillsjö Badväg drivs i egen regi av Humana Omsorg AB. Verksamheten ligger i Upplands-Bro 

kommun, centralt i Kungsängen. Verksamheten har tillstånd att bedriva verksamhet för 

personer över 65 år med omfattande vård- eller omvårdnadsbehov. Lillsjö Baväg har totalt 

80 platser  fördelat på 4 våningsplan med 2 enheter på varje plan. Vi har gemensamma 

utrymmen på varje avdelning för gemensamma aktiviteter, en stor, inglasad balkong med 

infravärme med utgång från varje kök samt en stor balkong med en "vinterträdgård" som 

binder samman de två avdelningarna på varje våningsplan samt . På vårt översta plan har 

vi en stor samlingssal för gemensamma större aktiviteter samt en takterass att njuta av. I 

vårt hus har vi ett härligt gym och en bastu att njuta av. Ett mindre aktivitetsrum finns att 

samlas i för mindre aktiviteter såsom damlunch, konstgrupp eller kanske en "gubbröra". 

från vår entréplan har vi utgång till vår fantastiska trädgård som vetter mot en förskola 

med promenadstråk, växthus och en möjlighet till uteträning. 

Organisation 

På Lillsjö Badväg har Humana ansvaret för att bedriva verksamheten enligt 

Socialtjänstlagen (SOL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt för att verksamheten 

bedriver kvalitetsarbete och följer socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Lillsjö 

Badvägs ledningsgrupp består av en verksamhetschef, en gruppledare, en sjuksköterskar, 

en arbetsterapeut/aktivitetsansvarig och en sjukgymnast/aktivitetsansvarig. I 

verksamheten arbetar vi med verksamhetsutveckling i samarbete med medarbetare och 

kunder. Detta kommer att göras vid olika råd som kostråd, boenderåd, kvalitetsråd, 

anhörigråd och aktivitetsråd. Vid de olika råden förs minnesanteckningar, vilka kommer att 

sparas i vårt ledningssystem Parus som är Humanas webbaserade kvalitetsledningssystem. 

Genom de olika råden kommer medarbetare, kunder och anhöriga ges möjlighet till 

inflytande att påverka sin egen eller sina närståendes situation. På avdelningarna finns och 

kommer att utses olika ansvarsområden som utförs av omvårdnadspersonalen. Kostombud, 
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aktivitetsombud, inkontinensombud, dokumentationsstödjare, värdeledare, hygienombud, 

anhörigombud, BPSD administratörer och kvalitetsombud. 

Ansvarsfördelning 

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret på Lillsjö Badväg. Verksamhetschef, 

gruppledare, sjuksköterskor och aktivitetsansvariga bildar Lillsjö Badvägs ledningsgrupp. 

Ledningsgruppen ansvarar för övergripande frågor, årsplanering med mera. Gruppledaren, 

som arbetar 100 %, har ansvar för bland annat schemaläggning, bemanning, rekrytering av 

omvårdnadspersonal, utse handledare för introduktioner och följa upp introduktionen för 

vikarier, bevilja eller avslå semesteransökningar, skriva hyreskontrakt, vara kontakt mot 

fastighetsägaren i fastighetsfrågor. Kostombuden tillsammans med sjuksköterska och 

gruppledare bildar kostrådet. Kostrådet har som uppgift att utveckla måltidsmiljö, hålla sig 

uppdaterade inom forskning, riktlinjer och nyheter gällande måltider samt har de ett ansvar 

att livsmedelshygien följs. Aktivitetsrådet består av aktivitetsansvariga och aktivitetsombud. 

Rådets huvudsakliga uppgift är att utveckla aktiviteter utifrån kundernas önskemål. Rådet 

ska arbeta för att upprätthålla övriga medarbetares kunskaper i området samt att stötta 

dem i uppdrag kring aktiviteter. Verksamhetschef, sjuksköterska, arbetsterapeut, 

sjukgymnast och planansvarig/kvalitetsombud bildar Lillsjö Badvägs kvalitetsråd. Vid 

kvalitetsråd tas avvikelser, synpunkter och klagomål, tillsyner, kontroller med mera upp. 

Genomgång av avvikelser som registrerats under de senaste tre månaderna, vilka åtgärder 

som är vidtagna samt vad vi kan göra för att händelserna inte ska uppkomma igen. 

Kvalitetsledningssystem 

Ledningssystemet Parus (Process, Aktivitet, Rutin, Uppföljning, Samverkan) är uppbyggt 

utifrån SOSFS 2011:9. Parus beskriver vår lednings- och kärnprocess samt våra 

stödprocesser. Varje process har ansvarig processägare. Samtliga processer mäts och 

övervakas regelbundet genom olika rapporter för att kunna fungera optimalt och följer 

processmetodiken "Plan, Do, Check, Act". 

I det dagliga arbetet fungerar Parus som ett redskap, en konkret handbok. Genom sin 

tydliga uppbyggnad, med grund i den praktiska verksamheten, är det lätt för personalen att 

orientera sig i ledningssystemet och hitta den rutin, tillhörande dokument eller uppföljning 

som de söker. 

Namnet PARUS är sammansatt av första bokstaven i de begrepp systemet bygger på; 

Processer, Aktiviteter, Rutiner, Uppföljning och Samverkan. I PARUS är de viktigaste 

processerna för verksamheten identifierade, beskrivna och fastställda. För alla processer 

finns upprättat metoder och arbetssätt som dels säkrar vården och omsorgen men också 

ger bästa förutsättningar för ständig kvalitetsutveckling. PARUS systematiska 

förbättringsarbete är förebyggande åtgärder, såsom riskanalyser för att kunna förhindra att 

vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser inträffar, ett viktigt område och ett eget 

kapitel. Här ingår aktiviteterna Riskanalys, Lex Maria, Lex Sarah, Synpunkter och klagomål 

och Avvikelsehantering. PARUS består också av aktiviteter kopplade till personalens 

kompetens och medverkan i kvalitetsarbetet. Dokumentationsskyldighet inkluderar 

Kvalitetsberättelse för varje verksamhet/enhet och Patientsäkerhetsberättelse i de 

verksamheter där Humana har HSL-ansvar. PARUS är systematiskt planerat i en årsplan där 

samtliga metoder och rutiner följs upp i enlighet med angiven frekvens i PARUS, minst en 

gång per år, så kallat egenkontroll I det dagliga arbetet fungerar PARUS som ett redskap, 

en konkret handbok. Genom sin tydliga uppbyggnad, med grund i den praktiska 

verksamheten, är det lätt för personalen att orientera sig i kvalitetsledningssystemet och 
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hitta den rutin, stöddokument eller uppföljning som de söker. 

Övergripande kvalitetsmål för verksamheten 

Vi ska uppnå vår kvalitetsstandard enligt PARUS och ett mål är att alltid förbättra resultatet 

från tidigare mätningar. Våra mål är även kopplade till respektive uppdrags avtal med 

beställaren/kommunen. Hela vår verksamhet syftar till att leva upp till vår vision ”Alla har 

rätt till ett bra liv”. Vi arbetar för att våra kunder ska uppleva livskvalitet och 

självbestämmande i vardagen. Förutsättningen för detta är ett gott bemötande och att i 

varje situation vara lyhörda för kundens vilja. En personalgrupp som regelbundet reflekterar 

och för dialog kring bemötande och värderingar utvecklar och bevarar lyhördheten och det 

goda bemötande. Av denna anledning satsar Humana på ett aktivt och kontinuerligt 

pågående värdegrundsarbete i alla sina personalgrupper. Vi arbetar med beprövade, 

vedertagna och evidensbaserade arbetsmetoder som hörnstenar i all omsorg vi bedriver. 

Utveckling som vidtagits för att höja kvaliteten 

Lillsjö Badväg slog upp sina dörrar för första kund den 17 september 2019. Entréplan för 

personer med demensdiagnos och plan 1 för personer med somatisk diagnos öppnades 

samtidigt. Inför uppstarten hade vi tre introduktionsdagar för all nyanställd personal med 

genomgång av ledningssystem, rutiner, Humanas värdegrund och livsmedelshantering. 

Rekrytering sker löpande under uppstarten i förhållande till antal kunder. Checklista för 

introduktion har under perioden omarbetats för att passa verksamheten. Rutiner för 

introduktion har upprättats. Rutiner för inskrivning/inflyttning av kund har använts, nya 

checklistor och informationsmaterial till kund som är nyinflyttad har skapats. Instruktioner 

lokalt för Lillsjö Badväg har skapats utifrån riktlinjer och Humanas rutiner. Lokala 

instruktioner har upprättats under 2019 för att säkerställa en trygg och välfungerande 

verksamhet för kunder och personal. Kvalitetstetsråd har skapats och haft sitt första möte 

med uppföljning av avvikelser. Kvalitetsledningssystemet PARUS introduceras till samtlig 

personal. Samtlig personal i verksamheten har tillgång till ledningssystemet som kommer 

att komma med en ny version/uppdatering 2020 och all personal kommer att få en 

introduktion i den nya versionen av PARUS. 

Utbildning 

All personal omfattas av kompetenskrav, att ha rätt kompetens är en förutsättning för att 

ge en god och säker vård och omvårdnad. Syftet med rätt kompetens är att arbeta 

patientsäkert. I Humana Omsorg arbetar vi med kompetens dels utifrån att all 

omvårdnadspersonal bör ha lägst kompetens undersköterska och dels att det ska finnas en 

långsiktig plan för fortbildning för hela enheten och individuella utvecklingsplaner för var 

och en av medarbetarna. Nyanställda Humana Omsorg vill ge sina nyanställda medarbetare 

en bra start. För att säkerställa att introduktionen blir heltäckande används en checklista 

med såväl teoretiska som praktiska moment, samt en generell och en enhetsspecifik del. 

För att personal ska känna trygghet i sitt arbete är det viktigt med en god introduktion. Vid 

varje introduktion kommer det att utses en ansvarig handledare. I första hand är det 

gruppledaren tillsammans med verksamhetschef som är ansvarig för att checklistan vid 

nyanställda gås igenom steg för steg. I introduktionen ingår även en webbaserad 

introduktionsfilm som finns att till gå i Humana Academy. När introduktionen har slutförts 

bokar ansvarig gruppledare/chef en uppföljningsträff med medarbetaren. Syftet med 
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uppföljningen är att säkerställa att arbetet fungerar såväl ur verksamhetsperspektiv som 

medarbetarperspektiv. 

Samverkan 

Som en del i kvalitetsarbetet ingår identifiering av de områden där samverkan behövs för 

god omvårdnad. För att vi ska kunna tillgodose den äldre personens olika behov är 

samverkan med den äldre personen, dennes anhöriga, närstående och externa aktörer som 

exempelvis frivilligorganisationer av största betydelse. Liksom samverkan mellan vårdgivare 

eller verksamheter inom socialtjänsten. 

Som en del i kvalitetsarbetet ingår identifiering av de områden där samverkan behövs för 

god omvårdnad. För att vi ska kunna tillgodose våra kunders olika behov är samverkan med 

våra kunder, kunders anhöriga, närstående och externa aktörer som exempelvis 

frivilligorganisationer av största betydelse. Liksom samverkan mellan vårdgivare eller 

verksamheter inom socialtjänsten. På  Lillsjö Badväg arbetar vi utifrån flera olika LOV-avtal. 

Utifrån beställares krav deltar verksamheten på samverkansmöten för att skapa en öppen 

dialog och ett gott samarbete. Under den korta tid verksamheten har varit igång har vi 

startat ett samarbete med Svenska Kyrkan och Anhörigstödjarna samt närliggande förskola. 

Externa aktörer som Lillsjö Badväg har samarbete med är Fot och Hälsa gruppen (fotvård), 

Flexident (Munhälsobedömningar) och Oral Care (Mobil tandvård), Familjeläkarna 

(läkarbemanning), Accresco (Mobila sjuksköterske teamet) och  frisör. 

Systematiskt förbättringsarbete 

Humana Omsorg utför systematiskt förbättringsarbete i form av förbyggande åtgärder, den 

information som vi får genom riskanalyser, egenkontroller och utredning av klagomål, 

synpunkter samt rapporter ligger till grund för förbättringar av verksamheten och 

ledningssystemets processer och rutiner. 

Egenkontroll 

Egenkontroll är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt 

kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens 

ledningssystem, Parus. 

Inom Humana Omsorg har vi dels egenkontroll som utförs av verksamheten/lokalt och dels 

egenkontroll som utförs av kvalitetsavdelningen/centralt. Den egenkontroll som utförs 

centralt benämns internkontroll. 

Vi har under 2019 inte utfört egenkontoll med anledning av vårt uppstarts arbete dock 

kommer vi att påbörja under 2020. Egenkontroll är en systematisk uppföljning och 

utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer 

och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem, PARUS. Inom Humana Omsorg har 

vi dels egenkontroll som utförs av verksamheten/lokalt och dels egenkontroll som utförs av 

kvalitetsavdelningen/centralt. Den egenkontroll som utförs centralt benämns internkontroll. 

Extern kontroll 

Inga externa kontroller har utförts då verksamheten startade i mitten av september 2019. 
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Nationella register 

Lillsjö Badväg har påbörjat registrering i Palliativa registret och Senior Alert. Registrering i 

BPSD registret kommer att påbörjas 2020. 

NKI 

Ej aktuellt då verksamheten startade i september 2019. 

Frågor 
Resultat 

2018 
Resultat 

2019 

Boendemiljö: Fick du plats på det äldreboende du ville bo på?   

Boendemiljö: Trivs du med ditt rum eller lägenhet?   

Boendemiljö: Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena?   

Boendemiljö: Är det trivsamt utomhus runt ditt boende?   

Mat och måltidsmiljö: Hur brukar maten smaka?   

Mat och måltidsmiljö: Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en 
trevlig stund på dagen? 

  

Hjälpens utförande: Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna 
utföra sitt arbete hos dig? 

  

Hjälpens utförande: Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga 
förändringar? 

  

Hjälpens utförande: Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp?   

Bemötande: Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt?   

Bemötande: Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om 
hur hjälpen ska utföras? 

  

Trygghet: Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende?   

Trygghet: Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende?   

Sociala aktiviteter: Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som 
erbjuds på ditt äldreboende? 

  

Sociala aktiviteter: Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga?   

Sociala aktiviteter: Händer det att du besväras av ensamhet?   

Tillgänglighet: Hur lätt eller svårt är det att få träffa träffa sjuksköterska vid 
behov? 

  

Tillgänglighet: Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov?   

Tillgänglighet: Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt 
äldreboende, vid behov? 

  

Hjälpen i sin helhet: Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt 
äldreboende? 

  

Hjälpen i sin helhet: Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra 
synpunkter eller klagomål på äldreboendet? 

  

Utredning av avvikelser 

Rapporteringsskyldighet 

Alla avvikelser som uppstår i verksamheten rapporteras i avvikelsesystemet DF Respons 
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elektroniskt. Den som upptäcker avvikelsen är skyldig att rapportera. I avvikelsesystemet 

kan man välja utredare beroende på om det gäller läkemedel, fall eller något annat. Alla 

avvikelser går till verksamhetschef oavsett vilken utredare man väljer. Utredaren vidtar 

direkta åtgärder och avslutar händelsen, om den är åtgärdad och klar. Vid kvalitetsrådet 

tittar vi mer övergripande på alla avvikelser som kommit in under kvartalet och ser över 

verksamhetsövergripande rutiner. Allvarliga händelser (Lex Sarah och Lex Maria) 

rapporteras enligt rutin och gällande avtal 

Sammanställning och analys 

  

Avvikelsekategori 2019 

Läkemedel, totalt 15 

Varav fel person 1 

Fel tid 2 

Fel iordningsställande 1 

Varav utebliven dos 4 

Annan orsak 7 

Fall, totalt 8 

Varav sårskada 1 

Varav fraktur 0 

Medicinteknisk Produkt, totalt 1 

Vi arbetar med att säkerställa läkemedelshantering genom dialog, förbättrade rutiner och 

planering. När det gäller fall arbetar vi förebyggande med Senior Alert där vi gör 

riskbedömningar och sätter in åtgärder samt följer upp 

Anmälan 

Alla avvikelser och händelser som uppstår i verksamheten rapporteras i avvikelsesystemet 

DF Respons elektroniskt. Utredning och analys sker i kvalitetsråd och ledningsgrupp. I vår 

uppstart har rapportering av avvikelser fungerat mycket väl och alla avvikelser utreds och 

förmedlas i rapporteringsmöten på varje enhet men också vid arbetsplatsträffar för att 

sprida kunskap och ha en dialog kring inträffade händelser. Detta i syfte att lära och 

förbättra befintliga rutiner. Vi behöver ständigt påminnas och uppdatera oss i våra rutiner 

och vårt arbetssätt för att utveckla och utvecklas. 

Klagomål och synpunkter 

Alla synpunkter och klagomål förs in i vårt kvalitetsledningssystem Parus. Utredning förs av 

verksamhetschef tillsammans med ledningsgrupp. Resultat och uppföljning förmedlas till 

den som lämnat in en synpunkt eller ett klagomål samt att det tas upp i kvalitetsråd och på 

arbetsplatsträffar. Inga synpunkter och klagomål har kommit in under år 2019 



 
 

 

9 

 
 

 

 

Sammanställning och analys 

Riskanalys 

Förbättringsområden framåt 

Lillsjö Badväg befinner sig i en uppstart/uppbyggnad av verksamheten. 

Förbättringsområden finns i alla moment och kommer arbetas med rutiner och instruktioner 

löpande under hela nästa år. Rekrytering och sammansättning av arbetsgrupperna, samt 

skapa en god arbetsmiljö. Det stora arbetet nästkommande år är rekrytering av 

omvårdnadspersonal och introduktioner. Arbeta in rutiner och instruktioner, ett gott 

värdegrundsarbete och förhållningssätt. 
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Kvalitetsberättelse år 2019 för Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för år 2019 för 

verksamheter i egen regi. 

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter styrs i huvudsak av lagstiftning i 

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamhet som utgår från SoL 

och LSS har en skyldighet att upprätta ett kvalitetsledningssystem enligt 

SOSFS 2011:9. Systemet ska användas för att säkra kvaliteten i de tjänster som 

kommunen tillhandahåller. Genom att sammanställa resultat av mätningar i det 

som benämns egenkontroller har verksamheterna möjlighet att på ett 

systematiskt sätt uppmärksamma förbättringsbehov. 

Den nämndövergripande kvalitetsberättelsen är en sammanfattning av 

nämndens alla verksamheter som drivs i egen regi, såväl myndighetsdel som 

utförardelar. Den ska ge en överskådlig bild av nämndens alla områden.  

Några områden som beskrivs i kvalitetsberättelsen är särskilt 

uppmärksammade, antingen med anledning av goda resultat/arbetsmetoder 

eller som uppmärksammade förbättringsområden.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2020 

 Bilaga - kvalitetsberättelse 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 

Ärendet 

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter styrs i huvudsak av lagstiftning i 

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Verksamhet som utgår från SoL 

och LSS har en skyldighet att ha ett upprättat kvalitetsledningssystem enligt 

SOSFS 2011:9. Systemet ska användas för att säkra kvaliteten i de tjänster som 

kommunen tillhandahåller. Genom att sammanställa resultat av mätningar i det 
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som benämns egenkontroller har verksamheterna möjlighet att på ett 

systematiskt sätt uppmärksamma förbättringsbehov. 

För att få en överskådlig bild av hur kvalitetsarbetet har bedrivits under 

föregående kalenderår upprättas på enhetsnivå en kvalitetsberättelse. 

Berättelsen ska i första hand tjäna som underlag för verksamheten själv varför 

den på enhetsnivå ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur 

arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 

bedrivits under året. Den ska även ge tydlig information om vilka prioriterade 

delar som verksamheten avser att arbeta vidare med för kommande år. 

Den nämndövergripande kvalitetsberättelsen är en sammanfattning av 

nämndens alla verksamheter, såväl myndighetsdel som utförardelar. Den ska 

ge en överskådlig bild av nämndens alla områden.  

Några områden som beskrivs i kvalitetsberättelsen är särskilt 

uppmärksammade, antingen med anledning av goda resultat/arbetsmetoder 

eller som uppmärksammade förbättringsområden. De redovisas under 

nedanstående rubriker. 

Riskbedömningar 

Riskbedömningar utav nämndens verksamheter, uppdrag och brukare 

genomförs inom samtliga verksamheter. Det kan till exempel röra sig om 

riskbedömning vid hembesök hos brukare inom biståndsenheten, av 

mottagande av nya kunder inom hemtjänsten, när nya boende flyttar in på ett 

vård- och omsorgsboende eller när brukare inom kommunens dagverksamhet 

visar tecken på BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens).  

Riskanalyser ska genomföras i en verksamhet i samband med en 

omorganisation, inför ett tänkt förändrat arbetssätt eller implementering av en 

för verksamheten ny metod.  

Under 2019 har till exempel hemtjänsten genomfört en risk- och 

konsekvensanalys inför en kommande omorganisering av enheten. Risker som 

uppmärksammandes i och med den nya organisationen rörde bland annat oro 

bland medarbetarna kring en ny organisation och roller, att arbetsinnehållet 

kommer förändras, trivsel på arbetsplatsen samt samarbete. Framtagna åtgärder 

som ska motverka dessa risker var bland annat information till enhetsledare/ 

administrativ personal/omsorgspersonal om förändringarna, genomgång av 

arbetsuppgifter och enskilda samtal med berörd personal, ta fram tydliga 

rutiner samt att genomföra en planeringsdag för berörd administrativ personal 

för att fördela och tydliggöra arbetsuppgifter.  
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Klagomål och synpunkter 

Varje klagomål eller synpunkt ska utredas och återkopplas till den klagande. 

För detta redovisar enheterna en förhållandevis god ordning där rutiner för 

hantering finns. Ett enstaka klagomål på en verksamhet kan upplevas som 

mindre allvarlig men för att synpunkter ska kunna tjäna som underlag för 

förbättringar är det sammanställningen som är av störst vikt. Det är på en 

samlad nivå som mönster och trender kan upptäckas. 

Det finns ett stort förbättringsområde inom Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamheter, och då framförallt inom utförarenheterna, att implementera och 

levandegöra processen för synpunkter och klagomål. Samtliga enheter arbetar 

aktivt med nämndens rutiner för synpunkter och klagomål men förvånansvärt 

få synpunkter och klagomål kommer in skriftligt till enheterna. Ett annat 

förbättringsområde är att få personalen att skriva ned alla muntliga synpunkter 

och klagomål som kommer in till verksamheterna. Utan en dokumentation utav 

synpunkter och klagomål är det svårt för verksamheterna att se mönster och 

trender på en samlad nivå vilket ska ligga till grund för deras 

förbättringsarbete.  

Avvikelsehantering 

Rapportering av avvikelser inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 

är ett förbättringsområde 2020, detta avser framförallt avvikelser inom SoL. Ett 

annat förbättringsområde är att dokumentera vilka förbättringar och vilken 

verksamhetsutveckling som dessa avvikelser har lett till. Till exempel 

har biståndsenheten gjort 26 avvikelser till en annan enhet under 2019, Norr- 

och Allégården har haft 25 avvikelser och förbättringsförslag och den 

Förebyggande enheten för äldre har haft en avvikelse. Hemtjänsten egen regi 

och Kungsgården saknar dokumenterade avvikelser enligt SoL under 2019. 

Brukarundersökningar och Öppna Jämförelser 

Brukarundersökningar blir en allt viktigare del i arbetet och enskildas 

uppfattning om verksamheten tas tillvara på ett allt mer systematiskt sätt. 

Socialkontorets arbete med Öppna Jämförelser utgör god kunskap om vad som 

behöver förbättras. Kontoret kan dock arbeta mer systematiskt med det 

underlag som ÖJ ger vilket uppmärksammas som ett förbättringsområde. 

Förbättringsområden 2020 

Av de kvalitetsberättelser som har granskats framkommer att det finns behov 

av ökad kunskap om föreskriftens krav. Systematiken för att öka kvaliteten 

behöver innehålla information om vad verksamheten identifierar vara god 

kvalitet för just den verksamheten och också utifrån de kvalitetskrav som lagen 

föreskriver. Nästa steg är att identifiera vilken metod som ska användas för att 

mäta hur väl verksamheten lever upp till ställda kvalitetskrav. Detta ska göras i 

egenkontrollplaner som ska mäta olika kvalitetsindikatorer.  
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Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd har under år 2019 omvärlds-

bevakat och undersökt hur ett samlat kvalitetsledningssystem för hela 

socialkontoret kan implementeras och se ut. Olika digitala lösningar har 

undersökts och i februari år 2020 har kontoret fattat beslut om systemval för 

införandet. Arbetet med processkartläggning och implementering kommer att 

fortgå under hela året i nära samarbete med kärnverksamheterna. 

Den redan beskrivna planen med enhetsvisa egenkontrollplaner ska fullföljas 

med mål om att dessa mått ska utgöra stommen i år 2020 års 

kvalitetsberättelse. Även kvalitetsberättelsen ska för år 2020 skrivas på en mer 

detaljerad nivå och i första hand tjäna som tydligt underlag för verksamheten 

själv i sitt förbättringsarbete. 

Barnperspektiv 

En kvalitetsberättelse berättar hur arbetet bedrivs för att på ett så systematiskt 

och fortlöpande sätt som möjligt säkra och utveckla kvaliteten i en verksamhet. 

Detta gynnar de barn och ungdomar som har insatser inom Äldre- och 

omsorgsnämnden verksamheter. Barn och ungdomar är även ofta anhöriga till 

individer med insatser inom nämndens verksamhetsområden. Det är då av vikt 

att barnperspektivet beaktas ur en anhörigs perspektiv i både beslut samt i 

utförandet av insatser.  

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd  

 

Bilagor 

1. Kvalitetsberättelse 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef utföraravdelningen 

 Enhetschef bistånd 

 Enhetschef hemtjänst egen regi 

 Enhetschef Norr- och Allégården 

 Enhetschef Kungsgården/Förebyggande enhet äldre 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Kvalitetsberättelse 2019 

Äldre- och 

omsorgsnämnden 

2019 

 
  



 

Äldre- och omsorgsnämnden, Kvalitetsberättelse 2019 2(21) 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Presentation, syfte och mål .................................................................................. 3 

2 Verksamheten vänder sig till ................................................................................ 4 

3 Riskbedömning .................................................................................................... 5 

4 Egenkontroll ......................................................................................................... 6 

5 Klagomål och synpunkter ..................................................................................... 8 

6 Värdegrundsarbetet ........................................................................................... 10 

7 Anmälningsskyldigheter ..................................................................................... 11 

8 Avvikelser och förbättringsförslag ...................................................................... 12 

9 Brukarundersökningar och öppna jämförelser .................................................... 13 

10 Kompetensutveckling ......................................................................................... 16 

11 Samverkan ........................................................................................................ 17 

12 Tillsyner ............................................................................................................. 18 

13 Personalens delaktighet..................................................................................... 19 

14 Förbättringsområden ......................................................................................... 20 

 

  



 

Äldre- och omsorgsnämnden, Kvalitetsberättelse 2019 3(21) 

 

 

1 Presentation, syfte och mål 
Verksamheter inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden ska 

systematiskt och fortlöpande säkerställa att de efterlever krav på kvalitet. Den föreskrift 

som reglerar nämndens skyldigheter är Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 

SOSFS 2011:9. Av föreskriften framgår att en årlig kvalitetsberättelse bör upprättas. I 

berättelsen från föregående kalenderår ska det framgå: 

 Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår. 

 Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet. 

 Vilka resultat som har uppnåtts. 

Kvalitetsberättelsen ska vara så detaljerad att: 

 Det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla 

och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar. 

 Informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. 

Varje enhet upprättar sin egen kvalitetsberättelse för att tjäna som underlag för 

förbättringar i den egna verksamheten. Berättelsen görs känd för medarbetare dels för 

att få lättillgänglig information om hur föregående års kvalitetsarbete har utvecklats och 

vidare som underlag för kommande års arbete med de prioriterade aktiviteter som har 

uppmärksammats som förbättringsområden. Kvalitetsberättelsen med resultat utgör ett 

gott underlag vid planeringsdagar och de återkommande kvalitetsråd som 

verksamheterna har etablerade. 

En nämndövergripande kvalitetsberättelse är en sammanfattning av enheternas arbete 

och ska ge Äldre- och omsorgsnämnden en övergripande bild av kvalitetsarbetet och 

vilka uppmärksammade områden som har identifierats. En mer detaljerad beskrivning 

finns att ta del av i de enhetsvisa berättelserna. 
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2 Verksamheten vänder sig till 
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 

65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser 

upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Socialkontorets biståndsenhet är en av tre myndighetsenheter inom socialkontoret och 

ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt 

socialtjänstlagen, (SoL). Projektet Trygg förstärkt hemgång är organiserat under 

biståndsenheten. 

Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvård 

samt förebyggande verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar 

dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, 

volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande 

administration, samordning av nämndens budget, beredning av nämndärenden, 

projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och 

kvalitetsuppföljningar. 
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3 Riskbedömning 
Riskanalyser innebär att en uppskattning görs av hur sannolikt det är att en händelse ska 

inträffa samt att en bedömning görs av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna 

bli följden av en händelse. 

En verksamhets inriktning, aktiviteter, målgruppsinriktning och metoder har betydelse 

för vilka analyser som är av särskild vikt att göra. Riskbedömningar utgör en viktig del i 

de specifika uppdrag som enheterna har och är en naturlig del i de uppdrag som finns. 

Ett tydligt exempel på detta är den riskbedömning som biståndsenheten gör i sin 

myndighetsutövning. I myndighetsutövande verksamheter bedöms de risker och 

konsekvenser som beslut kan få för den enskilde. De olika handlingsalternativ som finns 

inför ett beslut värderas där hänsyn tas till risker, negativa konsekvenser och i 

förhållande till lagstiftningens krav. Enklare uttryckt kan man säga att det ligger i 

arbetets natur att inom myndighetsutövningen ständigt arbeta med riskanalyser samt 

med riskbedömningar. 

Riskbedömningar utav nämndens verksamheter, uppdrag och brukare genomförs inom 

samtliga verksamheter. Det kan till exempel röra sig om riskbedömning vid hembesök 

hos brukare inom biståndsenheten, av mottagande av nya kunder inom hemtjänsten, när 

nya boende flyttar in på ett vård- och omsorgsboende eller när brukare inom 

kommunens dagverksamhet visar tecken på BPSD (beteendemässiga och psykiska 

symptom vid demens). 

Riskanalyser ska genomföras i en verksamhet i samband med en omorganisation, inför 

ett tänkt förändrat arbetssätt eller implementering av en för verksamheten ny metod. 

Under 2019 har till exempel Norr- och Allégården genomfört risk- och 

konsekvensanalyser vid schemaändringar. Den förebyggande enheten för äldre har i sin 

tur genomfört en risk- och konsekvensanalys då enheten utökade sin personalgrupp. 

Åtgärder som togs hos den förebyggande enheten utifrån analysens resultat, var att 

enheten genomförde en gemensam planeringsdag för att stärka teamkänslan samt att 

gruppen gick igenom verksamhetens mål och vision. Förutom detta fick de tre 

nyanställda en mentor. 

Hemtjänsten genomförde en risk- och konsekvensanalys i oktober 2019 inför en 

kommande omorganisering av enheten. Risker som uppmärksammandes i och med den 

nya organisationen rörde bland annat oro bland medarbetarna kring ny organisation och 

roller, att arbetsinnehållet kommer förändras, trivsel på arbetsplatsen samt samarbete. 

Åtgärder som ska motverka dessa risker var bland annat information till enhetsledare/ 

administrativ personal/omsorgspersonal om förändringarna, genomgång av 

arbetsuppgifter och enskilda samtal med berörd personal, ta fram tydliga rutiner samt att 

genomföra en planeringsdag för berörd administrativ personal för att fördela och 

tydliggöra arbetsuppgifter. 
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4 Egenkontroll 
Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter har mått för den egenkontroll som ska mäta 

efterlevnad av lagkrav om en rättssäker handläggning. Enheterna har under året 

fokuserat sina mätningar på granskning av dokumentationen ur olika aspekter, av 

insatser och uppdrag i verksamhetssystemen samt av livsmedelshygien och basalhygien. 

Analys, förbättringsförslag och planer redovisas och tjänar som underlag för tänkta 

aktiviteter i det fortsatta kvalitetsarbetet. Gemensamt för alla verksamheter är de 

kvalitetsråd som sedan länge är upprättade och implementerade i verksamheterna. Dessa 

regelbundna träffar tjänar som forum för att omhänderta uppmärksammade 

förbättringsområden. 

Biståndsenheten 

Inom biståndsenheten har egenkontrollen koncentrerats på handläggningen och dess 

dokumentation. De förbättringsområden som har uppmärksammats tidigare år har vid 

2019 års kontroll visat förbättrade resultat. Enheten har arbetat systematiskt med 

bristerna och ser idag att bland annat ett ärendes gång lätt går att följa från det att 

ansökan inkommer, att samtycke upprättas, att det framgår att det finns en SIP samt att 

insatser följs upp. 

Hemtjänst egen regi/ hemtjänst natt/ Servicehus 

Hemtjänsten egen regi har under 2019 genomfört egenkontroller av beställda och 

genomförda insatser samt på avvikelser en gång per månad för att undersöka att brukare 

får sin beviljade hjälp och tid. För att kvalitetssäkra att alla besök planeras används 

planeringssystemet Life Care. Själva genomförandet av insatser hemma hos brukarna 

följs upp även dem en gång per månad i verksamhetssystemet Phoniro. Enhetens 

dokumentation granskas genom egenkontroller av journaler. Enheten har förbättrat sin 

dokumentation genom de brister som uppkommit på egenkontrollen. 

Norr- och Allégården 

Social dokumentation och genomförandeplaner granskas genom egenkontroll av 

arbetsledare och enhetens fyra dokumentationsombud varje månad. Egenkontroller 

inom livsmedelshygien sker dagligen inom enheten där till exempel temperaturerna i 

köken mäts. Varje månad genomför även kostombuden egenkontroll i avdelningsköken. 

Inom basalhygien så genomförs egenkontroller löpande och vid ett antal tillfällen har 

medarbetarna även genomfört självskattning. 

Kungsgården 

Kungsgården genomför sina egenkontroller efter enhetens kvalitetskalender. De 

kontroller som ingår är att kontrollera nattfastan var tredje månad, livsmedelshygien, 

måltidsmiljön, basalhygien var tredje månad, SoL-dokumentation samt brandkontroll. 

Egenkontrollerna har bland annat visat att det finns förbättringsområden inom 

dokumentation, basalhygien samt inom livsmedelshygien. Gällande dokumentation 

behöver enheten bli bättre på att dokumentera den kontakt som sker med boendens 

anhöriga. Egenkontroller inom basalhygien visade på att några medarbetare har haft 

ringar och nagellack på sig under arbetstid. Dessa blev tillsagda omgående. Information 

om basalhygien ges vid introduktion vid nyanställning samt via e-utbildning och 

utbildningar utav sjuksköterskor. Förbättringsområden inom livsmedelshygien är att bli 

bättre på att signera listorna för temperatur av varmhållning för maten. Åtgärder som 
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vidtagits är att en ny rutin har tagits fram samt en ny signeringslista. 

Förebyggande enhet äldre  

Egenkontroller som genomförts inom den förebyggande enheten för äldre är 

livsmedelshygien, basalhygien, dokumentgranskning, kontroll av hjälpmedel samt en 

nöjdhetsundersökning utav enhetens målgrupper. 

Genomförda egenkontroller har bidragit till att enhetens samtliga genomförandeplaner 

är digitala och till att alla deltagare har en levnadsberättelse. Andelen var 90 procent vid 

föregående mätning. 

Avdelningen för kvalitet -och verksamhetsstöd 

Avdelningen har inte genomfört någon egenkontroll för enheternas räkning under år 

2019. Under hösten har avdelningen arbetat fram en egenkontrollsmall som är tänkt att 

täcka fler kvalitetsindikatorer än den som enheterna själva gör systematiskt avseende 

dokumentationskraven. De indikatorer som ligger till grund för den egenkontrollplan 

som nu ligger inlagd i Stratsys ska även mäta grad och kvalitet av samverkan, 

inflytande, tillgänglighet och information. Planen ska även ge svar på när mätning görs, 

av vem, hur resultat analyseras och tas tillvara samt plan för åtgärd. Avdelningen vill på 

detta sätt säkra att verksamheterna arbetar systematiskt med sitt förbättringsarbete. 
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5 Klagomål och synpunkter 
Varje klagomål eller synpunkt ska utredas och återkopplas till den klagande. För detta 

redovisar enheterna en förhållandevis god ordning där rutiner för hantering finns. Ett 

enstaka klagomål på en verksamhet kan upplevas som mindre allvarlig men för att 

synpunkter ska kunna tjäna som underlag för förbättringar är det sammanställningen 

som är av störst vikt. Det är på en samlad nivå som mönster och trender kan upptäckas. 

Det finns ett stort förbättringsområde inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter, 

och då framförallt inom utförarenheterna, att implementera och levandegöra processen 

för synpunkter och klagomål. Samtliga enheter arbetar aktivt med nämndens rutiner för 

synpunkter och klagomål men förvånansvärt få synpunkter och klagomål kommer in 

skriftligt till enheterna och ligger till grund för det utvecklingsarbete som är tanken med 

dem. Ett annat förbättringsområde är att få personalen att skriva ned alla muntliga 

klagomål som kommer in till verksamheterna och som tas om hand på direkten. Utan en 

dokumentation utav synpunkter och klagomål så är det svårt för verksamheterna att se 

mönster och trender på en samlad nivå vilket ska ligga till grund för deras 

förbättringsarbete. 

Biståndsenheten 
Fyra stycken synpunkter och klagomål som har inkommit till biståndsenheten under 

2019. Dessa berör bland annat missnöje med biståndsbeslut samt brister i insatser. 2018 

hade enheten 8 stycken synpunkter och klagomål, men då ingick även de delar utav 

biståndsenheten som idag ligger under Socialnämnden. Enhetens kvalitetsråd har under 

2019 fortsatt arbetet med att tydliggöra rutiner och blanketter för klagomål och 

synpunkter för samtliga medarbetare på enheten. 

Hemtjänst egen regi/ hemtjänst natt/ servicehus 

Det har inkommit fyra stycken synpunkter och klagomål till hemtjänsten m.fl. under 

2019. Ett klagomål mindre än 2018 då enheten fick in fem stycken. 

Norr- och Allégården 

Enheten har endast haft en synpunkt eller klagomål under 2019. Klagomålet kom från 

en anhörig och rörde en utav Big cares bedömningar. Big care är kommunens 

upphandlade leverantör av beredskapsjouren för sjuksköterskor. 2018 fick Norr- och 

Allégården in två stycken synpunkter och klagomål. 

Verksamheten arbetar dock aktivt med att uppmuntra sina boende samt anhöriga till 

dessa att lämna sina synpunkter och klagomål. Vid ankomst till enheten får nya boende 

och dess anhöriga alltid ta del av blanketten  "synpunkter och klagomål". Blanketten 

finns även tillgänglig i verksamhetens alla entréer. 

Kungsgården 

Kungsgården har fått in fem synpunkter och klagomål under 2019. Flertalet inkomna 

klagomål rörde den mat som serveras. Enheten har utifrån dessa klagomål utarbetat 

förbättringsåtgärder i samverkan med kostenheten. Köksmästaren träffar även de 

boende en gång per månad för att få respons på maten. 

Ett klagomål påtalade att personalen på ett av boendets våningsplan inte alltid svarade i 

sin telefon. Klagomålet togs upp på APT där den diskuterades. Andra klagomål har 

handlat om boendets trubadur, det nya larmsystemet samt att Kungsgården borde 

anställa mer finsktalande personal. Gällande fler finsktalande i personalgruppen så 
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påtalar enheten i sina annonser att de gärna ser finsktalande sökande. En finsktalande 

medarbetare anställdes under 2019. 

Förebyggande enhet äldre 

Den förebyggande enheten för äldre har inte fått in några synpunkter eller klagomål 

under 2019. Enheten tror själva att detta beror på att de arbetar förebyggande och på en 

bred front med brukarmedverkan och hela personalgruppen fångar upp muntliga 

klagomål direkt. 



 

Äldre- och omsorgsnämnden, Kvalitetsberättelse 2019 10(21) 

 

 

6 Värdegrundsarbetet 
De värdighetsgarantier som Äldre- och omsorgsnämnden har tagit fram ska säkerställa 

att den enskilde ges insatser av god kvalitet. Begreppet god kvalitet får olika bäring för 

de olika verksamheternas uppdrag och innehåll. Några av de värdeord som garantin 

innehåller är att den ska ge den rätt till privatliv och integritet, ge möjlighet till 

delaktighet och att insatserna ska anpassas efter individuella önskemål, att brukaren ska 

få ett gott bemötande och vara trygg. För att säkerställa att verksamheterna arbetar 

utifrån de garantier som är antagna behöver värdeorden konkretiseras och ges en 

innebörd som är mätbar. 

Biståndsenheten har arbetat med värdighetsgarantierna sedan 2016. Handläggarna delar 

ut värdighetsgarantierna vid varje nybesök och det finns en speciellt framtagen broschyr 

att dela ut för personalen som arbetar inom Trygg förstärkt hemgång. 

Utförarverksamheterna har valt att arbeta lite olika med sitt värdegrundsarbete. Inom 

hemtjänsten är värdighetsgarantierna en punkt på dagordningen på varje APT. 

Garantierna ingår även i den introduktion som ges till vikarier och nyanställda. Norr- 

och Allégården arbetar med att utbilda värdegrundshandledare. Verksamheten har bland 

annat haft 30 minuters reflektion varje vecka där personalen får diskutera situationer 

med brukare kontra värdighetsgarantierna. 

Inom Kungsgården har man valt att dra ett kort med en värdighetsgaranti varje måndag 

som fungerat som "veckans ord". "Veckans ord" har sedan legat till grund för 

diskussioner. Även Kungsgården har värdegrundshandledare som stöttar personalen i 

det dagliga arbetet vad gäller värdighetsgarantierna. Den Förebyggande enheten för 

äldre följer upp sina mål som utgår ifrån värdighetsgarantierna regelbundet. 
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7 Anmälningsskyldigheter 
Lex Sarah är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med bestämmelserna om 

lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till. 

Genom att uppmärksamma brister kan man förhindra att liknande missförhållanden 

uppkommer igen. 

För att arbeta systematiskt med ärenden som rubriceras som lex Sarah är kännedomen 

om lagstiftningen och de lokala processer och rutiner som följer av yttersta vikt. För att 

säkerställa att kunskapen om socialtjänstens skyldigheter är känd och hålls levande har 

myndighetsenheterna där biståndsenheten ingår, ett årligt utbildningstillfälle som leds 

av avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd. Nyanställda får som del i sin 

introduktion information om de skyldigheter som åligger verksamheten. Rutiner och 

processer för hanteringen finns dokumenterade och är kända. 

Under år 2019 har biståndsenheten fått in en anmälan från IVO, där en närstående 

framfört ett klagomål. Denna avsåg en enskild verksamhet som kommunen köper en 

plats på och enheten fick anmälan för kännedom enligt avtal. 

Varken Norr- och Allégården eller den Förebyggande enheten äldre har inte haft någon 

lex Sarah anmälan under 2019. 

Hemtjänsten egen regi m.fl. har under 2019 gjort fem stycken lex Sarah anmälningar. 

Anmälningarna handlade bland annat om en brukare som inte fått de insatser som den 

varit beviljad. Enheten har upprättat åtgärdsplaner för att incidenterna inte ska uppstå 

igen, till exempel så har de tagit fram nya rutiner och informerat personalen. 

Kungsgården har i sin tur haft tre stycken lex Sarah anmälningar. Två utav 

Kungsgårdens anmälningar handlade om hot och våld mellan brukarna på 

demensavdelningen. Den andra anmälan rörde en brukare som glömts kvar i trädgården 

(i ca 10 min) på grund av miss i kommunikationen mellan personal. Verksamheten har 

utbildat personal om BPSD- registret och påbörjat en kartläggning av de boende för att 

undvika att situationer uppkommer framöver inom demensavdelningen. För att 

förhindra att boende glöms kvar utomhus så har verksamheten upprättat en 

riskbedömning samt tagit fram en rutin för när man tar ut en brukare i trädgården som 

inte har förmågan att kunna gå in på eget initiativ. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd kan efter utredning för året konstatera att 

många inkomna rapporter som har rubricerats som lex Sarah inte har den 

allvarlighetsnivå som anmälan till IVO kräver. Att händelser som inträffar upplevs som 

allvarliga alltid tillhör till de som ska anmälas till IVO är inte alltid fallet. Utredningen 

ska ge svar på om det i verksamheten finns systematiska brister som behöver åtgärdas. 

Dessa kan till exempel vara bristande rutiner, otydliga eller obefintliga dokumenterade 

processer som beskriver ett flöde eller okunskap om hur rutiner för rapportering 

fungerar. 
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8 Avvikelser och förbättringsförslag 
Rapportering av avvikelser 

När avvikelser rapporteras, analyseras och utreds utgör de ett gott underlag för 

förbättringar i verksamheten. En avvikelse kan i sig uppfattas som mindre viktig men 

kan på en samlad aggregerad nivå utgöra information som visar på behov av 

förbättringar i till exempel rutiner och processer. Av den anledningen är det av stor vikt 

att verksamheten blir uppmärksam på alla typer av avvikelser och att det finns ett 

strukturerat och enhetligt sätt att dokumentera och följa upp dem. 

Risker med att inte arbeta systematiskt och enhetligt med avvikelser kan vara att 

uppmärksammade brister faller bort och att ingen åtgärd vidtas. 

För att säkerställa att avvikelser tas omhand har samtliga enheter inrättade kvalitetsråd 

där avvikelser analyseras, dokumenteras och i många fall leder till en direkt förbättring 

avseende till exempel dokumenterade rutiner och processer. 

Rapportering av avvikelser inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter är ett 

förbättringsområde 2020, detta avser framförallt avvikelser inom SoL. Ett annat 

förbättringsområde är att dokumentera vilka förbättringar och vilken 

verksamhetsutveckling som dessa avvikelser har lett till. Till exempel så har 

biståndsenheten gjort 26 avvikelser till en annan enhet under 2019, Norr- och 

Allégården har haft 25 avvikelser och förbättringsförslag och den Förebyggande 

enheten för äldre har haft en avvikelse. Hemtjänsten egen regi och Kungsgården saknar 

dokumenterade avvikelser enligt SoL under 2019. 

Hantering av förslag på förbättringar 

Medarbetare har i sitt löpande arbete många tillfällen till reflektion över hur saker kan 

förbättras för ökad kvalitet i arbetet. De förslag som finns ska tas tillvara och utvärderas. 

Verksamheterna har en god struktur och mötesformer för att stimulera idéer och förslag. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd kommer under år 2020 att arbeta för att 

ett digitalt avvikelsehanteringssystem införs som kan hantera samtliga avvikelser (lex 

Sarah, avvikelser samt synpunktshantering). Ett sådant system ger möjlighet att på ett 

överskådligt sätt identifiera förbättringsbehov, ta tillvara värdefull statistik samt att all 

verksamhet får ett enhetligt sätt att registrera avvikelser, vilket säkrar arbetet. 
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9 Brukarundersökningar och öppna jämförelser 
Brukarundersökningar 

En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på flera olika kunskapskällor där brukarnas 

åsikter är en viktig del. För att utveckla arbetet är det viktigt att fråga de som berörs av 

de insatser och det stöd som Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter erbjuder. 

Svarsfrekvens är en viktig parameter att analysera vid sammanställning av enkäter. 

Även volymer har betydelse för att huruvida ett resultat har signifikans eller inte. De 

mätningar som görs och de resultat som visas ska tolkas med försiktighet. Dock ska 

tilläggas att det finns ett värde i att den enskilde blir tillfrågad om sin uppfattning. Att få 

möjlighet att reflektera och ha synpunkter på de tjänster som erbjuds, hur man tycker att 

man har blivit bemött och hur tillgänglig man tycker att verksamheterna är ger den 

enskilde en ökad känsla av möjlighet att påverka, vilket i sig är viktigt att förmedla till 

kommuninvånare. 

Hemtjänsten egen regi/ Hemtjänst natt/ Servicehus 

I brukarundersökningen för år 2019 får enheten ett bättre resultat avseende nöjdhet, 

delaktighet och bemötande i jämförelse med året 2018. Enheten har haft som mål att 

förbättra kundnöjdenheten under året. För att öka kundnöjdheten ska hemtjänsten bland 

annat arbeta med att samtliga medarbetare ska följa enhetens värdegrund avseende gott 

bemötande samt att det är kontaktmannen i samråd med brukaren som upprättar 

genomförandeplaner. 

I genomförandeplanen ska en överenskommelse om hur, när och på vilket sätt brukarens 

beviljade insatser ska genomföras. Vidare ska arbetskort där beviljad tid och brukare för 

respektive kontaktperson finns inplanerad. Varje arbetskort har också löpare som går in 

när kontaktpersonen är ledig. 

Norr- och Allégården 

Antalet deltagare i brukarundersökningen på Norr- och Allégården ökade från 40-60 

procent 2018 till 60-80 procent 2019. För att öka antalet deltagare har enheten 

informerat brukare, anhöriga och godemän både muntligt och skriftligt. Information har 

även getts på brukarråd och anhörigträffar. En generell ökning av andel positiva svar har 

skett gällande trivsel med sin lägenhet, utomhusmiljö och sitt boende. Andelen boende 

som anser att maten smakar bra har även den ökat ifrån 59 procent 2018 till 70 procent 

2019. Områden där enheten ser en minskning av andel positiva svar rör om personalen 

brukar informera dem om tillfälliga förändringar, hur de boende upplever att de kan 

påverka vilka tider man får hjälp samt om personalen tar hänsyn till önskemål om hur 

hjälpen ska utföras. Dessa ovanstående punkter kommer att prioriteras i enhetens i 

handlingsplan och verksamheten kommer att arbeta tillsammans med frågorna i 

verksamhetsplanen för 2020. 

Kungsgården 

2019 års brukarundersökning visade på att 100 procent av de som svarat var nöjda med 

personalen på Kungsgården bemötande. 

Kungsgården anordnade en workshop i november 2019 där syftet var att ta fram en 

handlingsplan med åtgärder till 2019 års resultat. På workshopen deltog personal, 

boende och anhöriga. Det som framkom under workshopen var bland annat att det är 

kallt i en del lägenheter vilket åtgärdades med att Upplands-Brohus som är hyresvärd, 



 

Äldre- och omsorgsnämnden, Kvalitetsberättelse 2019 14(21) 

 

 

kom dit och kontrollerade temperaturen. En annan synpunkt var att det är önskvärt att 

särskilja korridorerna på våningsplanen. Detta åtgärdades med att måla om räckena i en 

av korridorerna på varje våningsplan. Det uppkom även att det finns önskemål om att 

kunna nyttja en träningslokal vilket de boende numera kan göra i servicehuset. 

Enheten kommer att ha ett uppföljningsmöte för sin handlingsplan i mars 2020. 

Förebyggande enheten äldre 

Enheten ingår inte i en socialstyrelsens undersökningar. Därför genomför enheten varje 

år egna undersökningar för att ta reda på brukarnas nöjdhet. 

Dagverksamheten har genomfört en brukarundersökning med hjälp av biståndsenheten 

och avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd. 60 personer intervjuades och svaren 

visade på en stor nöjdhet hos deltagarna på dagverksamheten och hos deras anhöriga. 

Resultatet i brukarundersökningen kommer även leda till att dagverksamheten ska utöka 

sina öppettider till att även vara öppen på helger och kvällar. 

På träffpunktverksamheten delade personalen ut enkäter för att undersöka deltagarnas 

nöjdhet. Resultatet visade på att deltagarna är mycket nöjda med denna verksamhet. 

Öppna jämförelser år 2020 

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med 

hjälp av indikatorer. Undersökningen genomförs dels genom en myndighetsenkät och 

dels genom enhetsundersökningar inom utförarverksamheterna. 

Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och 

utveckla socialtjänstens verksamheter på olika nivåer. Upplands-Bro deltar årligen i 

denna undersökning. 

Myndighetsutövning- Biståndsenheten 

2019 års undersökning visade bland annat på att Upplands-Bro kommun använder IBIC 

i alla utredningar och uppföljningar för personer i ordinärt och särskilt boende. Enheten 

har arbetat utifrån IBIC sedan den infördes som ÄBIC, äldres behov i centrum. Det 

finns aktuell, skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för att inte röja skyddade 

personuppgifter. 

Det finns en aktuell rutin i Upplands-Bro som anger hur handläggarna ska agera om de 

får en indikation på att en brukare utsätts för våld i nära relation. Förutom enhetens 

lokala rutin så har kommunen även en riktlinje för våld i nära relationer som revideras i 

nämnden årligen. 

Det saknas rutiner för att systematiskt följa upp insatser på gruppnivå i syfte att utveckla 

verksamheten. Ett utvecklingsområde som har lyfts upp som ett prioriterat tema för år 

2020. 

Enhetsundersökningen- Hemtjänsten egen regi/ Hemtjänst natt/ Servicehus, Norr- 

och Allégården samt Kungsgården 

Socialstyrelsens enhetsundersökning om äldreomsorg och kommunal hälso- och 

sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar 

frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre. Undersökningen genomförs 

årligen mellan mars till maj. Kommunerna i Stockholms län har ej ansvar för 

hemsjukvården. 

Utförarenheterna inom Äldre- och omsorgsnämnden identifierade gemensamma 
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utvecklingsområden i 2019 års enkät. Ledningsgruppen tog sedan fram rutiner 

tillsammans och delade dem genom kollegialt lärande. Exempel på rutiner som 

enheterna saknade i undersökningen men som nu tagits fram var en rutin för 

genomförande av dygnets alla måltider som inkluderar omsorgsmåltid samt aspekterna i 

FAMM. (FAMM är en modell som är influerad av bedömningskriterier i Guide 

Michelin. Syftet är att ge den enskilde en så optimal nöjdhet som möjligt under 

måltiden). 

Rutinen har även tagit fram för hur omsorgspersonalen ska agera vid misstanke eller 

upptäckt av att den enskilde har utsatts för våld eller övergrepp av en 

anhörig/närstående samt rutiner för att den enskilde är beroende av eller missbrukar 

läkemedel eller att den enskilde är beroende av eller missbrukar alkohol eller andra 

beroendeframkallande medel (ej läkemedel). 
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10 Kompetensutveckling 
I socialtjänstlagens kvalitetsparagraf tydliggörs att insatser ska ges så att de tillgodoser 

den enskildes behov av stöd och hjälp och att insatsen uppnår sitt syfte. Detta förutsätter 

personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Personal ska bemöta de som söker stöd 

och hjälp så att de känner sig trygga i mötet med socialtjänsten och med det stöd de får. 

Socialtjänsten ska hålla sig uppdaterad på metodutveckling, om ny lagstiftning kräver 

kompetenshöjande insatser och att inventera om viss kompetens saknas för att utföra 

arbetet. 

Under år 2019 har olika prioriterade utbildningar genomförts, både internt och externt. 

Detta både för att inhämta ny kunskap men också för att upprätthålla inarbetade metoder 

och arbetssätt med evidens. Samarbete underlättas och ger ökad kvalitet i gemensamma 

utbildningssatsningar. Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter har under året 

genomgått ett flertal utbildningar som har relevans för samtliga områden. Några av 

dessa är: 

 Våld i nära relationer 

 BPSD 

 Demens 

 Hygien 

 Lågeffektivt bemötande 

Utöver detta har möjligheterna till självständigt lärande i webbutbildningar inom flera 

områden kommit att bli ett bra sätt att fördjupa sig inom specifika områden. 

Socialstyrelsen och Kunskapsguiden är exempel på platser som erbjuder kontinuerliga 

utbildningar. 

Enheterna har egna prioriterade delar som är specifika. Inom biståndsenheten har 

personalen under året arbetat vidare med nya arbetsmetoder utifrån ny lagstiftning kring 

utskrivningsklara. FOU.nu har engagerats i syfte att stärka samverkan med primärvård 

och geriatrik. Samverkan har även skett över kommungränser i Nordvästkommunerna 

för att stärka och stötta i nya rutiner och arbetssätt. 

På Norr- och Allégården har verksamheten fortsatt att utbilda medarbetare i 

förflyttningsteknik och alla medarbetare har utbildats i trygghetslarm. Under 2020 

kommer 15 vårdbiträden att ges möjligheten att läsa till undersköterska på Komvux. 

Kungsgården har fokuserat på att personalen går igenom webbutbildningar om Hygien, 

Demens ABC och Demens ABC+. All personal har även fått föreläsningar om kultur i 

vården samt om "Balansera mera". 
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11 Samverkan 
Samverkan såväl internt som externt är en förutsättning för att säkra kvaliteten på de 

insatser som ges inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter. De människor för 

vilka nämnden har ett särskilt ansvar rör sig ofta mellan flera enheter internt och mellan 

olika vård- och omsorgsgivare externt. 

Målet för verksamheten ska vara att den ger den enskilde effektiv och ändamålsenlig 

hjälp där samordning ger vinster både avseende rätt kompetens, korrekt information och 

tydlig ansvarsfördelning. 

I SOSFS 2011:9 framgår tydligt att processer och rutiner ska beskriva hur samverkan 

ska bedrivas. 

Intern samverkan 

Verksamheterna inom Äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde är beroende av 

varandra. Biståndsenheten utreder ett behov som ofta resulterar i ett beslut om insats. 

Nämndens utförarenheter verkställer sedan dessa biståndsbeslut om brukaren halt valt 

egen regi som utförare. Tillsammans ska de interna parterna utvärdera resultatet av 

insatsen. Ett sådant arbete kräver god samordning och tydlighet i ansvar. 

Dokumenterade och aktuella processer fyller en viktig funktion för att säkerställa att 

insatser ger det resultat som är tänkt. Att samtliga arbetar enligt en utarbetad struktur 

säkrar kvalitet varför uppföljning av efterlevnad, revidering av processer och 

implementering har mycket stor betydelse. 

Extern samverkan 

Den externa samverkan som bedrivs har ofta ett samverkansavtal som grund. I detta 

framgår hur samverkan ska ske, vad som förväntas av olika huvudmän och hur 

uppföljning av avtalet ska gå till. Ibland har ett avtal ett slutdatum, ibland löper det på 

tillsvidare. För att  ett samverkansavtal ska få den effekt som är tänkt krävs en tydlig 

beskrivning av vem som bär ansvar för uppföljning och att rutiner och processer 

konkretiseras och tydliggör ansvar. 

Identifierade förbättringsområden 

Vid en genomlysning av hur väl enheterna har dokumenterade processer för sin 

samverkan har stora förbättringsområden uppmärksammats. Vidare saknas 

dokumenterad plan för på vilket sätt rutiner och processer ska uppdateras. Många 

processer har inaktuella datum vilket får konsekvenser för hur väl de efterlevs. Vissa 

samverkans forum behöver även ses över avseende syfte och mål. 



 

Äldre- och omsorgsnämnden, Kvalitetsberättelse 2019 18(21) 

 

 

12 Tillsyner 
Kommunal revision 

Från kommunens förtroendevalda revisorer gavs uppdrag till Ernst & Young att granska 

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter avseende den sociala dokumentationen i 

enskilda ärenden under 2019. Resultatet visar på en i huvudsak tillfredsställande 

lagefterlevnad. De förbättringsområden som genomlysningen har uppmärksammat är 

egenkontroll av dokumentation, anpassat verksamhetssystem, förankring av rutiner och 

riktlinjer samt inom utförarsidan genomförandeplaner. En handlingsplan med åtgärder 

har tagit fram för år 2020 med syfte att säkerställa verksamheternas kvalitet och 

rättssäkerhet efterlevs. 

Konsultuppdrag 

Under året har konsult givits ett uppdrag att genomlysa och lämna förslag på åtgärder 

för att öka kvaliteten inom den kommunala hemtjänsten. En åtgärd som vidtagits efter 

genomlysningen är en omorganisering av verksamheten. Till exempel så har en 

biträdande enhetschef anställts och enhetsledarna har bytts ut mot kundansvariga. 

Tillsyn av andra kommunala myndigheter 

Vård- och omsorgsboendena hade under 2019 tillsyn utav livsmedelsinspektörer och 

miljöinspektörer. Norrgården fick en anmärkning gällande ett diskrum utav 

livsmedelsinspektören och utav miljöinspektören så anmärktes brus ifrån ventilationen 

vid gamla Norrgårdens kök. Åtgärder har vidtagits och tillsynen kommer att följas upp 

under 2020. Kungsgården fick i sin tur en anmärkning på att temperaturen på 

varmvattnet inte mätts centralt. 
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13 Personalens delaktighet 
Medarbetare har en skyldighet att delta i det systematiska kvalitetsarbetet där 

engagemang och delaktighet har stor betydelse. Att ta tillvara inkomna rapporter, 

synpunkter och klagomål och att ha god kunskap om hur verksamhetens rutiner och 

processer ser ut för hanteringen har stor betydelse för kvalitetsutvecklingen. 

Vidare ska beskrivna processer och rutiner för kärnverksamheten vara väl kända och 

användas för att säkra att samtlig arbetar på ett liknande sätt. Dessa ska regelbundet 

följas upp, utvärderas och vid behov förändras. Ett led i att säkerställa att medarbetare 

arbetar i enlighet med processer och rutiner är att se till att dessa är utformade för de 

som ska arbeta med dem och att man i enheten arbetar fram begripliga och 

lättförståeliga beskrivningar tillsammans. 

Verksamheterna har etablerade och strukturerade kvalitetsråd där avvikelser, inkomna 

synpunkter och förbättringsförslag hanteras. Enheterna har ett tillfredsställande och 

planerat sätt för att delge samtliga medarbetare viktiga och uppmärksammade 

förbättringsområden och också tydlig planering för de aktiviteter som behövs för att 

förbättra verksamheten. Forum som APT (arbetsplatsträff) och planeringsdagar är 

tillfällen där medarbetare görs delaktiga och där roller och arbetsuppgifter planeras. 
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14 Förbättringsområden 
Grundläggande kunskap om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Av de kvalitetsberättelser som har granskats framkommer att det finns behov av ökad 

kunskap om föreskriftens krav. Systematiken för att öka kvaliteten behöver innehålla 

information om vad verksamheten identifierar vara god kvalitet för just den 

verksamheten och också utifrån de kvalitetskrav som lagen föreskriver. Nästa steg är att 

identifiera vilken metod som ska användas för att mäta hur väl verksamheten lever upp 

till ställda kvalitetskrav. Detta ska göras i egenkontrollplaner som ska mäta olika 

kvalitetsindikatorer. 

Egenkontroller och de resultat som dessa ger ska analyseras och förbättringsbehov 

åtgärdas, med ny plan om med vilka aktiviteter som ska hjälpa till att öka kvaliteten. 

Enheterna redogör över lag väl för vilka andra mätningar som görs men redovisar ofta 

inte resultatet av mätningen och heller inte vilka åtgärder som planeras att vidtas. På så 

sätt fullföljs inte det systematiska kvalitetsarbetet så som det är tänkt. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd har för verksamhetsår 2020 färdigställt 

mallar för egenkontroll för att underlätta för enheterna att lägga in relevanta 

kontrollmoment och också svara på vem som gör mätningen, hur den tas omhand och 

vilka åtgärder som ska vidtas om avvikelser upptäcks. 

Organisationsträdet i Stratsys har för år 2020 förändrats till en mer detaljerad nivå för 

att säkerställa att varje verksamhet äger sina specifika kvalitetsområden. På så sätt 

tydliggörs ansvar för en specifik verksamhet och åskådliggör förbättringsområden på ett 

enklare sätt. 

Identifierade förbättringsområden för fler enheter 

I enheternas kvalitetsberättelser 2019 återfinns förbättringsområden som är 

gemensamma. Några av dessa är: 

 utveckla och förbättra skriftliga arbetsrutiner och arbetssätt och göra dessa kända 

för berörda medarbetare 

 dokumentation 

 egenkontroller 

 synpunkter och klagomål 

 avvikelsehantering 

Enhetsvisa uppmärksammade förbättringsområden 

Biståndsenhet 

 Ta fram handlingsplaner utifrån granskningsrapporten social dokumentation 

 Synliggöra och arbeta mer systematiskt kring resultat från egenkontroller som 

genomförts under 2019 

 Se över möjligheten att införa systematisk uppföljning utav verksamhetens 

utredningar 

 Att verksamheten jobbar mer kontinuerligt i KIA 

 Öka antal avvikelser och förbättringsförslag i den egna verksamheten 

Hemtjänst egen regi/ Hemtjänst natt/ Servicehus 

 Utveckla arbetet med kontaktmannaskap 
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 Utveckla arbetet med kontinuitet 

 Utveckla arbetet med dokumentation 

Norr- och Allégården  

 Utveckla arbetet med måltiden och måltidsmiljön i verksamheten, öka antalet 

brukare som är nöjda. 

 Informera brukare och anhöriga för att få fler deltagare i brukarundersökningen 

 Fortsatt upprättande av lokala rutiner som ännu saknas i verksamheten. 

 Fortsatt arbete med rutinerna för dokumentation 

 Fortsatt arbete med värdegrunden och värdegarantier 

 Implementera fler rutiner gällande miljö och genomföra källsortering 

Kungsgården 

 Att alla som vill arbeta heltid ska kunna jobba 100 procent 

 Öka brukarnas delaktighet och valfrihet 

 Ännu mer "vi känsla" genom att medarbetarna jobbar ibland på de olika 

våningsplanen, för att se sig som en enda enhet 

 Arbeta med teammöten för att öka kvalitén på dem 

 Alla ska kunna dokumentera och följa den röda tråden 

 Kontinuerligt arbeta för att behålla den goda arbetsmiljön 

Förebyggande enhet äldre 

 Egenkontroll av hur man jobbar personcentrerat och på ett rehabiliterande 

arbetssätt bör införas på dagverksamheten 

 Samverkan med hemtjänsten och transport för dagverksamheten är ett 

utvecklingsområde  

 Enheten ska använda sig av avvikelseenkäten i högre grad 

Plan för år 2020 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd har under år 2019 omvärldsbevakat och 

undersökt hur ett samlat kvalitetsledningssystem för hela socialkontoret kan 

implementeras och se ut. Olika digitala lösningar har undersökts och i februari år 2020 

har kontoret fattat beslut om systemval för införandet. Arbetet med processkartläggning 

och implementering kommer att fortgå under hela året i nära samarbete med 

kärnverksamheterna. 

Den redan beskrivna planen med enhetsvisa egenkontrollplaner ska fullföljas med mål 

om att dessa mått ska utgöra stommen i år 2020 års kvalitetsberättelse. Även 

kvalitetsberättelsen ska för år 2020 skrivas på en mer detaljerad nivå och i första hand 

tjäna som tydligt underlag för verksamheten själv i sitt förbättringsarbete. 
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Plan för uppföljning av äldre- och 
omsorgsnämndens interna och externa 
verksamheter 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets plan för uppföljning av 

nämndens interna och externa verksamheter. 

 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna inom sitt verksamhetsområde 

ansvara för att se till att nämndens alla verksamheter drivs enligt lagar, 

föreskrifter, mål och riktlinjer samt att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller av en privat 

leverantör. I 10 kap 8§ framgår att i de fall skötseln en kommunal angelägenhet 

genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen ansvara för 

att kontrollera och följa upp verksamheten.  

Socialkontoret har tagit fram en plan för uppföljning av Äldre- och 

omsorgsnämndens samtliga verksamheter. Uppföljning sker på flera olika sätt 

bland annat genom granskning av verksamheternas kvalitetsberättelser. I 

kvalitetsberättelsen ska det framgå hur respektive verksamhet arbetat under 

året för att säkra och utveckla kvaliteten. Det ska framgå hur brister 

uppmärksammas och tas om hand. Det ska vidare redogöras för vilka 

egenkontroller som är gjorda samt vilka förbättringsåtgärder som är 

genomförda samt planerade. Kvalitetsberättelsen ska också beskriva områden 

som avvikelsehantering, samverkan, medarbetarnas delaktighet i 

kvalitetsarbetet, riskanalyser, externa granskningar med mera. Utifrån 

resultaten ska en plan för kommande år presenteras. Utöver granskning av 

kvalitetsberättelser sker även individuppföljning, avtalsuppföljning av privata 

utförare, samverkansmöten, tematisk uppföljning med mera. 

Uppföljningsplanen säkerställer Äldre- och omsorgsnämndens 

uppföljningsansvar. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 3 mars 2020. 

 Bilaga - Plan för uppföljning av Äldre- och omsorgsnämndens interna 

och externa verksamhet. 

 

Barnperspektiv 

Ingen av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter riktar sig till målgruppen 

barn. Barn kan dock förekomma i verksamheterna som besökare och/eller 

anhöriga till en individ som får insatser från någon av nämndens verksamheter. 

Vid genomgång av lokala rutiner och vid uppföljning av verksamheten ska det 

säkerställas att det finns uppdaterade rutiner gällande agerande vid misstanke 

om barn som far illa.  

  

 

 

 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

 Plan för uppföljning av äldre- och omsorgsnämndens interna och 

externa verksamhet. 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef utförarenheten 

 Enhetschef biståndsenheten 
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Plan för uppföljning a v Ä ldre - och omsorgsnämndens
verksamheter

Äldre - och omsorgsnämndens uppföljningsansvar
Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnderna inom sitt verksamhetsområde ansvar a för att
alla verksamheter drivs enligt lagar, föreskrifter, mål och riktlinjer samt att den interna
kontrollen är tillräcklig . Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i egen regi eller av en
privat leverantör. I 10 kap 8§ framgår att i de fall skötseln en kommunal angelägenhet genom
avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommu nen ansvara för att kontrollera och
följa upp verksamheten.

I 3 kap 3§ socialtjänstlagen och 6§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
fas tslås att socialtjänstens verksamheter ska bedrivas med god kvalitet. För att säkerställa
verksamhetens kvalitet ska den systematiskt och for tlöpande utvecklas och säkras.

För upphandlade verksamheter utgör förfrågningsunderlag /upphandlingsdokument , anbud och
tillhörande avtal underlag för uppföljningar och granskningar .

Enligt Socialstyrelsens föreskrift gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS 2011:9) framgår att alla leverantörer av socialtjänst är skyldiga att ha ett
kval itetsledningssystem . Detta innebär att leverantören har ett eget ansvar för att
verksamheten är av god kvalitet och att kvalit eten fortlöpande utvecklas och säkras.

Plan för uppföljning av privata utförare
Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd ansv arar för uppföljning av de privata utförare
som kommunen har upphandlat och tecknat avtal med. I dagsläget finns tre privata utförare av
hemtjänst som är upphandlade enligt lagen (2008: 962 ) om valfrihetssystem (LOV). Upplands -
Bro kommun har även inför t LOV för vård - och omsorgsboende och har idag en utförare. Nya
eventuella ansökningar om deltagande i valfrihetssystemet behandlas fortlöpande. Utöver
LOV så har kommunen ett vård - och omsorgs boende som drivs på entreprenad enligt lagen
( 2016:1145 ) om offentli g upphandling (LOU) .

Därutöver genomförs , i liten skala , även vissa direktupphandlingar . Respektive upphandlande
verksamhet ansvarar själva för uppföljning vid direktupphandling , vilket sker genom
individuppföljning.
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Verksamheter upphandlade enligt LOU och LOV 

Nedanstående plan redogör för med vilket innehåll och intervall avdelningen för kvalitet- och 
verksamhetsstöd följer upp extern verksamhet upphandlad enligt LOU och LOV.  

 

Verksamhet Typ av 
avtal 

Uppföljning år 2020 Uppföljning år 2021 

Hemtjänst, 
Destinys care 

LOV  Avtalsuppföljning. 
Våren. 

 Granskning 
kvalitetsberättelse 
under mars. 

 Tematisk 
uppföljning. 

 Granskning 
kvalitetsberättelse 
under mars. 

Hemtjänst, 
Proffssystern 

LOV  Avtalsuppföljning. 
Våren. 

 Granskning 
kvalitetsberättelse 
under mars. 

 Tematisk 
uppföljning. 

 Granskning 
kvalitetsberättelse 
under mars. 

Hemtjänst,  
3 systrar 

LOV  Avtalsuppföljning. 
Våren. 

 Granskning 
kvalitetsberättelse 
under mars. 

 Tematisk 
uppföljning. 

 Granskning 
kvalitetsberättelse 
under mars. 

Hagtorps vård- 
och 
omsorgsboende. 

LOU  Avtalsuppföljning. 
Maj. 

 Granskning 
kvalitetsberättelse 
under våren. 

 Tematisk 
avtalsuppföljning. 

 Granskning 
kvalitetsberättelse 
under mars. 

Lillsjö badväg 
vård- och 
omsorgsboende. 

LOV  Avtalsuppföljning. 
Oktober. 

 Granskning 
kvalitetsberättelse 
under våren. 

 Tematisk 
avtalsuppföljning. 

 Granskning 
kvalitetsberättelse 
under mars. 

 

Avtalsuppföljning 

Avtalsuppföljningen utgår från det avtal som finns mellan kommunen och den privata 
utföraren, det förfrågningsunderlag/upphandlingsdokument som använts i upphandlingen där 
kraven för tjänsten har specificerats samt utifrån det anbud utföraren har lämnat.  
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Granskning av verksamhetens kvalitetsberättelse 

I verksamhetens kvalitetsberättelse ska det tydligt framgå hur verksamheten under året har 
arbetat för att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Det ska framgå hur brister 
uppmärksammas och tas om hand. Det ska vidare redogöras för vilka egenkontroller som är 
gjorda under året samt vilka förbättringsåtgärder som är genomförda samt planerade. 
Kvalitetsberättelsen ska också beskriva områden som avvikelsehantering, samverkan, 
medarbetarnas delaktighet i kvalitetsarbetet, riskanalyser, externa granskningar med mera. 
Utifrån resultaten ska en plan för kommande år presenteras.   

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd granskar årligen de privata utförarnas 
kvalitetsberättelser och begär in kompletteringar vid behov. Granskning av verksamheternas 
kvalitetsberättelser bedöms vara en viktig del av uppföljningen. 

Övriga metoder för uppföljning av privat verksamhet 

Individuppföljning 

Biståndsenheten genomför regelbundet individuppföljningar. Biståndshandläggarna ansvarar 
för planering och uppföljning av beviljade insatser till enskilda individer. 
Individuppföljningen fokuserar på vilken effekt insatsen/insatserna har givit den enskilde. 

Utökad uppföljning på förekommen anledning 

Utifrån behov sker även anmälda och oanmälda verksamhetsbesök. Utökad uppföljning kan 
vara nödvändig till exempel om flertalet klagomål inkommit, vid allvarlig händelse i 
verksamheten eller liknande. 

Samverkansmöten 

Vidare tillkommer regelbundna samverkansmöten mellan tjänstepersoner från kommunen och 
företrädare för de privata utförarna, där bland annat följsamhet till avtalet lyfts. 
Samverkansmöten utifrån LOV hemtjänst sker gemensamt för extern och intern verksamhet. 

Inlämning av efterfrågade dokument/uppgifter 

På begäran lämnar de privata utförarna in efterfrågade dokument, till exempel 
verksamhetsplan, dokumentation av skyddsrond. 

Brukarundersökning 

Deltagande i brukarundersökning är en viktig del i uppföljningen där samtliga verksamheter 
ombeds delta. Handlingsplaner utifrån uppmärksammade brister begärs in från både privata 
och kommunala utförare. 

Kontroll av ekonomisk stabilitet 

För verksamheter som är upphandlade enligt LOU följer Upplands-Bro kommuns 
upphandlingsavdelning upp ekonomisk stabilitet. Avdelningen för kvalitet- och 
verksamhetsstöd ansvarar för att regelbundet kontrollera kreditvärdigheten för företag 
upphandlade enligt LOV. Detta genomförs genom att information hämtas minst två gånger 
årligen via UC web select. 

Långsiktig uppföljningsplan 

Efterföljande år, som inte har dokumenterats i ovanstående plan för uppföljning, planeras 
upplägget fortgå, det vill säga en större avtalsuppföljning vartannat år och en tematisk 
uppföljning vartannat år. 
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Direktupphandlade tjänster/insatser 

Direktupphandling av tjänster kan behöva användas av olika anledningar, till exempel när det 
inte finns lediga korttidsplatser på kommunens boende som erbjuder detta och behovet av 
korttidsvistelse hos brukaren är akut. Verksamheten, i Äldre- och omsorgsnämndens fall 
biståndsenheten, kan då behöva direktupphandla platser/insatser. Direktupphandling ska 
undvikas i största möjligaste mån och ska därmed användas enbart i undantagsfall.  

Om direktupphandling måste användas är det respektive upphandlande verksamhet som 
ansvarar för att följa regelverket kring direktupphandling. Verksamheten är ansvarig för att 
dokumentera upphandlingen enligt regelverk, kontrollera upphandlat företag, teckna 
individavtal och följa upp placeringen. Vidare ansvarar den upphandlande verksamheten för 
att regelbundet kartlägga genomförda direktupphandlingar för att snabbt kunna 
uppmärksamma eventuella behov av upphandling av någon tjänst enligt LOU. 

Plan för uppföljning av verksamheter i egen regi 
Verksamheter som drivs i kommunens egen regi följs som grund upp av verksamheten själv, 
detta på flera olika sätt. För att säkerställa efterlevnad av de kvalitetskrav som SOSFS 2011:9 
ställer finns en struktur som samtliga enheter och verksamhetsområden har att 
följa. Verksamheterna ansvarar för att fortlöpande följa upp och säkra kvaliteten i den egna 
verksamheten. Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd genomför även vissa 
uppföljningar.  

Kvalitetsberättelse 

Årligen upprättar samtliga verksamheter sin egen specifika kvalitetsberättelse där föregående 
verksamhetsårs kvalitetsarbete beskrivs och analyseras. Kvalitetsberättelserna ska vara ett 
levande dokument som enhetschefer, samordnare och enhetsledare ska kunna arbeta aktivt i 
under hela verksamhetsåret för att vid årets slut ge verksamheterna underlag för kommande 
års prioriterade förbättringsarbete. Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd granskar 
nämndens samtliga interna kvalitetsberättelser på samma sätt som för verksamheterna i extern 
regi. 

Egenkontroller 

Samtliga verksamheter dokumenterar vid årets början sin egenkontrollplan i systemet 
Stratsys. Kartläggning av vilka kontrollmoment som ska genomföras under året beslutas bland 
annat utifrån verksamhetens inriktning och utifrån resultat av tidigare års kontroller. 
Resultatet av genomförda egenkontroller samt planerade och genomförda åtgärder 
dokumenteras dels i egenkontrollplanen dels i kvalitetsberättelsen. Exempel på mätningar är 
brukarundersökningar, granskningar av social dokumentation, kontroll av icke verkställda 
beslut, enhetsundersökningar och liknande.   

Stickprovskontroller 

Ett förbättringsarbete pågår för att utveckla Äldre- och omsorgsnämndens verksamheters 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I ledningssystemet ska samtliga 
verksamheters processer och tillhörande rutiner finnas dokumenterade. Verksamheterna 
ansvarar för att se över och uppdatera dessa fortlöpande. 
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Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd kommer att genomföra stickprovskontroller i 
kvalitetsledningssystemet för att säkerställa att verksamheterna har väl dokumenterade 
arbetssätt och tydliga rutiner för att säkerställa lagefterlevnad och kvalitetskrav. 

Individuppföljning 

Biståndsenheten genomför regelbundet individuppföljningar. Biståndshandläggarna ansvarar 
för planering och uppföljning av beviljade insatser till enskilda individer. 
Individuppföljningen fokuserar på vilken effekt insatsen/insatserna har givit den enskilde. 

Riktad uppföljning på förekommen anledning 

Vid uppmärksammade omfattande brister eller på annan förekommen anledning genomför 
avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd, på uppdrag av socialkontorets ledningsgrupp, 
fördjupad uppföljning i berörd verksamhet. Riktad uppföljning kan vara indicerad om flertalet 
klagomål inkommit gällande en specifik verksamhet, vid allvarliga händelser i verksamheten 
eller liknande. 

Tematisk uppföljning – gemensam uppföljning för intern och extern 
verksamhet 
Den tematiska uppföljningen planeras att genomföras för nämndens samtliga verksamheter 
såväl inom myndighet som utförarsidan. Uppföljningen planeras att genomföras vartannat år 
och ett avgränsat tema bestäms från år till år, till exempel utifrån politiska mål/fokusområden, 
resultat av brukarundersökningar eller liknande.  

För år 2021 är planen att göra uppföljningar utifrån temat trygghet. Trygghet kan mätas 
utifrån flera olika parametrar och kan se olika ut för olika verksamheter. Inför uppföljningen 
kommer en tydlig planering och instruktion att lämnas till samtliga verksamheter.  

Publicering av resultat på kommunens hemsida 
En översyn pågår för att komma fram till hur resultat av uppföljningar kan publiceras på 
kommunens hemsida på bästa sätt. Syftet med att publicera olika typer av resultat av bland 
annat uppföljningar är att ge kommuninvånarna insyn, information samt förutsättningar för att 
kunna göra aktiva val. 

Rapportering till nämnd 
Äldre- och omsorgsnämnden ska ha full insyn gällande genomförda uppföljningar inom såväl 
intern som extern regi. Resultaten av uppföljningarna ger viktig information och kan ligga till 
grund för planering av kommande års mål, verksamhetsplaner och planer för 
förbättringsarbete. Ett samlingsärende planeras skrivas två gånger årligen där genomförda 
uppföljningar av nämndens verksamheter presenteras. Samtliga verksamheters 
kvalitetsberättelser presenteras en gång årligen för Äldre- och omsorgsnämnden.  
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Rapportering av ej verkställda och verkställda 
beslut per den 31 januari 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej 
verkställda och verkställda beslut den 31 januari 2020 till kommunens 
revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda 
beslut och verkställda beslut den 31 januari 2020 till Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 

beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Vid rapporteringstillfället 31 januari 2020 fanns det tre ej verkställda beslut 

avseende äldreomsorg enligt SoL. Fyra beslut som tidigare inrapporterats som 

ej verkställda har avslutats under perioden. Besluten avser insats enligt SoL. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2020. 

 Statistikrapport 

Ärendet 

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i SoL samt från den 1 

juli 2008 genom ett tillägg i LSS, skyldighet att rapportera in gynnande beslut 

som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten att 

rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom 

tre månader från dagen för avbrottet.  

Alla ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när 

beslutet har verkställts.  

Rapporteringen till IVO och kommunens revisorer ska ske på individnivå och 

lämnas in en gång per kvartal.  

Rapporteringen till Kommunfullmäktige ska ske i form av en statistikrapport 

där individen är avidentifierad.  
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En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är 

berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Det lägsta beloppet för 

en sanktionsavgift är tio tusen kronor och den högsta en miljon kronor.  

Nuläge vid rapporteringstillfället 31 januari 2020 

Äldreomsorg, insatser enligt SoL 

Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2020 fanns det tre ej verkställda 

beslut, där alla ärenden avser ansökan om särskilt boende med 

heldygnsomsorg. Skäl till att beslut avseende särskilt boende inte verkställts är 

att den enskilde har tackat nej till erbjuden plats i det ena fallet. I de två andra 

fallen har svar på erbjuden plats ej inkommit från de enskilda. 

Fyra tidigare inrapporterade ej verkställda beslut har avslutats under perioden. 

Barnperspektiv 

Socialkontoret konstaterar att denna rapport inte står i strid med barnets bästa.   

 

 

Socialkontoret 

 

  

Socialchef  

 Tf avdelningschef Kvalitét- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Statistikrapport 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunens revisorer  
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Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 
 
Rapporteringstillfälle 31 januari 2020 

 
 

 

 

 

 

 

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (SoL) 

Beslutsdatum för 
gynnande beslut som 
ej verkställts 

Äldreomsorg Handikapp-
omsorg 

IFO Kvinna/flicka Man/pojke Datum för 
verkställighet/avslut 

2018-10-15 X    X 2019-12-10 

2019-04-08 X   X  2020-02-07 

2019-05-28 X   X  2019-12-27 

2019-09-11 X   X  2020-02-03 



     2020-04-17 

Rapporteringstillfälle 31 januari 2020 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (SoL) 
 

Beslutsdatum för 
gynnande beslut som 
ej verkställts 

Äldreomsorg Handikapp-
omsorg 

IFO  Kvinna/flicka Man/pojke Kommentar 

2019-07-11 
 

X   X  Erbjuden plats på Norrgården 
2019-09-09, på Hagtorp 2019-10-
22, 2019-12-06 och 2020-01-08 
samt på Norrgården 2020-02-13. 
Den enskilde har tackat nej till 
samtliga erbjudanden. 

2019-09-07 X    X Erbjuden plats på Hagtorp 2019-
11-14 och tackar nej 2019-11-20. 
Erbjuden plats på Lillsjö badväg 
2020-01-14 och den enskilde har 
ej återkommit med besked. 

2019-09-07 X   X  Erbjuden plats på Hagtorp 2019-
11-14 och tackar nej 2019-11-20. 
Erbjuden plats på Lillsjö badväg 
2020-01-14 och den enskilde har 
ej återkommit med besked. 
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Tertialrapport 1 år 2020 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2020.  Äldre- och 

omsorgsnämnden översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Ärendet kompletteras.
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Tertialrapport 1 år 2020 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2020.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden översänder tertialrapport 1 år 2020 till 
Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett negativt resultat för tertial 1 med 9,4 
mnkr, vilket motsvarar 13,8 procent. Underskottet beror i huvudsak på ökade 
kostnader för externa placeringar hemtjänst samt kostnader uppkomna i 
samband med Covid-19. Helårsprognosen visar ett underskott med 24,7 mnkr 
varav Covid-19 uppgår till 22,5 mnkr. 

De extra kostnader som har förekommit på grund av Covid-19 avser till största 
del skyddsmaterial och personalkostnader till följd av ett ökat 
bemanningsbehov samt sjukskrivningar. Anställda som under mars och april 
månad tillfälligt har arbetat på andra enheter har legat kvar med sina 
lönekostnader på anställande enhet. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 30 april 2020 

• Bilaga - Tertialrapport 1 2020 Äldre- och omsorgsnämnden den 19 maj 
2020 

Barnperspektiv 
Barns bästa bevakas genom att berörda verksamheter alltid bejakar 
barnperspektivet i de aktiviteter där barn kan vara anhöriga till Äldre- och 
omsorgsnämndens målgrupper.  
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Socialchef  

 Tf. avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 
 
 

  

  

 

Bilagor 
1. Bilaga - Tertialrapport 1 2020 Äldre- och omsorgsnämnden den 19 maj 

2020 

Beslut sänds till 
• Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Inledningen av året har för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter präglats av 

smittspridningen av Covid-19. Vid krisberedskap och krishantering ansvarar Nämnden 

för att socialtjänsten och hälso- och sjukvården uppfyller samma lagkrav på säkerhet 

och uthållighet som under ordinarie verksamhet. 

För att säkerställa ett hållbart ledarskap har enhetscheferna fått hjälp med stödchefer. 

Verksamheterna har fått förstärkning av personal för att täcka upp personalbortfall på 

grund av hög sjukfrånvaro. På kort tid har nya arbetssätt och stora utbildningsinsatser 

genomförts. Några verksamheter har behövt att anpassa sina aktiviteter efter rådande 

situation och har stängt ned tillfälligt eller infört besöksförbud. Kreativitet och 

flexibilitet har genomsyrat verksamheterna. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 

65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser 

upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 

Socialkontorets biståndsenhet är en av tre myndighetsenheter inom socialkontoret och 

ansvarar för äldre- och funktionshinderomsorg där enheten handlägger ärenden enligt 

socialtjänstlagen, (SoL). Trygg förstärkt hemgångsteamet är organiserat under 

biståndsenheten. 

Utföraravdelningen bedriver hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och sjukvård 

samt förebyggande verksamhet. Den förebyggande verksamheten omfattar 

dagverksamhet för personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, 

volontärsamordnare, anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande 

administration, samordning av Nämndens budget, beredning av nämndärenden, 

projektledning, omvärldsbevakning samt genomförande av avtals- och 

kvalitetsuppföljningar. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Vård- och omsorgsboende 

 Kungsgårdens och hälso- och sjukvårdsenhetens enhetschef slutade i januari. 

Samtidigt som en ny enhetschef tillsattes genomfördes en omorganisation och 

hälso- och sjukvårdsenheten har numera en egen enhetschef.  

 Arbetet med att ta tillbaka kostproduktionen från kostenheten på 

utbildningskontoret har fortgått under våren. Två kockar är nu anställda på 

Norrgårdens vård- och omsorgsboende. Från och med maj månad lagas måltider 

till samtliga vård- och omsorgsboenden inom egen regi samt dagverksamheten 

på Kvistaberg. 

 Två individer har hittills ansökt enligt den länsgemensamma överenskommelsen 

om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende mellan kommunerna i 

Stockholms län. Överenskommelsen började att gälla den 1 juli 2019. 
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Trygg förstärkt hemgång 

 Trygg förstärkt hemgång tillhör sedan den 1 februari den ordinarie verksamheten 

inom biståndsenheten.  

Covid-19 

 Samtliga vård- och omsorgsboenden samt servicehus i egen regi har totalt 

besöksförbud i verksamheterna sedan i slutet av mars. 

 För att säkerställa ett hållbart ledarskap har enhetscheferna fått hjälp av 

stödchefer som tillfälligt omplacerats från andra kontor. 

 För att motverka känslan av ensamhet och isolering som ett besöksförbud 

medför har videosamtal och anpassade aktiviteter anordnats. 

 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under av april en tillsyn av 

Norr- och Allégården samt hemtjänsten via telefon. Tillsynen syftar till att ta 

reda på vilka åtgärder som äldreboenden, hemtjänstverksamheter och LSS-

boenden vidtar för att förhindra och minska smittspridningen av covid-19. IVO:s 

inspektörer har fört samtal med första linjens chef i drygt tusen olika 

verksamheter spridda över landet. 

 För att säkerställa en patientsäker vård under Covid-19 har hälso-och 

sjukvårdsenheten bemannat med sjuksköterskor på kvällar och helger som ett 

komplement till den externt upphandlade jourverksamheten. 

 Förebyggande enheten har anpassat sin verksamhet under våren där samtliga 

fysiska träffar har ställts in. Personalen har upprättat stöd för personer med 

demens och deras närstående digitalt eller via telefon. 

 Dagverksamheten för äldre personer med demenssjukdom har tillfälligt stängt 

ned i syfte att skydda de äldre. Personalen har upprätthållit kontakt med brukare 

och anhöriga, som vittnar om ett snabbare sjukdomsförlopp och en ökad psykisk 

ohälsa hos såväl personen med demenssjukdom som de anhöriga.  Risken för 

våld i nära relationer befaras också öka då situationen hemma utan avlastning 

kan vara påfrestande.  

 Samtliga verksamheter inom Äldre- och omsorgsnämnden har i hög grad 

påverkats av Covid-19. Utbildning kring basala hygienrutiner har delgivits all 

personal löpande i syfte att minska smittspridningen. 

 Behovet av korttidsplatser befarades öka under perioden. För att avlasta 

sjukvården tecknade kommunen avtal med Humana Omsorg AB gällande köp 

av korttidsplatser på vård- och omsorgsboendet Humana Lillsjö badväg. 

 Den kommunövergripande krisorganisation som under perioden upprättats har 

varit till stöd och nytta för verksamheterna. De erforderliga och formella 

politiska beslut som krävts under pågående pandemi har samordnats 

övergripande inom socialkontoret.  
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2 Ekonomi 

2.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

Äldre- och 
omsorgsnämnd
en Budget 202004 Redovisat 202004 Avvikelse 202004 

Avvikelse 
201904 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Vård- och 
omsorgsboende 
inkl HSE 40 201 6 444 42 743 5 807 -2 542 -637 -3 179  

Förebyggande 
verksamhet 2 739 86 2 351 89 388 3 391  

Trygg Förstärkt 
Hemgång 1 013 0 523 0 490 0 490  

Hemtjänst 39 469 15 208 40 635 15 216 -1 166 8 -1 158  

Myndighetsutövni
ng 2 031 0 2 435 0 -404 0 -404  

Övergripande 5 566 1 289 10 971 1 189 -5 405 -100 -5 505  

Summa 91 019 23 027 99 658 22 301 -8 639 -726 -9 365  

2.2 Helårsprognos 

Äldre- och 
omsorgsnämnden Budget 2020 Prognos 2020 Budgetavvikelse 2020 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Vård- och omsorgsboende 
inkl HSE 120 230 19 331 126 658 17 759 -6 428 -1 572 -8 000 

Förebyggande verksamhet 8 176 258 7 448 230 728 -28 700 

Trygg Förstärkt Hemgång 3 018 0 1 918 0 1 100 0 1 100 

Hemtjänst 117 997 45 625 113 652 43 580 4 345 -2 045 2 300 

Myndighetsutövning 6 052 0 6 452 0 -400 0 -400 

Övergripande 17 567 3 866 37 550 3 449 -19 983 -417 -20 400 

Summa 273 040 69 080 293 678 65 018 -20 638 -4 062 -24 700 

2.3 Ekonomisk analys 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett negativt resultat för tertial 1 med 9,4 mnkr, 

vilket motsvarar 13,8 procent. Underskottet beror i huvudsak på ökade kostnader för 

externa placeringar hemtjänst samt kostnader uppkomna i samband med Covid-19. 

Helårsprognosen visar ett underskott med 24,7 mnkr varav Covid-19 uppgår till 22,5 

mnkr. 

Covid-19 
De extra kostnader som har förekommit på grund av Covid-19 avser till största del 

skyddsmaterial och personalkostnader till följd av ett ökat bemanningsbehov samt 

sjukskrivningar. Anställda som under mars och april månad tillfälligt har arbetat på 

andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på anställande enhet. 
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Vård- och omsorgsboende 

Verksamheten avviker negativt med 3,2 mnkr där vård- och omsorgsboende enligt LOV 

avviker med 2,9 mnkr på grund av högre volymer mot budgeterat. På helår 

prognostiserar verksamheten en negativ avvikelse med 8,0 mnkr då volymerna är höga 

inom både LOV vård- och omsorgsboende samt externa placeringar. 

Förebyggande verksamhet  

Förebyggande verksamheten avviker positivt med 0,4 mnkr till följd av lägre 

personalkostnader. På helår prognostiserar förebyggande verksamheten en positiv 

avvikelse med 0,7 mnkr med antagande om att dagverksamheten för äldre öppnar under 

hösten. 

Trygg förstärkt hemgång 

Verksamheten avviker positivt med 0,5 mnkr beroende på minskade personalkostnader. 

På helår prognostiseras ett överskott med 1,1 mnkr. 

Hemtjänst  

Hemtjänst avviker negativt med 1,2 mnkr beroende på höga personalkostnader, vilket 

till en del förklaras av Covid-19 då hög andel av personalen var sjukskrivna samtidigt 

som det fanns behov av ökad bemanning. Volymerna har minskats under perioden till 

följd av minskad efterfrågan, då många valt att tacka nej till insatser på grund av oro för 

smitta. På helår prognostiserar verksamheten ett positivt resultat med 2,3 mnkr beroende 

på lägre volymer samt minskade personalkostnader. 

Myndighetsutövning 

Verksamheten visar ett negativt resultat med 0,4 mnkr för perioden beroende på 

konsultkostnader samt ökad bemanning i samband med Covid-19. Helårsprognos visar 

ett underskott med 0,4 mnkr. 

Övergripande 

Övergripande verksamhet visar ett underskott med 5,5 mnkr beroende på inköp av 

skyddsutrustning och personalkostnader i samband med Covid-19. På helår 

prognostiserar verksamheten ett underskott med 20,4 mnkr beroende på kostnader i 

samband med Covid-19. 

  

  

  

  

  

  

  

2.4 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202004 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

- 0 0 0 0 0 0 

- 0 0 0 0 0 0 
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Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

202004 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

Summa   0 0 0 0 

2.5 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond. 

2.6 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2019 
Prognos 

2020 Budget 2020 
Kvar av 

budget 2020 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Vård- och omsorgsboende 440 0 440 440 0 

Hemtjänst 330 0 330 330 0 

Förebyggande verksamhet 350 0 350 350 0 

Summa 1 120 0 1 120 1 120 0 

2.7 Kommentarer investeringsredovisning 

Utifrån rådande läge har ännu inga investeringar utförts inom ovan nämnda 

verksamhetsområden. 

På helår beräknas investeringarna hinna utföras enligt budget. 



1 ( 1 )

Socialkontoret

Datum

Kvalitetsutvecklare
Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd

2020 - 05 - 08

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08 - 581 690 00 Fax: 08 - 581 692 40 E - post: kommun@upplands - bro.se Webb: upplands - bro.se
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Bilaga - föreningsbidrag Äldre - och
omsorgsnämnden verksamhetsåret 201 9

Förening Föreningsbidrag 2019 Kommentar

Kaleva Seniorit 85 000 kr
Den enda föreningen som ansökte
om föreningsbidrag via ÄON 2019

Förening som ej sökte
förenings bidrag via ÄON

2019 Föreningsbidrag 2019 Kommentar

SPF Vikingarna
Föreningsbidrag via KFN. Grundbidrag
på 110 kr/medlem

Pro Kungsängen
Föreningsbidrag via KFN. Grundbidrag
på 110 kr/medlem

Pro Bro
Föreningsbidrag via KFN. Grundbidrag
på 110 kr/medlem

Upplands - Bro
Anhörigförening 60 000 kr Föreningsb idrag via SN 2019

Bro Härads Rödakorskrets
Skickade in sin ansökan för sent till
SN.
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