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Svar på medborgarförslag om att införa krav på 
att vårdpersonal ska vaccineras 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden anser att medborgarförslaget om att införa krav 

på att vårdpersonal ska vaccineras är besvarat. 

Sammanfattning 

Den 14 december 2021 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro kommun 

om att införa krav på att vårdpersonal inom äldreomsorgen ska vaccineras. 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 7 den 16 februari 2022 överlämnas 

medborgarförslaget till Äldre- och omsorgsnämnden för beslut. Sedan 

medborgarförslaget inkom har regeringen beslutat att covid-19 inte längre ska 

klassas som en samhällsfarlig sjukdom.  

Socialkontoret anser att kommunen uppfyller intentionen i inskickat 

medborgarförslag, att skydda äldreomsorgens utsatta äldre mot smitta. 

Intentionen uppfylls genom vidtagna åtgärder samt följsamhet till 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm 

tillsammans med ordförandebeslut med vaccinationskrav avseende all personal 

vid nyanställning.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2022

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut § 7 Medborgarförslag om 

att införa krav på att vårdpersonal ska vaccineras den 16 februari 2022

 Medborgarförslag om att införa krav på att vårdpersonal ska vaccineras

den 14 december 2021

Ärendet 

Den 14 december 2021 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro kommun 

om att införa krav på att vårdpersonal inom äldreomsorgen ska vaccineras. 

Förslagsställaren för fram i sitt medborgarförslag att det borde vara 

obligatorisk för personal inom äldreomsorgen att vaccinera sig mot covid-19. 

Förslagsställaren skriver att de åtgärder som kommunen har vidtagit är att 

ställa anonyma frågor gällande vaccination till personalen samt erbjuda olika 
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typer av stöd samt utbildning. Förslagsställaren anser att dessa åtgärder är helt 

otillräckliga och kan bidra till en ökad smitta inom äldreomsorgens 

verksamheter. Kommunen borde i stället ställa direkta frågor om vaccination 

till personal inom äldreomsorgen, där den personal som ej är vaccinerad ska 

omplaceras till andra arbetsuppgifter eller avskedas i syfte att skydda de 

vårdbehövande.  

Socialkontoret svarade på medborgarförslaget via en brevväxling med 

förslagsställaren mellan den 20 december och den 22 december 2021. 

Förslagsställaren meddelade den 22 december att hen inte var nöjd med det 

svar som socialkontoret hade givit utan ville att förslaget skulle tas i nämnd för 

beslut. 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 7 Medborgarförslag om att införa krav på 

att vårdpersonal ska vaccineras den 16 februari 2022 överlämnas 

medborgarförslaget till Äldre- och omsorgsnämnden för beslut.  

Socialkontorets synpunkter 

Upplands-Bro kommun tog den 14 december 2021 emot ett medborgarförslag 

avseende obligatorisk vaccination av vård- och omsorgspersonal inom 

äldreomsorgen. Några dagar innan, den 15 december 2021, fattades ett 

ordförandebeslut av Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med 

ordförandena i Socialnämnden samt Äldre- och omsorgsnämnden, att införa 

vaccinationskrav avseende all personal vid nyanställning med syftet att skydda 

utsatta grupper mot smitta. Ett beslut som fortfarande är gällande.  

Vidare pågick ett arbete i kommunen kring årsskiftet 2021/2022 att se över 

möjliga arbetssätt i verksamheterna för att förhindra smitta. Hemtjänsten såg 

till exempel över möjligheten att omplacera personal som inte var vaccinerad. 

Kommunen har sedan dess arbetat aktivt för att underlätta för personalen att 

vaccinera sig. En enkätundersökning till medarbetare visar att 

vaccinationsgraden hos den personal som arbetar inom äldreomsorgen, och 

som svarade på enkäten, var hög.  

Sedan medborgarförslaget lämnades in har regeringen beslutat att covid-19 inte 

längre ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom. Regeringen har även 

beslutat att covid-19 fortsatt är anmälningspliktig, vilket innebär att ett 

konstaterat nytt fall ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren samt till 

Folkhälsomyndigheten. Bägge beslut gäller ifrån den 1 april 2022. 

Folkhälsomyndigheten har i sin tur beslutat att smittspårning fortfarande gäller 

av fall utav covid-19 i verksamheter inom vård och omsorg. Detta för att 

minska riskerna för smittspridning samt för att skydda de äldre. Även detta 

beslut gäller ifrån den 1 april 2022.  
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Vidtagna åtgärder inom verksamheterna 

Socialkontoret bevakar utvecklingen i samhället noga och följer samtliga 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm. 

Smittskydd Stockholm rekommenderar bland annat att all personal som arbetar 

i verksamheter med brukare som har en hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-

19, till exempel på vård- och omsorgsboenden, fortsätter att använda sig av 

munskydd under hela arbetspasset i alla lokaler där brukare vistas. En 

rekommendation som socialkontoret och dess personal inom äldreomsorgen 

som sagt följer. Viktigt att notera är att även vaccinerade personer kan smittas 

av covid-19 varför åtgärder i form av användning av skyddsutrustning bedöms 

vara av stor vikt. 

Andra åtgärder som vidtagits i kommunen för att förhindra smitta inom 

äldreomsorgen är att samtlig personal som har symtom ska stanna hemma och 

boka tid för provtagning av covid-19. Verksamheterna arbetar även med säkra 

besök och ser till att de som besöker brukare är friska och har tvättat händerna. 

Besökarna ska hålla ett avstånd på minst 2 meter vid sitt besök på boendet. 

Utöver detta ska enheterna möjliggöra att personalen kan hålla avstånd till 

varandra i till exempel omklädningsrum, expeditioner och matsalar.  

Socialkontorets bedömning 

Socialkontoret anser att kommunen uppfyller intentionen i inskickat 

medborgarförslag, att skydda äldreomsorgens utsatta äldre mot smitta. 

Intentionen uppfylls genom vidtagna åtgärder samt följsamhet till 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm 

tillsammans med ordförandebeslut med vaccinationskrav avseende all personal 

vid nyanställning.  

Barnperspektiv 

Arbetet i en kommun syftar till att skapa ett bra samhälle för dess invånare. 

Därför är det viktigt att ta till vara invånarnas förslag på förändringar och 

förbättringar. Upplands-Bro kommun har fattat beslut om att kommunens 

invånare ska ha möjlighet att föra fram sina idéer i form av medborgarförslag.  

Alla folkbokförda, även icke röstberättigade medborgare, har rätt att lämna 

medborgarförslag. Det innebär att även barn och ungdomar kan göra sina röster 

hörda genom medborgarförslag. Att lämna medborgarförslag är också ett sätt 

att lyfta frågor som särskilt berör barn- och ungas livssituation. 
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Socialkontoret 

  

Socialchef  

 Avdelningschef äldre- och 

omsorgsavdelningen 

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut § 7 Medborgarförslag om 

att införa krav på att vårdpersonal ska vaccineras den 16 februari 2022 

2. Medborgarförslag om att införa krav på att vårdpersonal ska vaccineras 

den 14 december 2021 

Beslut sänds till 

 Förslagsställaren 
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 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 

2022-02-16 

 

 

§ 7 Medborgarförslag om att införa krav på 
att vårdpersonal ska vaccineras 

 Dnr KS 22/0055 

Beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Äldre- och omsorgsnämnden för beslut. 

Sammanfattning 
Den 17 december 2021 inkom ett medborgarförslag om att införa krav på att 

vårdpersonal ska vaccineras. Socialkontoret har varit i kontakt med 
förslagsställaren gällande förslaget och ett nämndbeslut efterfrågas. 

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Äldre- och 
omsorgsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag inkommet den 17 december 2021. 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget överlämnas till Äldre- och omsorgsnämnden för beslut. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att 
Kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

 Förslagsställaren 

 Äldre- och omsorgsnämnden (ÄON 21/0138) 
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Lämna ett medborgarförslag

Ärendenummer 211214-medborgarforslag-CN42

Inskickat 2021-12-14 17:54

Skicka in ditt förslag

Förnamn
Efternamn

Gatuadress

Postnummer

Postort

Telefonnummer

E-post

Bekräfta e-post

Förslaget - presentera kort ditt medborgarförslag
här

Obligatorisk vaccination av personal inom äldre och
omsorgsvården.

Motivering - Här kan du lämna en mer utförlig
beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera
gärna varför du anser att förslaget ska genomföras
och hur det i så fall skulle kunna ske

Hej kommunstyrelsen.
Efter kommunikation med äldre och omsorgsnämnden har jag
förstått att det inte ställs krav på att personalen inom vård och
omsorg skall vara vaccinerade. Ni ställer anonyma frågor och
erbjuder olika typer av stöd och utbildning. 
Helt otillräckligt och sannolikt bidragande till de stora dödstalen
i början av pandemin. Det måste vara en självklarhet att
vårdbehövande ska vara trygga i att inte bli smittade av
personalen, särskilt när personalrörligheten är så stor som den
är.
Varför ställs inte direkta frågor om vaccination till personalen,
det är inte förbjudet att fråga. Vill hen inte svara eller det
framkommer att det inte förekommer någon vaccination måste
ni ta ert arbetsgivaransvar och trygga de behövande.
Omplacering till andra arbetsuppgifter. Det kan också finnas
skäl till avsked då hen inte har kompetens för den primär
arbetsuppgiften. Alltså arbetsbrist.
Det här kanske är tillräckligt som påtryckningsmedel för att öka
vaccinationsgraden.

Sida 1 av 1  
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Tertialrapport 1 år 2022 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2022 med

bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans.

2. Äldre- och omsorgsnämnden översänder tertialrapport 1 år 2022 med

bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för första tertialen med 

3,1 mnkr, vilket motsvarar 3,7 procent. Kostnader i samband med covid-19 

uppgår till 4,9 mnkr och beredskapskostnader uppgår till 0,5 mnkr. Överskottet 

beror i huvudsak på volymer samt vakanser. Helårsprognosen visar ett 

överskott med 0,8 mnkr.  

Tertialrapporten beskriver hur arbetet kopplat till måluppfyllelse avseende 

nämndmålen fortskrider. Övergripande bedöms målen hittills vara delvis 

uppnådda. Åtgärdsplan för ekonomi i balans bifogas även ärendet. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2022

 Tertialrapport 1 år 2022 – Äldre- och omsorgsnämnden

 Åtgärdsplan för ekonomi i balans, tertial 1 2022 – Äldre- och

omsorgsnämnden

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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Socialkontoret 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef äldre- och 

omsorgsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Tertialrapport 1 år 2022 – Äldre- och omsorgsnämnden 

2. Åtgärdsplan för ekonomi i balans, tertial 1 2022 – Äldre- och 

omsorgsnämnden 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen  

 Avdelningschef, äldre- och omsorgsavdelningen  

 Enhetschefer, äldre- och omsorgsavdelningen 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter har under årets första månader präglats av 
strategiskt utvecklingsarbete och samverkan. Året inleddes dock med en period av 
smittspridning av covid-19 bland brukare och personal och läget var ansträngt i flera av 
nämndens verksamheter. Vid krisberedskap och krishantering ansvarar Äldre- och 
omsorgsnämnden för att social omsorg samt hälso- och sjukvård uppfyller samma 
lagkrav på säkerhet och uthållighet som under ordinarie verksamhet. Verksamheten 
anpassades för att säkerställa patient- och brukarsäkerheten. 

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 omsorgsboende samt förebyggande 
verksamhet och dagverksamhet. Nämnden ansvarar även för hälso- och 
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå för de som bor på vård- och omsorgsboende 
eller servicehus samt inom dagverksamheten. 

Äldre- och omsorgsavdelningens biståndsenhet handlägger ärenden enligt 
socialtjänstlagen, (SoL). Avdelningen bedriver även hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende samt förebyggande verksamhet. Hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende drivs i egen regi samt i privat regi genom upphandling. Den 
förebyggande verksamheten drivs i egen regi och omfattar dagverksamhet för personer 
med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, anhörigkonsulent 
samt heminstruktör för syn och hörsel. Verksamheten Trygg förstärkt hemgång, som 
under en begränsad period ger utökade hemtjänstinsatser till enskilda med oro efter till 
exempel utskrivning från sjukhus, är sedan den 1 januari organiserad inom 
förebyggande enheten för äldre. 

Inom socialkontoret hanteras även övergripande administration, samordning av 
nämndens budget, beredning av nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning 
samt genomförande av avtals- och kvalitetsuppföljningar.  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) finns organiserad direkt underställd 
socialchef. Sedan den 1 januari har den medicinska ledningen förstärkts med en 
biträdande MAS. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Uppsökande verksamhet 
Forskning visar att dagens äldre personer lever väldigt olika. Framtida behov hos äldre, 
och vilka konsekvenser det får för morgondagens omsorg, behöver undersökas närmare. 
I socialtjänstlagen 1 § beskrivs att nämnden ska göra sig väl förtrogen med 
levnadsförhållandena i kommunen, informera om socialtjänsten i kommunen och 
genom uppsökande verksamhet främja förutsättningarna för goda levnadsförhållanden.  
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Alla kommuninvånare som är 80 år och äldre, och som idag inte har bistånd från 
kommunen, har kontaktats utav biståndsenheten via ett brev. Hembesök har erbjudits 
målgruppen och påbörjats hos dem som tackat ja. De som tackat nej till hembesök har 
istället fått informationsmaterial per post. 

Digital medborgartjänst 
En medborgartjänst som ger möjlighet att interagera och vara delaktig i den egna 
ansökningsprocessen har lanserats. Medborgartjänsten vänder sig både till 
kommunmedborgare som redan har bistånd/insatser och de som önskar söka insatser. 

Hälsofrämjande insatser 
Det dansprojekt som startade inom den Förebyggande enheten för äldre 2021 fortsätter 
under 2022. Genom dansen kombineras kultur med fysisk aktivitet. Forskning visar att 
dans medför ökat välbefinnande, ökad livskraft och livsenergi. Även psykologiska 
effekter såsom förändrat beteende och minskning av stresshormoner förekommer. De 
fysiologiska effekterna av dansen är främst förbättrad balans och hållning, ökad 
rörlighet och ett allmänt fysiskt välbefinnande.  

Dansprojektet handlar inte bara om en ökad livskvalitet för personer med 
demenssjukdom, utan också om att få åldras med värdighet. Citat från en av deltagarna: 
"Jag känner mig inte som 87, jag känner mig som 52!" Projektet stöds och följs av 
forskare samt dokumenteras av fotograf på uppdrag av Svenskt Demenscentrum. 

Förebyggande enheten för äldre har även inlett ett samarbete med öppna förskolan, där 
föräldrar med spädbarn tränar tillsammans med pensionärer. Samtidigt som tre 
generationer möts stärks kroppen, med fokus på bäckenbotten, rygg/axlar och ben/säte. 
Dessa muskelgrupper används och samverkar varje gång vi reser oss, lyfter något från 
marken och är viktiga för balansen. Utöver att ge en starkare och mer funktionell kropp 
kan passen även bidra till glädje och ökat välbefinnande genom möten över 
generationsgränser. 

Covid-19 
I början av året spreds covid-19 åter på Norrgården och Kungsgården. Både brukare och 
personal insjuknade och situationen i verksamheterna var ansträngd. Under senare delen 
av tertial 1 har verksamheterna återupptagit det kvalitets- och utvecklingsarbete som 
dessvärre behövde pausas under den period smittan spreds. 

Äldrevänlig kommun 
I enlighet med uppdraget har en projektledare anställts. Projektledaren ska ta fram en 
handlingsplan för arbetet med en äldrevänlig kommun. Uppdraget är 
kommunövergripande och ska genomföras i en bred dialog och samverkan. 
Projektledaren började den 13 april 2022 och arbetet har påbörjats. 

Kompetensutveckling 
En rad olika kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under tertial 1, bland annat 
studier från vårdbiträde till undersköterska, stjärnmärktutbildning inom demens och 
reflektionsledarutbildning. Perioden har också inneburit planering för ytterligare 
omfattande kompetensutvecklingsinsatser inom nämndens verksamheter, såsom 
utbildningar i yrkessvenska, språkombudsutbildning, förflyttningsutbildning med mera. 
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Förstärkt ledning och bemanning 
Under första tertialen 2022 genomfördes en organisationsförändring som innebär att 
hälso- och sjukvården med sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut, organiseras 
under respektive enhet och enhetschef istället för som tidigare inom en egen 
avdelningsövergripande enhet. Förändringen berör Norrgården, Kungsgården och 
servicehusen, som i samband med detta även tillsatt biträdande enhetschefer. Syftet med 
den nya organisationen är främst att stärka hälso- och sjukvårdens roll och delaktighet i 
verksamheternas utveckling. I samband med detta har bemanningen utökats både 
gällande baspersonal och sjuksköterskor, vilket möjliggörs genom nämndens 
budgetförstärkning 2022. Alla utförare oavsett regi uppmanas förstärka sin bemanning 
och kan då få en ökad ersättning motsvarande 4 procent. Redovisning av vad som 
genomförts sker månadsvis och ersättning sker efter godkännande. 

Ny enhet 
Administratörerna inom socialkontoret är sedan 1 januari 2022 organiserade i en egen 
enhet, administrativa enheten, som leds av enhetschef för biståndsenheten och 
administrativa enheten. Organisationsförändringen genomfördes mot bakgrund av en 
översyn av administrationen som genomfördes under 2021, där syftet var att säkerställa 
administrativa rutiner och processer. Administrativa enhetens uppdrag är att säkerställa 
hållbara processer inom socialkontorets övergripande administration. 
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1.3.1 Statsbidrag 

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom 
Biståndsenheten har genom statsbidraget infört en uppsökande verksamhet. Projektet 
vänder sig till alla invånare över 80 år som saknar insatser inom äldreomsorgen. Den 
uppsökande verksamheten ska kartlägga vad de äldre i kommunen har för uppfattning 
om sin fysiska hälsa, funktionsförmåga, psykiska möjligheter samt sitt sociala nätverk. 
Genom kartläggningen ska kommunen få en ökad kunskap om den äldre befolkningens 
levnadsförhållanden, som kan ligga till grund för framtida behov av insatser. 

Statsbidraget motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom finansierar även en del utav det dansprojekt som 
genomförs för personer med demens inom förebyggande enheten för äldre. Bidraget ska 
även användas till att vidareutveckla projektet "Stigen". "Stigen" är en promenadstig 
som vänder sig till äldre som används både mötesplats men även till motion samt 
rekreation. 

Överenskommelse om en god och nära vård 
Överenskommelsen består utav tre delområden: god och nära vård, goda förutsättningar 
för vårdens medarbetare samt vidareutbildning sjuksköterskor. 

Inom biståndsenheten används statsbidraget till att utbilda medarbetare inom systemet 
Lifecare SP, vilket används vid utskrivning från slutenvården, och till utbildning i 
"Första hjälpen till psykisk hälsa (Äldre)" som ges via Region Stockholm. 

Flertalet aktiviteter är planerade inom Äldre- och omsorgsnämndens 
utförarverksamheter under 2022. Två medarbetare ska utbildas inom BPSD och ge 
kommunen egna certifierade utbildare. BPSD står för för svenskt register för 
beteendemässiga och psykiska symptom vid demens och är ett nationellt 
kvalitetsregister. Genom att utbilda medarbetare i BPSD kan nämnden arbeta för en 
systematisk förbättring samt utveckling av hälso- och sjukvårdens kvalitet kommunen. 

Verksamheterna ska även införskaffa medicinsk utrustning såsom näringspumpar, 
droppställning, bladerscaning samt ge utbildning i läkemedelshantering och avvikelser 
vid läkemedel till personal på kommunens vård- och omsorgsboenden, inklusive de 
privata. Utbildningen ska även erbjudas personal på grupp- och servicebostäder. 

Andra utbildningsinsatser som är planerade under 2022 inom statsbidraget är 
förflyttningsteknik, demens, vidareutbildning till specialistsjuksköterska samt en kurs i 
Talking Mats via Afasiföreningen. Talking Mats är en metod som kallas samtalsmatta 
på svenska. Statsbidraget används även till kommunens årsavgift till Palliativt 
kompetenscentrum. 

Äldreomsorgslyftet 
Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag som har till syfte att stärka kompetensen inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny och befintlig 
personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Nytt för 2022 är att Äldreomsorgslyftet 
delvis finansieras med EU-medel och satsningen ingår i Sveriges återhämtningsplan. 
Äldre- och omsorgsnämnden ska enligt regeringens anvisning, ge de externa utförarna 
inom äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun en möjlighet att ta del utav detta 
statsbidrag. 
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Under 2022 har en medarbetare på Vardaga Villa Silvertorget och en medarbetare på 
Attendo Hagtorp påbörjat sin utbildning till undersköterska genom statsbidraget. Inom 
egen regin har åtta medarbetare inom den kommunala hemtjänsten påbörjat sina 
undersköterskeutbildningar. 

Säkerställa en god vård och omsorg 
Äldre- och omsorgsnämnden ska enligt regeringens anvisning ge de externa utförarna 
inom äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun en möjlighet att ta del utav statsbidraget. 
Socialkontoret har fördelat bidraget enligt en fördelningsnyckel till samtliga utförare 
inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. 

Inom egen regi har flertalet aktiviteter genomförts. Exempelvis en ledarskapsutbildning 
för den biträdande enhetschefen på Kungsgården och inhyrda sjuksköterskor på 
Norrgården och Kungsgården. Verksamheterna har även köpt in halkskydd till de äldre. 
Kommunals utbildningsprojekt "Kompetens i framtiden"  har startat upp. Syftet med 
utbildningen är att ge medarbetare inom äldreomsorgen ökad kunskap inom flera viktiga 
områden för yrket med fokus på yrkessvenska. 

Aktiviteter som är på gång i egen regin är en språkombudsutbildning samt att utbilda 
medarbetare i samhällskunskap och det svenska språket. Hemtjänsten ska ge sin 
personal utbildningar inom förflyttningsteknik, HLR och Första hjälpen. Även en 
projektledartjänst inom äldre- och omsorgsavdelningen bekostats av detta statsbidrag. 

De externa utförarna inom vård- och omsorgsboende planerar bland annat att utarbeta 
en modell för kartläggning av personer som vistas på korttidsavdelning i samverkan 
med biståndsenheten och implementera T.I.M.E,  en strukturerad sårbehandlingsmetod. 
Externa utförare inom hemtjänsten ska i sin tur öka bemanningen, öka kompetensen hos 
sin personal genom utbildningar samt förbättra matsituationen/måltiderna hos de äldre. 

Statsbidrag till kommuner för äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med 
den äldre i fokus 
En förstudie har genomförts gällande välfärdsbibliotek och om det ska införas i 
kommunen inom ramen för detta statsbidrag. Ett välfärdsbibliotek ger invånare över 65 
år en möjlighet att låna digitala enheter utav kommunen, till exempel surfplattor. Att 
kunna använda och ha tillgång till tekniska produkter såsom surfplatta kan vara en 
förutsättning för att vara delaktig i samhället. Kommunen har här en viktig roll att 
främja digital delaktighet för alla åldrar och förebygga eller minska ojämlikheter i 
digitalt utanförskap hos invånare över 65 år. 

Nästa steg är att genomföra analyser av kostnader, lämplig lokal, resurser samt behov av 
kompetens hos personal. 



24 Tertialrapport 1 år 2022 - Äldre- och omsorgsnämnden - ÄON 22/0005-1 Tertialrapport 1 år 2022 - Äldre- och omsorgsnämnden : Bilaga 1 - Tertialrapport 1 år 2022- Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omso rgsnä mnd en, Te rtialr app ort 1 2 02 2 8(24)

2 Mål och resul tat

2.1 Stärka demokratin

2.1.1 Uppdrag: Äldrevänlig kommun

Be skrivning

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjlighe ter att leva ett hälsosamt och oberoende liv
med ökad delaktighe t i samhälls frå gor förbättras. En strategisk handlingsp la n för arbetet
framåt för en äldrevänli g kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och
organisat io ne r. Handlingsp la ne n ska vara kommunö ver gr ipa nde och beröra samtliga
nämnder och bolagsstyre lser. Handlingsp la ne n för äldrevänlig kommun ska enligt
WHO gälla i tre år, och fastställas av kommunf ull mäk t ige, KF.

Komme nta r

Projektledare för äldrevänlig kommun har rekryterats och är på plats sedan den 13 april.
Handlingsp la ne n är påbörjad och samverkan med andra kontor är inledd.

2.1.2 Uppdrag: Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Be skrivning

Inom hemtjänste n kommer under året arbetet med möjlighet er na att införa fast
omsorgskontakt påbörjas. Insatsen införs för att öka trygghet e n, delaktighe te n och
självbestä mma nde t för personer som har hemtjänst och deras anhöriga.

Komme nta r

Inom hemtjänsten pågår förberedelser för införande t av fast omsorgskontakt. Den fasta
omsorgskontakte n ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuite t,
individa np assad omsorg och samordning när hemtjäns t insa tser verkställs.

Riksdagen fattade den 4 maj beslut om att den som har hemtjänst ska kunna erbjudas en
fast omsorgskontakt. Kravet på fast omsorgskontakt börjar gälla den 1 juli 2022 och
från den 1 juli 2023 införs även krav på att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha
yrkestite ln undersköterska, detta för att säkra kompetensen.
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2.1.3 Nämndmål: Den enskilde ska ges stärkta möjligheter att definiera sina
behov samt påverka hur dessa ska tillgodoses

Be skrivning

Den enskilde ska i så hög grad som möjligt ges påverkansmöj li ghete r från första kontakt
med socialtjäns te n genom definier ing av behov och utformni ng av beslutad insats.
Detaljstyr ni ng ska undvikas och den enskilde ska kunna påverka sin beslutade tid och
hur insatserna ska genomföras.

Komme nta r

Målet bedöms delvis uppfyllt. Alla verksamheter utom hemtjänst når målet med 97
procent aktuella genomföra ndep la ner. Möjlighete n till delaktighet bedöms dock hög
inom hemtjänste n även om resultatet av mätninge n kommer först i höst. Arbete pågår
för att öka antalet digita la insatser.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndel brukare/kund med
aktuell
genomf örandeplan (inte
äldre än 6 månader)
inom nämndens
utf örarverksamheter 98% 81% 97%

A ndel brukare/kund som
upplever hög delaktighet
i processen f rån
ansökan till
biståndsbeslut 85%

A ntal beställningsbara
digitala insatser inom
hemtjänsten samt på
vård- och
omsorgsboenden (NY
2022) 1 2

Ande l bruka re /kund me d a ktue ll ge nomföra nde pla n (inte ä ldre ä n 6 må na de r) inom
nä mnde ns utföra rve rksa mhe te r

Alla enheter utom hemtjänst och servicehus når målet. Pågående aktivitete r för att
uppnå målet är:

Dokumentat io ns utb i ld ni ng för samtliga anställda.
Avsatt tid för att upprätta och följa upp genomfö ra ndep la ne r i personalens
arbetskort.
Utbildning av dokumentat io nsstöd jare för kollegia lt stöd i
dokumentat io nsa rbete t

Ande l bruka re /kund som upple ve r hög de la ktighe t i proce sse n frå n a nsöka n ti l l
bistå ndsbe slut

Under mars till maj 2022 genomförde s Socialstyre lse ns enkät "Vad tycker de äldre om
äldreomsorge n? ". Resultatet redovisas under hösten.
Biståndsenhe te n arbetar aktivt för den enskilde ska känna en upplevelse av hög
delaktighet i processen från ansökan till biståndsbeslut.
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Ett exempel på detta är att en digita l medborgartjäns t utvecklats, där den enskilde ges
möjlighet att interagera digita lt i den egna ansökningsproces se n. Medborgartjänste n
vänder sig till de kommuni nvå nare som önskar söka insatser alternativt de som redan
har någon form av bistånd/insa tser inom äldre- och funktio ns hi ndero mråde t.
Biståndsenhe te n arbetar också med kontinuer li g utveckling enligt metoden IBIC,
Individe ns behov i centrum.

Anta l be stä l lningsba ra digita la insa tse r inom he mtjä nste n sa mt på vå rd - och
omsorgsboe nde n (NY 2022)

Den digita la insats som finns idag är digita l tills yn. Ett projekt i syfte att undersöka
möjlighete n att införa digita la inköp som insats inom hemtjänst. Det har dock i
förstudiearbe tet visat sig att det finns en rad hinder för att kunna införa detta, vilket även
konstaterats inom andra kommuner. Arbetet fortsätter för att finna fungera nde lösningar
som kan underlätta vardagen för den enskilde. Projektgruppen består av deltagare från
biståndsenhete n, hemtjänst egen regi och projektledare.

En digita l medborgartjäns t har startat upp, vilken gör det blir möjligt för den enskilde att
se var i utredningsproce sse n som den egna ansökan ligge r. Den enskilde kan även ta del
av tidigare inskickade ansökninga r samt pågående beslut med beslutsmedde la nde.

2.2 Meningsf ullt åldrande

2.2.1 Uppdrag: Äldrevänlig kommun

Be skrivning

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjlighe ter att leva ett hälsosamt och oberoende liv
med ökad delaktighe t i samhälls frå gor förbättras. En strategisk handlingsp la n för arbetet
framåt för en äldrevänli g kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och
organisat io ne r. Handlingsp la ne n ska vara kommunö ver gr ipa nde och beröra samtliga
nämnder och bolagsstyre lser. Handlingsp la ne n för äldrevänlig kommun ska enligt
WHO gälla i tre år, och fastställas av kommunf ull mäk t ige, KF.

Komme nta r

Projektledare för äldrevänlig kommun har rekryterats och är på plats sedan den 13 april.
Handlingsp la ne n är påbörjad och samverkan med andra kontor är inledd.
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2.2.2 Uppdrag: Satsning på bemanning inom äldreomsorg för ökad kvalitet

Be skrivning

Äldreomsorge n Upplands-Bro kommun har en god grund att stå på. Dock har den
rådande pandemin påvisat att äldreomsorge ns förutsätt ninga r behöver stärkas. Staten
satsar på äldreomsorg genom riktade statsbidrag som bland annat kommer att användas
för att stärka kompetensen inom vård- och omsorgsområde t.
Kompetensutve ck lings insa tse r planeras och genomför s för såväl baspersonal
(vårdbiträden och undersköterskor) som för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnas ter. För att ytterligare stärka äldreomsorge ns förutsättni ngar ökas
bemanninge n av sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboende och av baspersonal
inom alla verksamheter som verkar närmast den enskilde individe n, i såväl ordinärt som
särskilt boende.

Komme nta r

Äldre- och omsorgsnä mnde n satsar på ökad bemanning inom äldreomsorge n i syfte att
öka kvalitete n. Bemanninge n ska förstärkas i samtliga verksamhete r under år 2022,
oavsett i vilken regi verksamhete n bedrivs. Satsninge n gäller såväl baspersonal som
legit ime rad personal, med extra fokus på sjuksköterskans roll.

Bemanningssa ts ninge n genomfört s via en utökning av ersättningen till respektive
utförare av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. För att få ta del av medlen krävs
att verksamhete n kan visa att definie rade villkor gälla nde ökad bemanning uppfylls. En
arbetsgrupp granskar underlag från utförare och säkerställer att de uppfyller villko r för
ökad ersättning. Arbetsgruppen består av kvalitets ut veck la re och enhetschef
biståndsenhete n.

Under perioden har tre av fyra vård- och omsorgsboende n och två av tre utförare av
hemtjänst redovisat en ökad bemanning och därmed fått den högre ersättninge n.

2.2.3 Uppdrag: Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Be skrivning

Inom hemtjänste n kommer under året arbetet med möjlighet er na att införa fast
omsorgskontakt påbörjas. Insatsen införs för att öka trygghet e n, delaktighe te n och
självbestä mma nde t för personer som har hemtjänst och deras anhöriga.

Komme nta r

Inom hemtjänste n pågår förberedelser för införande t av fast omsorgskontakt. Den fasta
omsorgskontakte n ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuite t,
individa np assad omsorg och samordning när hemtjäns t insa tser verkställs.

Riksdagen fattade den 4 maj beslut om att den som har hemtjänst ska kunna erbjudas en
fast omsorgskontakt. Kravet på fast omsorgskontakt börjar gälla den 1 juli 2022 och
från den 1 juli 2023 införs även krav på att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha
yrkestite ln undersköterska, detta för att säkra kompetensen.
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2.2.4 Nämndmål: Kommunal hälso- och sjukvård utvecklas för att möta
framtidens behov

Be skrivning

Pandemiåre n 2020 och 2021 medförde erfarenheter och lärdomar som tydliggö r behovet
av att definiera och natione llt slå fast hur pass avancerad hälso- och sjukvård ett vård-
och omsorgsboende ska klara av. För att möta framtid e ns behov inom kommuna l hälso-
och sjukvård krävs kompetenssatsni ngar. Samverkan med regionen och andra aktörer
behöver stärkas och ansvarsförde lni ng tydliggö ras. I framtide n kommer det att ske en
ansvarsförskj ut ning där större ansvar för hälso- och sjukvård läggs inom primärvård,
där den kommuna la hälso- och sjukvården ingår. Denna roll- och ansvarsförskj ut ning
innebär att det sannolikt kommer att finnas allt skörare och mer vårdkrävande patienter
inom kommune ns ansvarsområde. Nämnden kommer fortsatt att bevaka frågan, aktivt
bidra i förändringsa rbete t och vidta de åtgärder som behövs för att möta framtide ns
behov.

Indikatorer där målvärde saknas mäts genom uppfylla nde grad , uppnått, delvis uppnått
eller inte uppnått.

Komme nta r

Norrgården och Kungsgården har under första tertialen ökat sin
sjuksköterskebema nning och därmed stärkt den nära hälso- och sjukvården för att möta
nya och ökade behov inom området. Inom privat regi har ett boende ökat sin
sjuksköterskebema nning. Biträdande enhetschefer har tillsat ts på Norrgården och
Kungsgården i samband med att hälso- och sjukvårdsenhe te n integrerades på respektive
enhet. Enhetsche fer na har numera rollen som verksamhetsc he f enligt Hälso- och
sjukvårdsla ge n (HSL).

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndel patienter/boende
på vård- och
omsorgsboende som
har en medicinsk
vårdplanering
genomf örd minst en
gång årligen 100% 95% 100%

A ndel SIP som
verksamheten kallas till
vid/ef ter brukares
utskrivning f rån sjukhus
där representant f rån
socialkontoret deltar 100% 100% 97%

A ndel undersköterskor
utav baspersonalen i
nämndens
verksamheter (NY 2022) 77% 80%

A ndel delegeringsbar
baspersonal inom vård-
och omsorgsboende ska
öka (NY 2022) 95% 90%
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ntal samverkansf ormer
med beskriven
överenskommelse
beslutade på
ledningsnivå ska öka
(NY 2022) Ej uppnått

A ntal tillsvidareanställda
sjuksköterskor inom
nämndens
verksamheter ska öka
(NY 2022) Delvis uppnått

A ntal tillsvidareanställd
baspersonal inom
nämndens
verksamheter ska öka
(NY 2022) Uppnått

Ande l pa tie nte r/boe nde på vå rd- och omsorgsboe nde som ha r e n me dicinsk
vå rdpla ne ring ge nomförd minst e n gå ng å rl ige n

Utfalle t för Norrgården är beräknat på antalet belagda platser, vilket påverkar resultatet
då verksamhete n inte hade full beläggni ng vid mättill fä l le t. 100 procent av alla
patienter/boe nde har dock en genomfö rd medicinsk vårdplaner ing.

Ande l SIP som ve rksa mhe te n ka l la s ti l l vid/e fte r bruka re s utskrivning frå n sjukhus dä r
re pre se nta nt frå n socia lkontore t de lta r

Tydlig och imple me nte rad rutin finns kring SIP. Biståndsha nd lä ggare deltar som regel
alltid på SIP:arna de blir kallade till. Till hösten återupptas tidigare genomförd lokal
samverkan kring utskrivningsk lara. Syftet med den lokala samverkan är att säkerställa
processen kring de SIP:ar som primärvårde n kallar till.

Ande l unde rsköte rskor uta v ba spe rsona le n i nä mnde ns ve rksa mhe te r (NY 2022)

Kungsgården uppnår målet med 80 procent undersköterskor, Norrgården har i sin tur 86
procent och hemtjänste n har 64 procent. Inom hemtjänste n studerar just nu åtta personer
till undersköterska med stöd av statsbidrag för Äldreomsor gs lyfte t. Vid
tills vid area ns tä ll ning är undersköterskeutb i ld ning ett krav.

Ande l de le ge ringsba r ba spe rsona l inom vå rd- och omsorgsboe nde ska öka (NY 2022)

Att baspersonal kan ta emot delegering är viktigt för att verksamheter na ska fungera. På
Norrgården har 100 procent av personalen delegering och på Kungsgårde n är
motsvarande siffra 90 procent.

Anta l sa mve rka nsforme r me d be skrive n öve re nskomme lse be sluta de på le dningsnivå
ska öka (NY 2022)

Ingen ny samverkans fo r m med beskriven överenskomme ls e har tillko mm it under första
tertialen.

Anta l ti l lsvida re a nstä llda sjuksköte rsk or inom nä mnde ns ve rksa mhe te r ska öka (NY
2022)

Norrgården och Kungsgården har under första tertialen ökat sin
sjuksköterskebema nning och därmed stärkt den nära hälso- och sjukvården för att möta
nya och ökade behov inom området. Inom privat regi har ett boende ökat sin
sjuksköterskebema nning.
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Anta l ti l lsvida re a nstä lld ba spe rsona l inom nä mnde ns ve rksa mhe te r ska öka (NY 2022)

Verksamheter na har utökat bemanninge n och därmed antalet tills vidarea nstä l lda.
Rekryterings lä ge t är dock svårt när det gäller att attrahera kvalificerade
undersköterskor. Under tertial 1 inleddes ett samarbete med GoCare, som är en
mötesplats för den som är nyfike n på att arbeta inom äldreomsorge n, men även för
personer som redan arbetar där. GoCare arbetar genom olika kanaler för att nå ut brett
och har målet att inspirera och lyfta yrkesroller och karriärvägar inom äldreomsorge n.
Förhoppninge n är att detta samarbete ska leda till att fler söker sig till arbete inom
äldreomsorge n i Upplands-Bro kommun.

2.3 Lustf yllt lärande

2.3.1 Nämndmål: Framtidens behov inom äldreomsorgen möts genom
kompetensstyrning

Be skrivning

Äldre- och omsorgsnä mnde n ser behov av att stärka kompetensen inom äldreomsorge n i
kommune n, såväl inom hälso- och sjukvård som socialtjäns t. Nämnden vill arbeta för
att i högre grad kunna tills vidare a nstä l lda personal. Målsättninge n är att öka andelen
undersköterskor i samtliga utförarverksa m hete r som ett led i att stärka kompetensen.
Möjlighete n till kompetensut veck l ing inom det egna yrket ska vara en självklar del för
alla medarbetare. Vidare avser nämnden init ier a satsningar inom språk- och kulture ll
kompetens.

Indikatorer där målvärde saknas mäts genom uppfylla nde grad , uppnått, delvis uppnått
eller inte uppnått.

Komme nta r

Flertalet utbild nings sats ni ngar har inletts under första tertialen, till exempel kring
ledarskap, demens och anhörigs töd. Omfattande planering pågår för ytterligare insatser
under året.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ntal utbildare som ger
utbildningen demensvän
inom nämndens
utf örarverksamheter ska
öka (NY 2022) 4

Inf öra schemalagda
timmar f ör ref lektion
inom nämndens
utf örarverksamheter (NY
2022) Uppnått

De medarbetare som
deltar i
utbildningsinsatser kring
yrkessvenska ska
avsluta insatsen med
högre kompetens (NY
2022) 100%

A ntal Silviasystrar inom
nämndens
utf örarverksamheter ska
öka (NY 2022)
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Anta l utbi lda re som ge r utbi ldninge n de me nsvä n inom nä mnde ns utföra rve rksa mhe te r
ska öka (NY 2022)

Inga ytterligare demensvänutb ildare har tillko mmit under första tertiale n. Planering
finns dock för fler demensväns utb ildare både inom den förebygga nde enheten och på
Kungsgården.

Införa sche ma la gda timma r för re fle ktion inom nä mnde ns utföra rve rksa mhe te r (NY 2022)

Verksamheter na har planerad reflekt io nst id för personalen och har i vissa fall utbildat
reflektio ns ledar e som kan hålla i mötena för att säkerställa kvalitete n.

De me da rbe ta re som de lta r i utbi l dningsinsa tse r kring yrke ssve nska ska a vsluta insa tse n
me d högre kompe te ns (NY 2022)

Utbildnings insa tser genomförs under våren och löpande under hela året. Utvärdering
sker efter tertial 3.

Anta l Si lvia systra r inom nä mnde ns utföra rve rksa mhe te r ska öka (NY 2022)

Inom hemtjänst i egen regi ser man över möjlighe te n att anställa en Silvias yster för att
utveckla demensarbetet i verksamhete n. Utvärdering av indikator n sker efter tertial 3.

2.4 Hållbart liv och hälsa

2.4.1 Uppdrag: Äldrevänlig kommun

Be skrivning

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjlighe ter att leva ett hälsosamt och oberoende liv
med ökad delaktighe t i samhälls frå gor förbättras. En strategisk handlingsp la n för arbetet
framåt för en äldrevänli g kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och
organisat io ne r. Handlingsp la ne n ska vara kommunö ver gr ipa nde och beröra samtliga
nämnder och bolagsstyre lser. Handlingsp la ne n för äldrevänlig kommun ska enligt
WHO gälla i tre år, och fastställas av kommunf ull mäk t ige, KF.

Komme nta r

Projektledare för äldrevänlig kommun har rekryterats och är på plats sedan den 13 april.
Handlingsp la ne n är påbörjad och samverkan med andra kontor är inledd.

2.4.2 Uppdrag: Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Be skrivning

Inom hemtjänste n kommer under året arbetet med möjlighet er na att införa fast
omsorgskontakt påbörjas. Insatsen införs för att öka trygghet e n, delaktighe te n och
självbestä mma nde t för personer som har hemtjänst och deras anhöriga.

Komme nta r

Inom hemtjänste n pågår förberedelser för införande t av fast omsorgskontakt. Den fasta
omsorgskontakte n ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuite t,
individa np assad omsorg och samordning när hemtjäns t insa tser verkställs.
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Riksdagen fattade den 4 maj beslut om att den som har hemtjänst ska kunna erbjudas en
fast omsorgskontakt. Kravet på fast omsorgskontakt börjar gälla den 1 juli 2022 och
från den 1 juli 2023 införs även krav på att den som utses till fast omsorgskontakt ska ha
yrkestite ln undersköterska, detta för att säkra kompetensen.

2.4.3 Nämndmål: Äldres hälsa, välbefinnande och trygghet säkerställs genom
äldreomsorgens verksamheter och förebyggande insatser

Be skrivning

Äldre- och omsorgsnä mnde n ska erbjuda trygga mötesplatser för menings ful lt och
hälsosamt åldrande, liksom förebygga nde insatser som bidrar till minskad isolering.
Nämnden kommer att införa den nya biståndsinsa tse n social aktivite t som ett led i att
motverka ofrivill ig ensamhet. Kosten som serveras inom nämndens verksamheter ska
vara god och näringsr ik.

Äldre- och omsorgsnä mnde n ska samverka med kommunens övriga kontor och
verksamheter för att möjliggöra ett rikt och tillgä ngl igt utbud av upplevelser och
aktivitet er inom kultur, natur, fritid och utbildni ng för äldre. Det ska finnas en balans
mella n vila och aktivitet i vardagen för nämndens målgruppe r.

Komme nta r

Målet bedöms delvis uppfyllt.

Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ntal ansökningar av
insatsen social aktivitet
(NY 2022) 100

Självskattad balans och
styrka hos brukare/kund
ef ter genomf örd aktivitet
ska öka (NY 2022) 75% 75%

A ndelen brukare/kund
som genom
självskattning upplever
minskad of rivillig
ensamhet ef ter
genomf örd
insats/aktivitet (NY
2022) 75% 75%

A ntal genomf örda
nutritionsmöten mellan
enhetschef och
sjuksköterska (NY 2022) 4

A ndel brukare/kunder
vars nattf asta är 11
timmar eller kortare på
vård- och
omsorgsboende
(DELV IS NY 2022) 19% 95%

A ndel brukare/kunder
som anger att de är
nöjda med den
f örebyggande insatsen
de deltagit i. 90% 90% 90%
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ndel brukare/kunder
inom hemtjänsten som
är nöjda med sin
matlåda (NY 2022) 75%

Anta l a nsökninga r a v insa tse n socia l a ktivite t (NY 2022)

Biståndsenhe te n ser över möjlighete n att ta fram uppgifter i systemet som visar antal
brukare med insatsen social aktivite t. Social aktivitet är en ny insats bestående av en
sammans la gni ng av de tidigare insatserna social samvaro och promenad.

Sjä lvska tta d ba la ns och styrka hos bruka re /kund e fte r ge nomförd a ktivite t ska öka (NY
2022)

Insatser ordinerade av fysioterape ut/ sj uk gymnast har lett till ökad balans och styrka för
patienter. Insatserna ger patienterna en ökad känsla av säkerhet i förflyt t ninga r och ork
att gå längre sträckor.

Ande le n bruka re /kund som ge nom sjä lvska ttning upple ve r minska d ofrivil l ig e nsa mhe t
e fte r ge nomförd insa ts/a ktivite t (NY 2022)

Aktivite tssa mord na re n på Norrgården fick i uppgift att ta kontakt och anpassa
aktivitet er för boende som är ensamma och isolerar sig i sina lägenhe ter. Önskemålet på
aktivitet er som framkom var samtal, högläsni ng och promenader. Efter genomfö rda
aktivitet er har mätningar på skala för självskattni ng, visat en minskad ensamhet med
100 procent. Utfalle t på 75 procent är en uppskattning utifrå n att endast en enhet har
redovisat resultat under första tertialen.

Anta l ge nomförda nutritionsmöte n me lla n e nhe tsche f och sjuksköte rska (NY 2022)

Nutritio ns mö te n planeras till andra tertialen.

Ande l bruka re /kunde r va rs na ttfa sta ä r 11 timma r e lle r korta re på vå rd - och
omsorgsboe nde (DELVIS NY 2022)

Nattfastemät ninga r är ännu inte genomförd a på Kungsgården under tertial 1. På
Norrgården är resultatet endast 19 procent. En analys har visat att det låga resultatet kan
bero på att verksamheten nu har ett större antal brukare som är yngre och som ofta
tackar nej till nattmål. Det förekommer däremot ofta att de har fika/snacks/ god is på
rummet som inte är inräknat eftersom det ligger inom ramen för den boendes
självbestä mma nde och integr itet. Vidare utredning pågår och varje avdelning har
utsedda kostombud, som tillsa mma ns med sjuksköterska och ledning ska arbeta fram en
åtgärdsplan för att öka andelen brukare vars nattfasta är under 11 timmar. Nattfastan är
en av punkterna på agendan på nutrit io ns möte t sjuksköterska/enhe tsc he f den 9 maj
2022.

Ande l bruka re /kunde r som a nge r a tt de ä r nöjda me d de n före bygga nde insa tse n de
de l ta gi t i.

Personalen på förebygga nde enheten för äldre får feedback om att aktivitete r na som
enheten anordnar är bra och visar på ett allmänt bättre välbefinna nde. En skattning av
upplevd ensamhet pågår och beräknas att vara klar i juli.
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Ande l bruka re /kunde r inom he mtjä nste n som ä r nöjda me d sin ma tlå da (NY 2022)

Hemtjänste n vidarebefordrar avvike lser och klagomå l gällande matlådor till kostenheten
för utveckling och förbättring av kvalitén på maten. Ingen nöjdhetsmät ni ng har ännu
genomförts av kostenheten avseende matlådorna.

2.5 Hållbart samhällsbyggande

2.6 Valf rihet och konkurrensneutralitet

2.6.1 Nämndmål: Det finns förutsättningar för olika driftsformer och ökad
valfrihet.

Be skrivning

Nämnden vill arbeta för att erbjuda hög valfr ihe t i flera avseenden, på individ nivå och
övergripande. Valfr ihet mella n utförare i olika driftsfor mer ska erbjudas och även på
individ ni vå utifrå n att den enskilde kan påverka såväl val av utförare så som insatsens
genomföra nde.

Komme nta r

Målet bedöms uppfyllt även om inga nya utförare tillko mm it inom valfr ihe tss ys te me t
under tertial 1. Inom valfrihe tss ys te met finns idag tre hemtjänst ut förare och fem vård-
och omsorgsboende n.

Biståndsha nd lä ggar na har en ickevals lis ta där samtliga utförare av hemtjäns t finns
listade och väljs ut efter turordning om en brukare inte själv aktivt väljer utförare.
Ickevalslis ta n används sällan. De flesta gör aktiva val, ofta tillsa m ma ns med en
närstående.

Upplands-Bro kommun ingår i Öv erensk ommelse om bibehållet k ost nadsansv ar v id
f lyt t ning t ill särsk ilt boende mellan k ommunerna i St ock holms län, vilket är en
länsöverensko mme lse som möjliggör val av boende i en annan kommun som även den
är med. Upplands-Bro kommun ingår i denna överenskomme lse sedan den 1 juli 2019
tillsa m ma ns med 12 andra kommuner inom Stockholms län.

Personer i behov av särskilt boende med heldygnso mso r g har rätt att ansöka om plats i
annan kommun enligt 2a kap. 8 § socialtjäns t la ge n (SoL). Kommunen dit personen
önskar flytta utreder ansökan och fattar beslut. Denna överenskomme lse innebär ett
alternativ till ansökan enligt SoL. När en person ansöker om plats i annan kommun som
ingår i överenskomme lse n, fattar utflyt t ningsko mmune n beslut och behåller ansvaret så
länge den enskilde behöver insatsen. Kommuner na förbinder sig att, vid flytt ning enligt
överenskomme ls e n, inte begära överflytt ni ng av ansvaret från utflytt ni ngsko mm une n
till inflyt t ningsko mm une n enligt 2a kap 10 § SoL.

De personer som söker plats i särskilt boende med heldygnso mso r g i annan kommun
som ingår i överenskomme lse n ska infor meras om båda sökvägarna, men kommune r na
ska verka för att flyttni ngar sker enligt överenskomme lse n. Den enskilde erbjuds samma
kvalitet i handläggni ng och insats vid ansökan enligt överenskomme lse n, som vid en
ansökan enligt 2 a kap 8 § SoL. Samverkan mellan kommune r na ska fungera så väl att
ansökan genom överenskomme lse n blir det alternat iv som sökande i de allra flesta fall
väljer.
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Indik atorer Utfall 2021 Utfall T1 2022 M ålvär de 2022

A ntal utf örare inom
valf rihetssystemet (LOV)
f ör hemtjänst samt vård-
och omsorgsboende ska
öka jämf ört med
f öregående år (4 st
2021) 4 5

Anta l utföra re inom va lfrihe tssyste me t (LOV) för he mtjä nst sa mt vå rd - och
omsorgsboe nde ska öka jä mfört me d före gå e nde å r (4 st 2021)

En ny LOV-ansökan avseende hemtjänst inkom i december 2021. Ansökan avslogs i
januari 2022 på grund av ej uppfyllda krav.
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

Äldre- och 
omsorgsnämnd
en Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 

Avvikelse 
202104 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Vård- och 
omsorgsboende 
inkl HSE 70 782 26 941 68 207 25 916 2 575 -1 025 1 550 -236 

Förebyggande 
verksamhet 3 991 97 2 889 99 1 102 2 1 104 692 

Hemtjänst 42 970 16 683 45 012 17 558 -2 042 875 -1 167 -2 291 

Myndighetsutövni
ng 2 527 0 2 705 51 -178 51 -127 172 

Övergripande 8 211 787 7 745 2 073 466 1 286 1 752 6 211 

Summa 128 481 44 508 126 558 45 697 1 923 1 189 3 112 4 548 

Varav kapitalkostnader 

Äldre- och 
omsorgsnämnd
en Budget 202204 Redovisat 202204 Avvikelse 202204 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Vård- och 
omsorgsboende 
inkl HSE 194 16 175 14 19 2 21 

Förebyggande 
verksamhet 12 1 29 3 -17 -2 -19 

Hemtjänst 80 7 78 6 2 1 3 

Myndighetsutöv
ning 0 0 0 0 0 0 0 

Övergripande 35 5 91 12 -56 -7 -63 

Summa 321 29 373 35 -52 -6 -58 

3.2 Helårsprognos 
Äldre- och 
omsorgsnämnden Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto 

Vård- och omsorgsboende 
inkl HSE 211 320 80 825 209 645 79 150 1 675 -1 675 0 

Förebyggande verksamhet 11 812 292 11 020 300 792 8 800 

Hemtjänst 128 059 50 048 130 094 50 583 -2 035 535 -1 500 

Myndighetsutövning 7 227 0 7 257 30 -30 30 0 

Övergripande 24 208 2 361 23 922 3 575 286 1 214 1 500 

Summa 382 626 133 526 381 938 133 638 688 112 800 
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Varav kapitalkostnader 

Äldre- och 
omsorgsnämnden Budget 2022 Prognos 2022 Budgetavvikelse 2022 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Vård- och 
omsorgsboende 
inkl HSE 581 48 566 44 15 4 19 

Förebyggande 
verksamhet 36 3 87 10 -51 -7 -58 

Hemtjänst 239 21 212 16 27 5 32 

Myndighetsutövning 0 0 0 0 0 0 0 

Övergripande 581 48 87 14 494 34 528 

Summa 1 437 120 952 84 485 36 521 

3.3 Ekonomisk analys 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt delårsresultat för 2022 med 3,1 mkr, 
vilket motsvarar 3,7 procent. Kostnader i samband med covid-19 uppgår till 4,9 mnkr 
och beredskapskostnader uppgår till 0,5 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på volymer 
samt vakanser. Helårsprognosen visar ett överskott med 0,8 mnkr. 

Vård- och omsorgsboende 
Verksamhetsområdet visar ett överskott med 1,6 mnkr. Vård- och omsorgsboenden 
enligt LOV avviker positivt med 1,5 mnkr. Detta beroende på lägre volymer än 
budgeterat och höga personalkostnader inom egen regis boenden i samband med hög 
sjukfrånvaro under årets första månader samt saknad täckning för fasta kostnader 
beroende på låg beläggning på Norrgårdens vård- och omsorgsboende. 

Vård- och omsorgsboende enligt LOU avviker positivt med 0,3 mnkr beroende på lägre 
volymer än budgeterat. Övriga externa platser enligt länsöverenskommelsen (LÖK) 
avviker negativt med 0,2 mnkr beroende på högre volymer samt högre 
genomsnittskostnad per plats och boende mot budgeterat. 

Snittkostnad LÖK:                         2 278 kr 
Ersättning enligt LOV internt:        2 047 kr 
Avvikelse per dygn och boende:     231 kr 

För perioden januari till april den 30 april uppgick antal boenden enligt LÖK till 8 
boenden. 
Merkostnaden för 8 boenden på helår uppgår till cirka 0,7 mnkr. 

På helår prognoserar verksamhetsområdet enligt budget. 

Åtgärdsplan: 
Som pågående och långsiktiga åtgärder arbetar boenden inom egen regi med optimering 
av personal- och schemaplanering samt översyn av övriga omkostnader. 
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Förebyggande verksamhet  
Förebyggande verksamheten avviker positivt med 1,1 mnkr till följd av personalvakans. 
På helår prognostiseras ett överskott med 0,8 mnkr. 

Hemtjänst  
Verksamhetsområdet hemtjänst avviker negativt med 1,2 mnkr. Hemtjänsten inom egen 
regi avviker negativt med 1,7 mnkr beroende på höga personal- och omkostnader inom 
egen regi. Volymutvecklingen ligger under budgeterat på årets fyra första månader 
vilket ger ett överskott med 0,5 mnkr. På helår prognostiseras hemtjänstområdet ett 
underskott med 1,5 mnkr som utgörs av hemtjänsten inom egen regi. 

Åtgärdsplan: 
I enlighet med åtgärdsplanen för hemtjänst i egen regi pågår resursoptimering med 
målsättningen att 95 procent av medarbetarnas arbetstid ska planeras för att öka den 
effektiva tiden hos brukare. Arbete pågår också kring att delaktiggöra alla medarbetare i 
högre utsträckning genom individuell uppföljning kring planerad och utförd tid. Detta 
förväntas öka effektiviteten och är en del i arbetet med fast omsorgskontakt, som 
beskrivits tidigare. 

Myndighetsutövning 
Myndighetsutövning visar ett underskott med 0,1 mnkr. På helåret prognostiserar 
myndighet enligt budget. 

Övergripande 
Övergripande verksamhet visar ett överskott med 1,8 mnkr beroende på reserver avsatta 
till volymförändringar. På helåret prognostiseras ett överskott med 1,5 mnkr. 

Ekonomiska konsekvenser på grund av krisen i Ukraina 
På grund av det rådande läget i omvärlden och den ökade prisutveckling som detta 
medfört redovisas tre produkter som är nödvändiga för verksamheterna; drivmedel, el 
samt livsmedel. Tabellen visar hur utfallet såg ut för perioden januari till april i år 
jämfört med föregående år. En genomsnittlig prisökning på dessa tre olika produkter 
uppgår till 7,1 procent. 

Prisutveckling Äldre- och 
omsorgsnämnden (tkr) januari-april 2021-
2022 2022 2021 

Förändring i 
procent 

Drivmedel 87 77 12,5 

El 26 25 4,0 

Livsmedel 670 628 6,6 

    

Summa 782 730 7,1 
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3.4 Statsbidrag 
(tkr) Beviljat 2022 Förbrukat tom 202204 Prognos 2022 

God och nära Vård 1 316 64 1 316 

Säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer 8 889 505 8 889 

Motverka ensamhet bland äldre 
och ökad kvalitet i vården och 
omsorgs av personer med 
demenssjukdomar 1 352  1 352 

Äldreomsorgslyftet 3 745 150 3 745 

Teknik, kvalitet, effektivitet - äldre 281 0 281 

Goda förutsättningar för vårdens 
medarbetare 273 0 273 

Vidareutbildning sjuksköterskor 182 0 182 

Totalt 16 038 719 16 038 

3.5 Kommentarer statsbidrag 

Kommentarer statsbidrag 

Äldre- och omsorgsnämndens statsbidrag uppgår hittills till 16 mnkr. Under året kan 
ytterligare statsbidrag tillkomma, som ännu inte har blivit godkända. 

Utfallet för årets fyra första månader uppgår till 0,7 mkr, då kostnader faller ut under 
sommaren och under hösten. På helår prognostiseras att samtliga statsbidrag kommer att 
nyttjas. 

3.6 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovisat 
tom 

202204 

Prognos 
för 

projektet 

Prognosa
vvikelse 

hela 
projektet 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

       

       

Summa       

3.7 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond. 
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3.8 Investeringsredovisning 

Projekt Total kalkyl 
Förbrukat tom 

2021 Prognos 2022 Budget 2022 
Kvar av 

budget 2022 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto 

Vård- och 
omsorgsboende 600 0 600 600 0 

Förebyggande enheten 100 0 100 100 0 

Hemtjänst 100 0 100 100 0 

      

Summa 800 0 800 800 0 

3.9 Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringar har genomförts inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende och 
utgörs av inventarier till Hagtorps rum som används för korttidsboende. 

På helår beräknas investeringarna ske enligt budget. 
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1 Ekonomisk prognos 
Resultat helår (2021) 4 548  

Resultat delår april/delår 1 
(2022) 3 111  

Resultat delår 
augusti/delår 2 (2022)   

Prognos/resultat helår 

(2022) 800  

Kommentarer till avvikelse 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt delårsresultat för 2022 med 3,1 mkr, 

vilket motsvarar 3,7 procent. Kostnader i samband med covid -19 uppgår till 4,9 mnkr 
och beredskapskostnader uppgår till 0,5 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på volymer 
samt vakanser. Helårsprognosen visar ett försiktigt överskott med 0,8 mnkr. 
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2 Åtgärdsplan 

Åtgärder för att 

uppnå ekonomi i 
balans  

Datum 

genom- 
förande 

Effekt antal 
månader 

inne- 
varande år 

Ekonomisk 

effekt/måna
d 

Ekonomisk 
effekt 

innevarand
e år 

Ekonomisk 
effekt helår Ansvarig 

Vård- och 
omsorgsboende 

    0 
Enhetschefe
r egen regi 

Personaloptimering 2206 7 154 1 078 1 848  

Översyn 
omkostnader 

2206 7 10 70 120  

     0  

Hemtjänst     0 
Enhetschef 
egen regi 

Resursoptimering 2206 7 250 1 750 3 000  

Medarbetarens 
delaktighet och 

ansvar- fast 
omsorgskontakt 

2209 4 100 400 1 200  

Medarbetares 
delaktighet 
planerad/utförd tid 

2206 7 100 700 1 200  

Total effekt    3 998 7 368  

       

KONSEKVENSBESKRIVNING 

Vård- och omsorgsboende 

 Resursoptimering 

Bemanningen ska löpande anpassas efter verksamhetens behov och 
bemanningskrav. Schemalagd resurstid hos tillsvidareanställda minskar behovet 

av timanställda och ger en ökad kontinuitet i verksamheten och mer hälsosamma 
scheman. 
  

 Översyn av omkostnader 
Omkostnader minskas bland annat genom att köket tillverkar egna 

näringsdrycker och genom en översyn av beställningsprocessen. 
  

Hemtjänst 

 Resursoptimering 
Målsättningen är att 95 procent av medarbetarnas arbetstid ska planeras för att 

öka den effektiva tiden hos brukare. 
 

 Medarbetares delaktighet  
Genom individuell uppföljning och därmed delaktighet kring planerad och 

utförd tid förväntas effektiviteten öka. Detta hänger också samman med 
uppdraget kring fast omsorgskontakt. 
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Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 år 
2022 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal ett år 2022 till 

kommunens revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport för ej 

verkställda och verkställda beslut för kvartal ett år 2022 till 

Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in gynnande och ej 

verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Vid rapporteringstillfället till IVO den 25 april avseende kvartal ett år 2022 

fanns det tre (3) ej verkställda beslut. Ett beslut som tidigare rapporterats som 

ej verkställt redovisas nu som verkställt. Av de tre ej verkställda besluten avser 

två (2) vård- och omsorgsboende och ett (1) trygghetslarm.   

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 29 april år 2022 

 Rapport beslut kvartal ett år 2022, bilaga 1 

Ärendet 

Kommunen har en skyldighet att till IVO rapportera in gynnande beslut som 
inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Kommunen har även en  

skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställs 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. 

Samtliga ej verkställda beslut som har rapporterats till IVO ska alltid 

återrapporteras när beslut har verkställts. Rapporteringen till IVO och 

kommunens revisorer redovisas på individnivå och rapporteras en gång per 

kvartal. Rapportering till kommunfullmäktige redovisas i form av en 

statistikrapport där individen är avidentifierad.  



25 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 år 2022 - ÄON 22/0084-1 Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 år 2022 : Rapportering ej verkställda och verkställda beslut kvartal ett år 2022

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
2022-04-29 ÄON 22/0084 

 
 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är 

berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Lägsta belopp för en 

sanktionsavgift är tio tusen kronor och det högsta är en miljon kronor. 

Vid rapporteringstillfället till IVO den 25 april avseende kvartal ett år 2022 

fanns det tre (3) ej verkställda beslut. Ett beslut som tidigare rapporterats som 

ej verkställt redovisas nu som verkställt. Av de tre ej verkställda besluten avser 

två (2) vård- och omsorgsboende och ett (1) trygghetslarm.   

 

Barnperspektiv 

Socialkontoret konstaterar att denna rapport inte står i strid med barnets bästa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialkontoret 

  

Socialchef  

 Avdelningschef Äldre- och 

omsorgsavdelningen 

 

 

 

 

  

  

 

Bilagor 

1. Rapport beslut kvartal ett år 2022, bilaga 1 
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Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunens förtroendevalda revisorer 

 Ansvarig revisor Ernst & Young 
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Svar på revisionsrapport  gällande granskning 
av uppföljning av externa utförare inom 
äldreomsorgen 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets svar på 

revisionsrapport gällande granskning av uppföljning av externa utförare 

inom äldreomsorgen.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar sitt svar till kommunens 

förtroendevalda revisorer senast den 30 juni 2022. 

Sammanfattning 

Kommunens förtroendevalda revisorer har under år 2021 låtit Ernst & Young 

genomföra en granskning utav uppföljningen av externa utförare inom 

äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun. Syftet med granskningen är att 

bedöma om Äldre- och omsorgsnämnden har bedrivit en tillräcklig uppföljning 

samt om de kvalitetskrav som nämnden ställer på de externa utförarna i 

uppföljningarna, är ändamålsenliga. Granskningen är avgränsad till 

hemtjänsten och särskilt boende. Den sammantagna bedömningen är att Äldre- 

och omsorgsnämnden i all väsentlighet, har säkerställt att det finns en 

tillräcklig uppföljning, samt att de kvalitetskrav som ställs i stor utsträckning är 

ändamålsenliga.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontoret tjänsteskrivelse den 11 april 2022 

 Revisionsskrivelse EY den 15 mars 2022 

 Revisionsrapport EY nr 5 2021 

Ärendet 

Lagstiftning 

Enligt 3 kap.12 § Kommunallagen har kommuner en möjlighet, med de 

begränsningar som framgår av lag, att lämna över verksamhet till en annan 

utförare.  
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Vidare så anger Kommunallagens 5 kap. 3 § att Kommunfullmäktige inför 

varje ny mandatperiod ska anta ett program där det anges mål och riktlinjer för 

uppföljning av privata utförare som utför kommunala angelägenheter. Program 

för mål, uppföljning och insyn för utförare av kommunala angelägenheter i 

Upplands-Bro kommun antogs av Kommunfullmäktige den 10 juni 2020.  

Det åligger respektive nämnd att ansvara för uppföljning och kontroll att 

samtliga verksamheter inom dess område bedrivs i enlighet med dess mål och 

riktlinjer. 

Bakgrund 

De förtroendevalda revisorerna har låtit Ernst & Young (EY) genomföra en 

granskning utav uppföljning av externa utförare inom äldreomsorgen i 

Upplands-Bro kommun. Syftet med granskningen är att bedöma om Äldre- och 

omsorgsnämnden har bedrivit en tillräcklig uppföljning samt om de 

kvalitetskrav som nämnden ställer på de externa utförarna i uppföljningarna, är 

ändamålsenliga. Granskningen är avgränsad till hemtjänsten och särskilt 

boende. EY har även i en viss utsträckning granskat Äldre- och 

omsorgsnämndens uppföljning av den kommunala regin.  

Den avtalsuppföljning som granskas inom hemtjänsten var den uppföljning 

som genomfördes på Destinys Care under 2020. Inom särskilt boende för äldre 

så granskade EY avtalsuppföljningen av Hagtorp, som drivs av Attendo på 

entreprenad, även denna uppföljning var genomförd under 2020.  

Granskningens genomförande 

EY har genom intervjuer med berörda tjänstepersoner samt genom 

dokumentstudier fullföljt sin granskning av kommunen. EY har utgått från ett 

ramverk i sin granskning, som ingår i en forskningsbaserad metod (se bilaga 2), 

för att besvara frågan om i vilken utsträckning som nämnden har ställt 

ändamålsenliga krav på kvalitet i sina avtal.  

Kvalitetskraven i uppföljningarna har delats upp i två kategorier: mätbara krav 

och generellt hållna krav. Med mätbara kvalitetskrav avses krav som har en 

gräns eller en nivå som ska uppnås, till exempel att minst 70 procent av 

personalen ska vara utbildade undersköterskor. Generellt hållna krav definieras 

i sin tur av att de är så vagt formulerade att det väldigt svårt att avgöra om 

kravet är uppfyllt eller ej. Ett exempel på ett sådant krav är att utförare ska 

”sträva efter” eller att ”vården ska vara av god kvalitet”.  

Revisionsrapportens bedömning 

Ernst & Youngs sammanfattande bedömning är att Äldre- och 

omsorgsnämnden i all väsentlighet, har säkerställt att det finns en tillräcklig 

uppföljning, samt att de kvalitetskrav som ställs i stor utsträckning är 

ändamålsenliga. Nämndens uppföljningar genomförs i enlighet med 

Kommunfullmäktiges program för uppföljning av utförare av kommunala 
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angelägenheter och det sker en tillräcklig återrapportering från de 

tjänstepersoner som genomför avtalsuppföljningarna, till ansvarig nämnd.  

EY grundar sin bedömning bland annat på att de tjänstepersoner som är 

ansvariga för avtalsuppföljningen även är med och tar fram avtalen och dess 

kravställningar. Att tjänstepersonerna är involverade i kravställningen bidrar 

till att avtalsuppföljningen är en integrerad del av inköpsprocessen.  

Revisorerna anser att nämndens planering utav avtalsuppföljningar är 

strukturerad samt dokumenterad och de tjänstepersoner som genomför 

uppföljningen har en gedigen erfarenhet. Uppföljningen sker utifrån 

uppföljningsmallar som är specifikt framtagna för ändamålet. Om det 

framkommer brister vid uppföljningen har nämnden flertalet 

ingripandemöjligheter för att komma till rätta med bristerna. Nämnden bör 

dock tydliggöra vilka bedömningsgrunder som respektive avtalsuppföljning 

grundar sig på för att stärka uppföljningarnas transparens och likvärdighet.  

EY anser vidare att Äldre- och omsorgsnämnden bör lägga mer fokus på 

kvaliteten i utförandet av tjänsterna än vad som sker i dagsläget, en 

uppföljningsform som dock är väldigt resurskrävande. Detta i syfte att komma 

närmare de aktiviteter som påverkar brukarna direkt genom till exempel 

observation på plats i verksamheterna. Denna form av uppföljning leder till 

mer holistiska bedömningar där tjänstepersonerna får använda sitt 

professionella omdöme. Revisorerna anser utöver detta att även antalet 

oanmälda besök hos utförarna bör öka. Då verksamheter i regel är vana att 

anpassa sitt arbete utifrån planerade granskningar kan oplanerade besök bidra 

till att observera verksamhetens normaltillstånd, och på så sätt se om det finns 

brister.  

Äldre- och omsorgsnämnden disponerar över ett antal styrinstrument för att 

bestämma över de externa utförarna, där avtalsstyrning är en av de mest 

centrala. En brist inom avtalsstyrning, i och med att LOU:S grundläggande 

principer, bidrar till att det är svårt för nämnden att bedöma den kvalitet som 

inte är verifierbar. Den kvalitet som ”inte går att sätta fingrarna på” är av vikt 

för kunderna men är svår för nämnden att värdera vid en upphandling eller vid 

en avtalsuppföljning. EY rekommenderar att nämnden börjar att tillämpa 

informationsstyrning och normstyrning för att komma till rätta med denna 

problematik. Revisorerna rekommenderar även att Äldre- och 

omsorgsnämnden börjar att använda sig utav fler så kallade effektkrav i sina 

uppföljningar, detta i syfte att följa upp resultatet av insatser i stället för hur 

insatserna genomförs.  
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EY har följande rekommendationer Äldre- och omsorgsnämnden:  

 Utöka uppföljningen som avser kvaliteten i det praktiska utförandet av 

tjänsterna.  

 Förtydliga bedömningsgrunderna för avtalsuppföljningen i syfte att 

stärka avtalsuppföljningens transparens och likvärdighet. 

 Ge helhetsbedömningar större utrymme i avtalsuppföljningarna. 

Detaljbedömningar av specifika avtalsskrivningar bör inte stå för sig 

själva utan måste sättas i ett sammanhang.  

 Utöka antalet oanmälda uppföljningsbesök.  

 Se över möjligheterna till att komplettera avtalsstyrningen med 

informationsstyrning och normstyrning.  

 Överväga att minska antalet krav som ställs på externa utförare för att 

säkerställa en effektiv och ändamålsenlig styrning. 

 Se över om vagt formulerade krav på externa utförare kan preciseras för 

att göra kraven enklare att följa upp. 

 Se över möjligheten att i högre utsträckning använda krav som avser 

effekter.  

 Uppdatera rutinbeskrivningen för synpunkts- och klagomålshantering 

samt ställa tydligare krav på rapportering av om allvarliga synpunkter 

och klagomål. 

Socialkontorets synpunkter 

Socialkontoret ansvarar för att genomföra avtals- och kvalitetsuppföljningar 

inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. Det är kontorets 

kvalitetsteam som genomför samtliga uppföljningar av utförare inom hemtjänst 

och särskilt boende för äldre. Det är framför allt tre kvalitetsutvecklare inom 

kvalitetsteamet ansvarar för uppföljningarna. När tjänster istället 

direktupphandlas så ansvarar den upphandlande verksamheten själva för 

uppföljningen av dessa leverantörer. 

Äldre- och omsorgsnämndens uppföljningsplan 

Äldre- och omsorgsnämndens uppföljningsplan utgör grunden för 

uppföljningsarbetet för utförare, såväl inom egen regi som för externa. I 

uppföljningsplanen framgår det när uppföljningar ska genomföras samt hur de 

ska genomföras. Större avtalsuppföljningar genomförs vartannat år av samtliga 

utförare och tematiska uppföljningar sker däremellan. 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 
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lämnat. Uppföljningsplanen skickas ut till samtliga utförare för information 

efter beslut i Äldre- och omsorgsnämnden. En långsiktig uppföljningsplan för 

uppföljning av intern och extern regi tas för beslut i nämnden efter sommaren. 

Fokus i upphandlingsplanen kommer ligga på likvärdig uppföljning av intern 

och extern regi samt på transparens.  

Identifierad risk vid ej likvärdiga uppföljningar 

Precis som det står i granskningsrapporten så har Äldre- och omsorgsnämnden 

och socialkontoret identifierat uppföljningen av interna och externa utförare 

som en risk, detta förs bland annat fram i nämndens internkontrollplan. Ett 

utpekat utvecklingsområde är uppföljningarnas likvärdighet och omfattning. 

Nämnden har ett 50-tal verksamheter att följa upp och kvalitetsteamet har inte 

haft tillräckliga resurser att genomföra uppföljningen på ett likvärdigt sätt.  

I slutet av maj börjar dock en till utredare inom teamet. Anställningen frigör tid 

hos teamets tre kvalitetsutvecklare vilket möjliggör fler uppföljningar som 

avser kvaliteten i det praktiska utförandet av tjänsterna. Kvalitetsteamet vill 

precis som EY påtalar, ge helhetsbedömningar större utrymme i 

avtalsuppföljningarna men även följa upp det väsentliga, nämligen vad som är 

kvalitet för individen. Detta sker genom fler uppföljningar på plats i 

verksamheterna, anmälda som oanmälda.  

Krav i upphandlingars förfrågningsunderlag 

När socialkontoret tar fram ett nytt förfrågningsunderlag till en upphandling så 

deltar tjänstepersoner med kompetens ifrån verksamheterna samt personer ifrån 

kvalitetsteamet. Arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag bygger ofta på 

tidigare erfarenheter utav verksamheten samt tidigare uppföljningar. Det finns 

ett stort värde i att de tjänstepersoner som genomför avtalsuppföljningarna 

även deltar i arbetet med att ta fram de krav som ställs i upphandlingar inom 

hemtjänst samt särskilt boende för äldre.  

Kvalitetsteamet har här mycket goda möjligheter att påverka de krav som ställs 

i upphandlingen och kan till exempel förtydliga bedömningsgrunderna för 

avtalsuppföljningen i syfte att stärka avtalsuppföljningens transparens och 

likvärdighet såväl som att minska antalet krav för att säkerställa en effektiv och 

ändamålsenlig styrning samt se över vagt formulerade krav. Socialkontoret tar 

med sig dessa rekommendationer till arbetet med att ta fram nya 

förfrågningsunderlag. Till exempel till förfrågningsunderlaget av 

upphandlingen inom särskilt boende LOV som startar under hösten 2022. 

Förfrågningsunderlagen ska fortsatt innehålla krav som är enligt lag men 

kontoret instämmer i EY.s rekommendation att ge helhetsbedömningar ett 

större utrymme i avtalsuppföljningarna. Kvalitetsteamet har en gedigen 

erfarenhet och ett professionellt omdöme inom sin grupp för att kunna göra 

mer holistiska avtalsuppföljningar än de som har genomförs tidigare.  
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Ökad transparens 

Arbetet med att öka avtalsuppföljningarnas transparens pågår dock redan nu. 

Socialkontoret genomför till exempel en översyn 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 är att ge kommuninvånarna 

insyn, information samt förutsättningar för att kunna göra aktiva val. 

Det är även av stor vikt att Äldre- och omsorgsnämnden har 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 

Rutin för synpunkts- och klagomålshantering 

Slutligen så har arbetet med att revidera och uppdatera rutinbeskrivningen för 

synpunkt- och klagomålshanteringen påbörjats utav socialkontorets 

kvalitetsteam. Genom att göra socialkontorets synpunktshantering känd hos 

alla medarbetare kan kontoret arbeta med synpunkterna på rätt sätt. Varje enhet 

har eget ansvar för att rutiner och processer för hanteringen är väl kända och 

efterlevs. Det är i första hand enheten själva som återkopplar till den klagande, 

dokumenterar och analyserar synpunkten. Genom att ta emot och systematisera 

synpunkter får kontoret information om brister och kan därmed rätta till fel för 

den enskilde och verksamheten i stort som en det av det systematiska 

förbättringsarbetet. I enheternas årliga kvalitetsberättelse sammanfattas årets 

inkomna och hanterade synpunkter med analys och redovisning av plan framåt 

för att åtgärda uppmärksammade förbättringsområden. 

Barnperspektiv 

Revisionsgranskningar bidrar till att socialtjänsten i Upplands-Bro kommun är 

rättssäker. Detta gynnar de barn och ungdomar som har anhöriga inom Äldre-

och omsorgsnämndens verksamheter. 

Socialkontoret 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef äldre- och 

omsorgsavdelningen 
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Upplands-Bro kommun   Revisionsskrivelse 2022-03-15 

Revisorerna 

Till:  Äldre- och omsorgsnämnden  

För kännedom: Kommunfullmäktige 

 
Granskning av uppföljning av externa utförare inom äldreomsorgen  

De förtroendevalda revisorerna har låtit EY granska uppföljningen av externa utförare inom 

äldreomsorgen i syfte att bedöma om äldre- och omsorgsnämnden bedriver en tillräcklig upp-

följning och om kvalitetskraven på externa utförare är ändamålsenliga. Granskningen är av-

gränsad till hemtjänsten och särskilt boende. I viss utsträckning har granskningen även inklu-

derat uppföljningen av den kommunala regin. 

Vår sammanfattande bedömning är att äldre- och omsorgsnämnden i allt väsentligt har sä-

kerställt en tillräcklig uppföljning och att kvalitetskraven i stor utsträckning är ändamålsenliga. 

Bedömningen görs mot bakgrund av att ansvariga för avtalsuppföljningen är involverade i 

framtagandet av avtalens kravställningar, vilket bidrar till att avtalsuppföljningen blir en inte-

grerad del av inköpsprocessen. Planeringen av avtalsuppföljningen är strukturerad och doku-

menterad. Uppföljningen genomförs av personal med gedigen erfarenhet och utifrån särskilt 

framtagna uppföljningsmallar. Vid identifierade brister har kommunen en varierad arsenal av 

ingripandemöjligheter till sitt förfogande som gör det möjligt att anpassa ingripanden till rätt 

nivå. Vidare är uppföljningen i enligheten med fullmäktiges program för uppföljning av utfö-

rare av kommunala angelägenheter och det sker en tillräcklig återrapportering till nämnden.  

För att ytterligare stärka uppföljningsarbetet finns ett antal åtgärder som kan vidtas. Uppfölj-

ningen är i hög utsträckning inriktad på avtalskrav som avser utförarnas rutinbeskrivningar 

och ledningssystem. Vår uppfattning är att ytterligare fokus bör läggas på kvaliteten i utföran-

det av tjänsterna i syfte att komma närmare de aspekter av verksamheten som påverkar bru-

karna direkt. Denna typ av uppföljning är dock resurskrävande då den förutsätter observation 

av medarbetare. Baserat på våra intervjuuppgifter är det tveksamt om dessa resurser finns 

tillgängliga i nuläget. 

I avtalsuppföljningen används uppföljningsmallar som bidrar med förutsägbarhet och likvär-

dighet i uppföljningen. Enligt vår bedömning bör dock nämnden tydliggöra vilka bedömnings-

grunder avtalsuppföljningen bygger på. Vissa kvalitetskrav som följs upp är vagt formulerade 

vilket förutsätter att inspektören gör någon form av bedömning av vad som är en tillräcklig 

kvalitetsnivå. Enligt vår bedömning skulle ett tydliggörande av grunderna för denna bedöm-

ning stärka avtalsuppföljningens transparens och likvärdighet.  

För att utveckla det främjande ändamålet med uppföljningen rekommenderar vi att den 

checklistorienterade uppföljningen kompletteras med mer holistiska bedömningar där större 

utrymme ges inspektörerna att använda sitt professionella omdöme. Kvalitetenhetens varie-

rade uppsättning av uppföljningsmetoder ger goda förutsättningar för denna typ av övergri-

pande bedömningar.  

Vidare finns skäl att utöka antalet oanmälda inspektioner hos utförarna. Organisationer är i 

regel duktiga på att anpassa verksamheten utifrån hur den är planerad att granskas och ge-

nom fler oanmälda besök skulle problematiken med att inte kunna observera verksamhetens 

normaltillstånd undvikas.  

Nämnden förfogar över ett antal styrinstrument för att styra externa utförare. Ett av de mest 

centrala instrumenten – och som är huvudfokus för denna granskning – är avtalsstyrning. Av-

talsstyrningen har dock vissa tillkortakommanden i och med att LOU:s grundläggande princi-

per gör det svårt att värna om kvalitet som är ”svår att sätta fingret på”, det vill säga kvalitet 

som är icke verifierbar. Denna typ av kvalitet är i äldreomsorgen väsentlig för brukarna, men 

svår att värdera vid en upphandling eller avtalsuppföljning. För att bemöta denna problematik 



26 Svar på revisionsrapport  gällande granskning av uppföljning av externa utförare inom äldreomsorgen

rekommenderar vi att informationsstyrning och normstyrning börjar tillämpas i ökad utsträck-

ning. I rapporten finns exempel på hur dessa styrinstrument kan användas i styrningen av 

externa utförare.  

När det kommer till avtalskravens utformning är vår bedömning att merparten av granskade 

kvalitetskrav är att betrakta som mätbara. Vissa av de generellt hållna kraven kan göras mät-

bara genom att specificera tydliga referenspunkter i form av riktlinjer, praxis eller annat norm-

givande standard. Vi rekommenderar att nämnden överväger att använda fler så kallade ef-

fektkrav, det vill säga krav som avser resultatet av insatser snarare än hur insatserna ska ge-

nomföras. Alltför detaljerade krav på hur privata utförare ska bedriva verksamheten kan 

hämma deras potentiella bidrag till innovation och verksamhetsutveckling. Vidare finns även 

skäl att se över mängden krav.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi äldre- och omsorgsnämnden att:  

 Utöka uppföljningen som avser kvaliteten i det praktiska utförandet av tjänsterna.  
 Förtydliga bedömningsgrunderna för avtalsuppföljningen i syfte att stärka avtalsupp-

följningens transparens och likvärdighet. 

 Ge helhetsbedömningar större utrymme i avtalsuppföljningarna. Detaljbedömningar 

av specifika avtalsskrivningar bör inte stå för sig själva utan måste sättas i ett sam-

manhang.  

 Utöka antalet oanmälda uppföljningsbesök.  

 Se över möjligheterna till att komplettera avtalsstyrningen med informationsstyrning 

och normstyrning.  
 Överväga att minska antalet krav som ställs på externa utförare för att säkerställa en 

effektiv och ändamålsenlig styrning. 

 Se över om vagt formulerade krav på externa utförare kan preciseras för att göra kra-

ven enklare att följa upp. 

 Se över möjligheten att i högre utsträckning använda krav som avser effekter.  

 Uppdatera rutinbeskrivningen för synpunkts- och klagomålshantering samt ställa tydli-

gare krav på rapportering av om allvarliga synpunkter och klagomål.  
 

 
 
Vi önskar svar från nämnden senast 2022-06-30. 

För Revisorerna i Upplands-Bro kommun  

 

                                                   

 

Bilaga: Revisionsrapport nr 5/2021 – Granskning av uppföljning av externa utförare inom 

äldreomsorgen  
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi genomfört en granskning av uppfölj-

ning av externa utförare inom äldreomsorgen i syfte att bedöma om äldre- och omsorgs-

nämnden bedriver en tillräcklig uppföljning och om kvalitetskraven på externa utförare är 

ändamålsenliga. Granskningen är avgränsad till hemtjänsten och särskilt boende. I viss ut-

sträckning har granskningen även inkluderat uppföljningen av den kommunala regin.  

Vår sammanfattande bedömning är att äldre- och omsorgsnämnden i allt väsentligt har sä-

kerställt en tillräcklig uppföljning och att kvalitetskraven i stor utsträckning är ändamåls-

enliga. Bedömningen görs mot bakgrund av att ansvariga för avtalsuppföljningen är invol-

verade i framtagandet av avtalens kravställningar, vilket bidrar till att avtalsuppföljningen 

blir en integrerad del av inköpsprocessen. Planeringen av avtalsuppföljningen är strukture-

rad och dokumenterad. Uppföljningen genomförs av personal med gedigen erfarenhet och 

utifrån särskilt framtagna uppföljningsmallar. Vid identifierade brister har kommunen en 

varierad arsenal av ingripandemöjligheter till sitt förfogande som gör det möjligt att an-

passa ingripanden till rätt nivå. Vidare är uppföljningen i enligheten med fullmäktiges pro-

gram för uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter och det sker en tillräcklig 

återrapportering till nämnden.  

För att ytterligare stärka uppföljningsarbetet finns ett antal åtgärder som kan vidtas. Upp-

följningen är i hög utsträckning inriktad på avtalskrav som avser utförarnas rutinbeskriv-

ningar och ledningssystem. Vår uppfattning är att ytterligare fokus bör läggas på kvali-

teten i utförandet av tjänsterna i syfte att komma närmare de aspekter av verksamheten 

som påverkar brukarna direkt. Denna typ av uppföljning är dock resurskrävande då den 

förutsätter observation av medarbetare. Baserat på våra intervjuuppgifter är det tveksamt 

om dessa resurser finns tillgängliga i nuläget. 

I avtalsuppföljningen används uppföljningsmallar som bidrar med förutsägbarhet och lik-

värdighet i uppföljningen. Enligt vår bedömning bör dock nämnden tydliggöra vilka bedöm-

ningsgrunder avtalsuppföljningen bygger på. Vissa kvalitetskrav som följs upp är vagt for-

mulerade vilket förutsätter att inspektören gör någon form av bedömning av vad som är 

en tillräcklig kvalitetsnivå. Enligt vår bedömning skulle ett tydliggörande av grunderna för 

denna bedömning stärka avtalsuppföljningens transparens och likvärdighet.  

För att utveckla det främjande ändamålet med uppföljningen rekommenderar vi att den 

checklistorienterade uppföljningen kompletteras med mer holistiska bedömningar där 

större utrymme ges inspektörerna att använda sitt professionella omdöme. Kvalitetenhet-

ens varierade uppsättning av uppföljningsmetoder ger goda förutsättningar för denna typ 

av övergripande bedömningar.  

Vidare finns skäl att utöka antalet oanmälda inspektioner hos utförarna. Organisationer är 

i regel duktiga på att anpassa verksamheten utifrån hur den är planerad att granskas och 

genom fler oanmälda besök skulle problematiken med att inte kunna observera verksam-

hetens normaltillstånd undvikas.  

Nämnden förfogar över ett antal styrinstrument för att styra externa utförare. Ett av de 

mest centrala instrumenten – och som är huvudfokus för denna granskning – är avtalsstyr-

ning. Avtalssyrningen har dock vissa tillkortakommanden i och med att LOU:s grundläg-

gande principer gör det svårt att värna om kvalitet som är ”svår att sätta fingret på”, det 

vill säga kvalitet som är icke verifierbar. Denna typ kvalitet är i äldreomsorgen väsentlig 
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för brukarna, men svår att värdera vid en upphandling eller avtalsuppföljning. För att be-

möta denna problematik rekommenderar vi att informationsstyrning och normstyrning 

börjar tillämpas i ökad utsträckning. I rapporten finns exempel på hur dessa styrinstru-

ment kan användas i styrningen av externa utförare.  

När det kommer till avtalskravens utformning är vår bedömning att merparten av grans-

kade kvalitetskrav är att betrakta som mätbara. Vissa av de generellt hållna kraven kan 

göras mätbara genom att specificera tydliga referenspunkter i form av riktlinjer, praxis el-

ler annat normgivande standard. Vi rekommenderar att nämnden överväger att använda 

fler så kallade effektkrav, det vill säga krav som avser resultatet av insatser snarare än hur 

insatserna ska genomföras. Alltför detaljerade krav på hur privata utförare ska bedriva 

verksamheten kan hämma deras potentiella bidrag till innovation och verksamhetsutveckl-

ing. Vidare finns även skäl att se över mängden krav.  

 

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi äldre- och omsorgsnämnden att:  

 Utöka uppföljningen som avser kvaliteten i det praktiska utförandet av tjänsterna.  
 Förtydliga bedömningsgrunderna för avtalsuppföljningen i syfte att stärka av-

talsuppföljningens transparens och likvärdighet. 

 Ge helhetsbedömningar större utrymme i avtalsuppföljningarna. Detaljbedöm-

ningar av specifika avtalsskrivningar bör inte stå för sig själva utan måste sättas i 

ett sammanhang.  

 Utöka antalet oanmälda uppföljningsbesök.  

 Se över möjligheterna till att komplettera avtalsstyrningen med informationsstyr-

ning och normstyrning.  
 Överväga att minska antalet krav som ställs på externa utförare för att säkerställa 

en effektiv och ändamålsenlig styrning. 

 Se över om vagt formulerade krav på externa utförare kan preciseras för att göra 

kraven enklare att följa upp. 

 Se över möjligheten att i högre utsträckning använda krav som avser effekter.  

 Uppdatera rutinbeskrivningen för synpunkts- och klagomålshantering samt ställa 

tydligare krav på rapportering av om allvarliga synpunkter och klagomål.  
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Kommunallagens 3 kapitel 19 § ålägger kommunfullmäktige att inför varje mandatperiod 
anta ett program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare som utför kom-
munala angelägenheter. Äldre- och omsorgsnämnden i Upplands-Bro har förutom verksam-
heter i egen regi, även avtal med ett antal utförare av äldreomsorg. För att säkerställa att 
verksamheterna bedrivs i enlighet med rådande kvalitetskrav krävs en tillräcklig uppföljning 
av dessa verksamheter. Det är också väsentligt att nämnden har formulerat ändamålsen-
liga kvalitetskrav för verksamheterna. Kvalitetskrav som är vagt formulerade är svåra att 
följa upp.  

Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en gransk-
ning av avtalsuppföljning av externa utförare inom äldreomsorgen.  

2.2 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om äldre- och omsorgsnämnden bedriver en till-

räcklig uppföljning av externa utförare och om kvalitetskraven på externa utförare är 

ändamålsenliga. 

Revisionsfrågor:  

 I vilken utsträckning har nämnden i avtal med utförare ställt ändamålsenliga krav på 
kvalitet och försäkrat sig om möjlighet till insyn och uppföljning? 

 Hur ser processen ut för uppföljning och kontroll av uppställda mål på kvalitet? I vilken 
utsträckning är processen ändamålsenlig och komplett?  

 Är nämndens uppföljningsplan utformad i enlighet med fullmäktiges program för upp-
följning?  

 Hur hanteras eventuella klagomål och synpunkter på externa utförare? I vilken ut-
sträckning kan hanteringen bedömas som ändamålsenlig?  

 Sker det en kontinuerlig och tillräcklig återrapportering till nämnden? 

2.3 Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för ana-
lyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna för denna granskning har utgjorts 
av:    

 Kommunallagen (2017:725) 5 kap. 3 § 

 Lag (2008:962) om valfrihetssystem  

 Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

 Tillämpliga utredningar och forskningsartiklar 

 Fullmäktiges program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av utförare 
av kommunala angelägenheter 

2.4 Genomförande och avgränsning  

Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda tjänstemän samt dokument-

studier. För att besvara frågan om i vilken utsträckning nämnden i avtal med utförare har 
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ställt ändamålsenliga krav på kvalitet kommer vi att utgå från ett ramverk för att utvär-

dera kvalitetskravens uppföljningsbarhet. Detta ramverk utgår från en forskningsbaserad 

metod.
1
 Samtliga relevanta kvalitetskrav kommer i granskade avtal bedömas och redovi-

sas i tabellform avseende dess uppföljningsbarhet. Efter analys av avtalen följer gransk-

ning av hur nämnden följer upp avtalskraven i praktiken. Denna del av granskningen ge-

nomförs genom intervjuer samt dokumentstudier av genomförda uppföljningar.  

 

Granskningen är avgränsad till äldre- och omsorgsnämndens uppföljning av externa utfö-

rare inom hemtjänst och särskilt boende för äldre. I avgränsad omfattning granskas även 

uppföljningen av kommunala utförare.  

 
1
 Se Almqvist, R. (2001). Management by Contract: A study of programmatic and technological aspects och 

Isaksson, D., Blomqvist, P., och Winblad, U. (2018). Privatization om social care delivery – how can contracts 

be specified? 
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3. Utgångspunkter för granskningen  

3.1 Möjligheten till uppföljning beror på hur kvalitetskraven är formulerade 

Enligt kommunallagen får kommuner, utifrån de begränsningar som framgår av lag, över-
lämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. När skötseln av en kom-
munal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen 
kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen ska också genom avtalet tillförsäkra 
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som läm-
nats över. I kommunallagen anges inte i detalj hur kontrollen och uppföljningen av överläm-
nad verksamhet ska bedrivas. Nämnder har således stor möjlighet att fritt anpassa uppfölj-
ningen utifrån lokala förutsättningar och den verksamhet som ska kontrolleras.  

I SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn, konstateras att en förutsättning för 
avtalsuppföljning är dels att det finns en organisation och struktur för att följa upp verk-
samheten, dels att kraven på utföraren är tydligt specificerade i förfrågningsunderlaget. 
Enligt utredningens mening är det av central betydelse att nämnderna formulerar klara och 
uppföljningsbara mål i sina förfrågningsunderlag när verksamheter upphandlas. Det är vik-
tigt både för att verksamheterna ska ha den kvalitet som efterfrågats, men också för att 
fullmäktiges prioriteringar ska få genomslag när de enskilda nämnderna genomför upp-
handlingarna. Diffusa och otydliga mål riskerar att medföra att nämnderna inte fullgör full-
mäktiges prioriteringar.  

 

3.2 Kvalitetskraven analyseras utifrån ett forskningsbaserat ramverk  

För att analysera huruvida kraven på privata utförare är uppföljningsbara, används delar av 
de metodologiska ramverk som presenteras i forskningsartiklarna Privatization of social 
care delivery – how can contracts be specified? och Management by Contract – a study of 
programmatic and technological aspects. Artiklarna tillhör det forskningsfält som kan be-
nämnas som kontraktforskning, där stor uppmärksamhet ägnats åt hur myndigheter kan 
vidmakthålla kontroll över innehåll och kvalitet i offentliga angelägenheter som överläm-
nats till externa utförare samt hur kontrakt kan utformas för att skapa ändamålsenliga inci-
tament för utförarna. Svårigheten för uppdragsgivaren i en kontraktssituation ligger ofta i 
att säkerställa att avtalad kvalitet och innehåll faktiskt utförs. Ett sätt att försäkra sig om 
detta är genom att formulera kvalitetsvillkor som är tydliga och enkla att följa upp. Att kva-
litetsvillkoren är tydliga är en förutsättning för att kunna utvärdera avtalsföljsamheten. 
Dessutom är risken att otydliga kvalitetskrav ökar incitamenten hos utföraren att frångå in-
tentionerna i avtalet. Om uppdragsgivaren i en sådan situation är missnöjd med levererad 
kvalitet är även risken att det saknas tillräckliga juridiska förutsättningar för att häva avta-
let. Forskningen har visat att denna typ av ofullständigheter i avtal är särskilt vanliga för 
sociala tjänster.   

Forskningsartiklarna har byggt upp ramverk för att utvärdera kvalitetskravs uppföljnings-
barhet. Vår granskning utgår från dessa ramverk vi när vi besvarar frågan om i vilken ut-
sträckning nämnden i avtal med utförare har ställt ändamålsenliga krav på kvalitet. Kvali-
tetskraven kan delas upp i två kategorier: mätbara och generellt hållna. Kvalitetskrav som 
betecknas som generellt hållna karaktäriseras av att de antingen är så vagt formulerade att 
det är omöjligt eller svårt att bestämma huruvida kravet är uppfyllt eller inte. Det kan ex-
empelvis röra sig om krav som har formulerats som att utföraren ”ska sträva” efter ett sär-
skilt värde, eller att ”vården ska vara av god kvalitet”. Andra kvalitetskrav som omfattas av 
denna kategori är de krav som visserligen går att följa upp, men där det råder osäkerhet 
kring utifrån vilka grunder som uppföljningen ska göras. Ett exempel är att ”utföraren ska 
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ha ingående kompetens och erfarenhet av målgruppen”. Det är utifrån formuleringen otyd-
ligt vilka konkreta krav som ställs på utföraren och således hur kraven ska följas upp. Mät-
bara kvalitetskrav utmärks av att de definierar en gräns eller nivå för vad som ska uppnås. 
Ett exempel på ett sådant krav är att ”personal ska ha minst 3 års erfarenhet av den verk-
samhet som anbudet avser”. Uppdelningen kan mellan kategorierna kan sammanfattas en-
ligt uppställningen nedan. 

Generellt hållna  Mätbara 

Vaga och svävande formuleringar  Definierar tydliga kriterier  

Otydligt vad kraven innebär konkret   Kan ofta mätas på en skala  

 
Vi är av uppfattningen, liksom artikelförfattarna, att det är olyckligt med kvalitetskrav som 
är så vagt formulerade att de inte blir uppföljningsbara. Vissa former av kvalitet är dock 
svåra att formulera på ett uppföljningsbart sätt. Detta är viktigt att ha i åtanke vid läsning 
av granskningens resultat.  

För att kunna besvara frågan om vilka former av kvalitetskrav som ställs på utförare i avtal 
kommer kraven dels att sorteras utifrån resurser, processer och effekter, dels utifrån verk-
samhetsområde. Med resurser avses exempelvis lokaler och personalens kompetens. Inom 
kategorin processer ingår till exempel kompetensutveckling, tillgänglighet och kontinuitet. 
Effekter avser resultaten av verksamhetens prestationer, exempelvis kundnöjdhet eller an-
tal fallskador. Effektkriteriet brukar anses vara det främsta kvalitetskriteriet, men är också 
det som är svårast att hitta lämpliga mätmetoder för.  

I stort sett kommer samtliga av avtalens kvalitetskrav att analyseras. Vi har dock valt att 
exkludera grundläggande kvalificeringsvillkor, krav på tillstånd från tillståndsmyndigheter 
och försäkringar.  

Avslutningsvis är det viktigt att lyfta upp bristerna med analysmodellen. För det fösta 
fångar inte modellen kravens relevans. Ett krav kan mycket väl vara formulerat på ett upp-
följningsbart sätt utan att bidra till att säkerställa en hög kvalitet i utförarnas verksamhet. 
För det andra föreligger i vissa fall en delikat gränsdragningsproblematik kring kravens upp-
följningsbarhet. När modellen ska omsättas i praktiken är det ibland svårt att avgöra vilken 
kategori som är mest tillämplig. Vi bedömer dock att denna problematik inte har en avgö-
rande påverkan på granskningens slutsatser.  

 

3.3 Uppföljningens organisation och planering ska vara strukturerad  

Som konstaterades i SOU 2013:53 är inte enbart kravens tydlighet en avgörande faktor för 
kommunernas möjlighet till uppföljning – det måste också finnas en organisering och struk-
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tur för att följa upp verksamheten. Som tidigare nämnts finns inte angivet i lag eller förar-
beten hur denna uppföljning ska bedrivas, bortsett från att det ska vara strategiskt och sys-

tematiskt utfört.
2
 Mot bakgrund av det kommer våra bedömningar kommer att utgå från 

Upphandlingsmyndighetens vägledning i avtalsförvaltning, Statskontorets rapport Tänk till 
om tillsynen och Tillitsdelegationens delbetänkande om tillsyn.  

Avtalsuppföljningen bör ses som en integrerad del av den övergripande inköpsprocessen. 
Det innebär att avtalsuppföljningen i praktiken inleds med framtagandet av förfrågningsun-
derlaget och de krav som ska ställas på leverantören. Parallellt med utformningen av för-
frågningsunderlaget bör förvaltningen ta fram en preliminär uppföljningsplan. I framtagan-
det av förfrågningsunderlaget bör således både upphandlare, verksamhetssakkunniga och 
uppföljningsansvariga vara delaktiga. Härigenom blir det tydligt för inblandade att krav-
ställningarna behöver anpassas både utifrån önskemål att ställa krav och möjligheten att 
sedan kunna följa upp dem.  

I Upphandlingsutredningens enkät till upphandlande myndigheter svarade enbart 24 pro-
cent att kontrakten följs upp kontinuerligt. Ungefär 50 procent av de svarande upphand-
lande myndigheterna önskade att kunna följa upp kontrakten, men ansåg sig sakna tillräck-
liga resurser. Givet att det inte finns resurser för att kontinuerligt följa upp myndighetens 
avtal, blir det särskilt viktigt att genomföra en riskanalys för att kunna prioritera vilka avtal 
som ska följas upp och hur ofta. Riskerna i avtal bör prövas fortlöpande, men åtminstone 
en gång per år inför framtagandet av en uppföljningsplan bör en grundlig riskanalys ge-
nomföras.  

Uppföljningsplanen utgör ett stöd i uppföljningen och bör innehålla information om vilka 
avtal som ska följas upp, vilka metoder som ska användas, när uppföljningen ska genomfö-
ras samt vem som är ansvarig. Det är väsentligt att det planeras och avsätts resurser för 
händelsestyrd uppföljning, det vill säga uppföljning som sker på förekommen anledning. 

Statskontorets utredning
3
 visade att den planerade tillsynen ofta trängs undan av den hän-

delsestyrda. En noggrann planering kan dock bidra till att förebygga att det inträffar. Däri 
ingår att på förhand avsätta resurser för behov av uppföljning som inte går att förutse och 
att formulera tydliga prioriteringar mellan ingångna avtal.  

Genomförandet av uppföljningen bör ske i enlighet med uppföljningsplanen. För att effekti-
visera uppföljningen samt tillse att uppföljningsobjekten följs upp utifrån samma punkter 
och bedömningsgrunder är det till fördel om förvaltningen har tagit fram standardiserade 
mallar. Om det inte finns ett absolut mått för att mäta om ett krav uppfylls eller inte är det 
väsentligt att det definieras på vilka grunder bedömningen av kravet kommer att göras. 

Som poängterats i Tillitsdelegationens delbetänkande om tillsyn,
4
 förekommer emellertid 

vissa risker med den ”checklistorienterade” uppföljningen. En allt för detaljfokuserad upp-
följning kan förskjuta verksamheternas uppmärksamhet bort från brukares och anhörigas 
behov, till juridiska detaljfrågor med liten bäring på verksamhetens kvalitet. Det är därför 
viktigt att uppföljningen av specifika kravställningar kombineras med övergripande helhets-
bedömningar som fångar de stora dragen i den bedrivna verksamheten. Dessa helhetsbe-
dömningar bör vara fokuserade på intentionerna i lagstiftningen och lämna ett stort ut-
rymme för inspektörerna att använda sitt professionella omdöme.  

I avtalet bör det regleras hur avvikelser i utförandet ska hanteras. Det är av vikt att förvalt-
ningen har en varierad arsenal av ingripandemöjligheter till sitt förfogande för att tillsynen 
ska ge bästa möjliga resultat. En varierad uppsättning ingripandeverktyg gör det möjligt för 

 
2
 Se Prop. 2013/14:118, s. 47.  

3
 Statskontoret (2012). Tänk till om tillsynen.  

4
 SOU 2018:48. En lärande tillsyn: Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och om-

sorg.  
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myndigheten att anpassa ingripanden till rätt nivå. Det är särskilt viktigt vid mindre allvar-
liga överträdelser, som utan proportionerliga ingripandemöjligheter riskerar att lämnas 

onoterade på grund av att man inte vill vidta en alltför ingripande åtgärd. 
5
 

Avslutningsvis är det viktigt att hela uppföljningsprocessen dokumenteras och att resulta-
ten rapporteras till nämnden och verksamheten. En strukturerad dokumentation är avgö-
rande för att kunna styrka avvikelser i förhållande till avtalet vid en eventuell hävning av 
leverantören. En tydlig dokumentation är också nödvändig för att verksamheten ska kunna 
analysera brister och utvärdera upphandlingen.  

3.4 Fullmäktige har fastställt former för uppföljning av utförare  

Fullmäktiges Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter 

redogör för hur mål och uppföljning ska ske för utförare av kommunala angelägenheter. 

Där framgår att varje nämnd ansvarar för att säkerställa att utförare, såväl kommunala 

som privata, inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamhet i enlighet med lagar 

samt lokala mål och riktlinjer. Uppföljningen ska huvudsakligen syfta till att kontrollera att 

verksamheten utförs i enlighet med avtal och utgöra ett underlag i kommunens förbätt-

ringsarbete för att utveckla och förbättra verksamhet och tjänster till medborgarna. Vi-

dare framgår av programmet att varje nämnd ansvarar för att utförare bedriver verksam-

het i enlighet med de mål, riktlinjer och andra styrande dokument som fullmäktige och be-

rörd nämnd fastställt för respektive verksamhet.  

 

Programmet lyfter också fram vikten av att allmänheten ska ha insyn i kommunala verk-

samheter. Privata utförare omfattas inte, till skillnad från kommunens egna verksamheter, 

av offentlighetsprincipen. I fullmäktiges program beskrivs därför hur kommunen i avtal 

med privata utförare ska försäkra sig om insyn från allmänheten.  

Baserat på kommunallagens förarbeten pekas områden som verksamhetens kvalitet och 

personalförhållanden ut som intressanta områden för allmänheten att ha insyn inom.  

 
5
 Statskontoret (2012). Tänk till om tillsynen.  
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4. Äldre- och omsorgsnämndens uppföljningsarbete  

4.1 Socialkontoret följer upp äldreomsorgen  

Socialkontoret ansvarar för genomförandet av avtals- och kvalitetsuppföljningar av nämn-
dens externa utförare. Ett särskilt ansvar för detta åvilar socialkontorets kvalitetsteam som 
ansvarar för uppföljningen av hemtjänst och särskilt boende för äldre. Inom teamet arbetar 

huvudsakligen tre personer
6
 med denna uppföljning. Vissa tjänster direktupphandlas och 

för uppföljningen av dessa leverantörer ansvarar respektive upphandlande verksamhet.  

4.2 Årlig plan utgör grunden för uppföljningsarbetet  

Inför varje år tar nämnden fram en plan för uppföljning av externa utförare. I uppföljnings-
planen framgår de grundläggande utgångspunkterna för uppföljningen, när uppföljning ska 
genomföras och hur. Denna information redovisas för samtliga kontrakterade utförare inom 
hemtjänst och särskilt boende. En större avtalsuppföljning genomförs vartannat år av 
samtliga utförare och däremellan genomförs en tematisk uppföljning.  

På ett övergripande plan har nämnden identifierat uppföljning av interna och externa utfö-
rare som en risk. Särskilt poängterades uppföljningens likvärdighet och omfattning som ett 
potentiellt utvecklingsområde. Bakgrunden till denna risk är att nämnden har ungefär 55 
verksamheter att följa upp, men att resurserna inte är tillräckliga för att genomföra uppfölj-
ningen på ett likvärdigt sätt samt att nämnden efterfrågat mer likvärdig uppföljning mellan 
privata och kommunala utförare.   

4.3 Förfrågningsunderlag bygger på tidigare erfarenheter  

I projektgruppen för framtagande av förfrågningsunderlag rörande hemtjänst och särskilt 

boende för äldre ingår den personal som genomför uppföljningen. Medarbetarna som ge-

nomför uppföljningen har genom sitt deltagande i framtagandet av förfrågningsunderlag 

möjlighet att framföra synpunkter på kravställningarna. Enligt intervjuade används lärdo-

mar från avtalsuppföljningen i framtagandet av förfrågningsunderlaget.   

4.4 Flertalet metoder tillämpas i uppföljningen 

Vid uppföljningen av externa utförare tillämpas ett antal olika metoder. I följande delavsnitt 
beskrivs tillämpade uppföljningsmetoder för hemtjänst och särskilt boende.  

4.4.1 Ledningssystemet i fokus vid avtalsuppföljning av hemtjänst  

En av de mest centrala delarna av nämndens uppföljningsramverk är avtalsuppföljningen. 
Avtalsuppföljningen utgår från det avtal som finns mellan kommunen och den privata utfö-
raren, det förfrågningsunderlag som använts i upphandlingen där kraven för tjänsten har 
specificerats samt utifrån det anbud utföraren har lämnat. 

Avtalsuppföljningen av hemtjänst genomförs via genomgång av kvalitetsledningssystemet, 

stickprov i verksamhetssystemet Lifecare för att granska dokumentation och genomföran-

deplaner samt intervjuer med anställda. Den senaste avtalsuppföljningen genomfördes 

2020. Anledningen till att avtalsuppföljningen under 2021 utgick var att LOV-upphand-

lingen förnyades under det året. Nästa avtalsuppföljning är planerad att genomföras 

 
6
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska, samordnande kvalitetsutvecklare och kvalitetsutvecklare.  
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2022.  

Inom ramen för denna granskning har vi tagit del av den senast genomförda avtalsuppfölj-

ningen av utföraren Destinys Care. I uppföljningen ingick granskning av kravkategorierna 

ledning och personal, lokaler, teknik och miljö, verksamhet och övriga krav. Sammanlagt 

följdes 52 avtalskrav upp. Noterbart är att de avtalskrav som följs upp till största del är så-

dana som är att betrakta som uppföljningsbara. En stor del av dessa krav, framförallt när 

det kommer till verksamheten, är kopplade till att det finns skriftliga rutiner för olika mo-

ment i utförandet. Uppföljningen inriktar sig snarare på kvalitetssystemet än den kvalitet 

som uppstår i mötet mellan brukare och vårdgivare. Kvalitetskrav av ”mjukare” karaktär, 

exempelvis avseende delaktighet och självbestämmande är inte lika framträdande i upp-

följningen utifrån vad som kan utläsas av uppföljningsrapporten. Enligt intervjuade fångas 

sådana aspekter upp i möten med intervjuade medarbetare, men kommer inte till uttryck i 

den dokumenterade uppföljningsrapporten.   

Kommunen har sedan ett antal år tillbaka upphandlat det digitala tidsregistreringssyste-

met Phoniro Care för hemtjänsten. Systemet används av anordnarna för att registrera ut-

förd tid och insats genom att personalen kvitterar start och slut på besöket via en mobilte-

lefon. Genom systemet kan biståndshandläggare och personal på kvalitetsenheten över-

vaka registrerade hemtjänsttimmar. I flera andra kommuner har denna typ av uppföljning 

resulterat i avtalshävningar med hemtjänstutförare. Samtidigt är denna form av dataana-

lys mycket tidskrävande. Enligt intervjuade har denna typ av uppföljning utökats under se-

nare år för nämndens utförare.   

4.4.2 Många av kraven på särskilt boende följs upp  

När det kommer till särskilt boende för äldre har vi granskat avtalsuppföljningen av At-

tendo Hagtorp. Den senaste uppföljningen genomfördes 2020. Vid detta tillfälle granska-

des sammanlagt 78 avtalspunkter inom ett antal olika områden. Uppföljningen genomför-

des av socialkontorets kvalitetsutvecklare och medicinskt ansvarig sjuksköterska under två 

dagar. Med anledning av den pågående pandemin genomfördes inga intervjuer med bru-

kare. Däremot intervjuades ett flertal medarbetare inom personalstyrkan.  

Socialkontoret har inte definierat utifrån vilka grunder bedömningen av kraven kommer 

att göras, i de fall där det inte är uppenbart vad som är en skälig kvalitetsnivå. Ett exempel 

på det är kravet att leverantören svarar för att personal har nödvändig utbildning i hygien 

och att fortbildning sker kontinuerligt.  

Utöver avtalsuppföljningen genomfördes även en kvalitetsuppföljning med fokus på hälso- 

och sjukvårdsfrågor inom särskilt boende för äldre. I uppföljningen ingår bland annat mun- 

och tandvård, läkemedelshantering och vårdhygien. Uppföljningen genomförs av medi-

cinskt ansvarig sjuksköterska.  

4.4.3 Kvalitetsberättelser begärs in årligen  

Enligt avtalen ska utförarna lämna en kvalitetsberättelse till nämnden varje år. Där ska det 

tydligt framgå hur verksamheten under året har arbetat för att säkra och utveckla kvali-

teten 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 förbätt-

ringsåtgärder som är genomförda samt planerade. Kvalitetsberättelsen ska också beskriva 

områden som avvikelsehantering, samverkan, medarbetarnas delaktighet i kvalitetsar-

betet, riskanalyser, externa granskningar med mera. Utifrån resultaten ska en plan för 
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kommande år presenteras. Kvalitetsteamet granskar årligen de privata utförarnas kvali-

tetsberättelser och begär in kompletteringar vid behov. 

4.4.4 Tematiska uppföljningar riktar fokus mot särskilda områden   

Den tematiska uppföljningen avser samtliga utförare oavsett i vilken regi den bedrivs. Upp-
följningen fokuserar på ett särskilt tema och genomförs vartannat år. Syftet med den tema-
tiska uppföljningen är dels att kontrollera utförarna, dels att rikta uppmärksamhet mot om-
råden som kommunen prioriterar.  Under 2021 genomfördes ingen tematisk granskning 
med anledning av pandemin.   

4.4.5 Ytterligare uppföljningsmetoder används i kompletterande syfte  

Som komplement till ovan nämnda uppföljningsmetoder inhämtas information om utfö-

rarna via individuppföljningar, brukarundersökningar och ekonomiska kontroller. Bistånds-

enheten genomför regelbundet individuppföljningar av brukarna inom kommunal och pri-

vat regi. Individuppföljningen fokuserar på vilken effekt insatsen/insatserna har givit den 

enskilde. I dessa uppföljningar kan det framkomma uppgifter som är relevanta för avtals-

uppföljningen. Intervjuade uppger att de har en nära kontakt med biståndsenheten i frågor 

som rör kvalitet i utförarverksamheten.  

Socialstyrelsens brukarundersökning används för analys av kvaliteten i utförarnas verk-

samhet. Handlingsplaner utifrån uppmärksammade brister begärs in från både privata och 

kommunala utförare.  

För att kontrollera utförarnas ekonomiska stabilitet inhämtar ansvarig kvalitetsutvecklare 

information om leverantörernas kreditvärdighet två gånger per år.  

Avslutningsvis kan nämnas att det kan genomföras utökad uppföljning på förekommen an-

ledning. Den utökade uppföljningen kan vara anmäld eller oanmäld och aktualiseras till ex-

empel om en allvarlig händelse har inträffat eller att flertalet klagomål har inkommit.  

4.5 Utförare är ålagda att ha rutiner för klagomålshantering  

Synpunkter och klagomål utgör en viktig informationskanal för kommunen i uppföljningen 

av utförare. Inom förvaltningen finns en dokumenterad synpunkt- och klagomålsprocess, 

men denna uppdaterades senast 2016 överensstämmer inte helt med de praktiska ruti-

nerna. Inkomna klagomål sorteras i samlingsärenden och skickas direkt till berörd chef när 

klagomålet avser den egna regin. Om det finns synpunkter på mer övergripande nivå eller 

om avsändaren inte är nöjd med återkopplingen kopplas kvalitetsteamet in. Även de klago-

mål som rör privata utförare hanteras av medarbetarna i kvalitetsteamet. Intervjuade upp-

ger att inkomna klagomål ligger till grund för uppföljningen och kan i vissa fall föranleda 

extra uppföljning.  

I förfrågningsunderlagen finns krav på utförarnas egna system för hantering av syn-

punkter och klagomål. Noterbart är att det inte finns krav på att utförarna inom hemtjänst 

ska informera brukarna om hur synpunkter och klagomål kan lämnas direkt till kommunen. 

Vidare finns inga särskilda krav på att allvarliga klagomål (med undantag för Lex Sarah och 

Lex Maria) ska rapporteras skyndsamt till kommunen.  
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4.6 Flertalet åtgärdsmöjligheter står kommunen till förfogande  

Avtalen för hemtjänst och särskilt boende innehåller skrivningar om konsekvenser vid brist 

i utfört arbete. Om brister noteras kan kommunen inkräva åtgärdsplan, utdela vite samt 

häva avtalet. I avtalen specificeras under vilka omständigheter de olika sanktionerna kan 

användas. 

I avtalsuppföljningen av Destiny Care noterades ett antal mindre väsentliga brister, bland 

annat rörande arbetet med egenkontroller och den systematiska uppföljningen. Utifrån no-

terade brister genomförde socialkontoret ett förbättringsarbete tillsammans med utfö-

rarna för att komma tillrätta med problemen.  

Under 2019 utdelades viten efter att brister noterats i Hagtorps verksamhet. Därefter har 

kvalitetsteamet haft månatliga uppföljningsmöten med representanter för leverantören i 

syfte att följa utvecklingen inom boendet. Dessa möten har genomförts kontinuerligt ändå 

fram till sommaren 2021.  

4.7 Motsvarande uppföljning sker av kommunala utförare  

Uppföljningen av den kommunala regin har primärt genomförts av verksamheten på egen 

hand. Kvalitetsteamet har dock sedan 2021 börjat med att följa upp de kommunala aktö-

rerna på motsvarande sätt som de privata. I december 2021 följdes kommunens särskilda 

boenden upp. Tanken är att även den kommunala hemtjänsten framgent ska följas upp en-

ligt samma principer.  

Uppföljningen av de kommunala utförarna genomförs även av utförarna på egen hand ge-

nom så kallade egenkontroller. Samtliga verksamheter dokumenterar vid årets början sin 

egenkontrollplan i systemet Stratsys. Kartläggning av vilka kontrollmoment som ska ge-

nomföras under året beslutas bland annat utifrån verksamhetens inriktning och utifrån re-

sultat av tidigare års kontroller. Resultatet av genomförda egenkontroller samt planerade 

och genomförda åtgärder dokumenteras dels i egenkontrollplanen dels i kvalitetsberättel-

sen. Exempel på mätningar är brukarundersökningar, granskningar av social dokumentat-

ion, kontroll av icke verkställda beslut, enhetsundersökningar och liknande.   

I likhet med de privata utförarna tar de kommunala verksamheterna årligen fram en kvali-

tetsberättelse. Kvalitetsteamet granskar nämndens samtliga interna kvalitetsberättelser 

på samma sätt som för verksamheterna i extern regi.  

4.8 Nämnden tar del av genomförda avtalsuppföljningar  

I början av 2020 påbörjades ett arbete med att upprätta en ny struktur för återrapporte-

ring till nämnden. Numera skrivs ett ärende fram till nämnden efter genomförd uppfölj-

ning. I detta ärende redovisas hur uppföljningen genomförts och resultatet av uppfölj-

ningen. Utöver detta presenteras samtliga verksamheters kvalitetsberättelser en gång år-

ligen för nämnden. Utöver skriftlig rapportering tar nämnden även del av muntliga redogö-

relser i samband uppföljningsärendena eller på förekommen anledning.  

4.9 Vår bedömning  

Enligt vår bedömning bedrivs i många avseenden ett ändamålsenligt uppföljningsarbete. 

Ansvariga för avtalsuppföljningen är involverade i framtagandet av avtalens kravställ-

ningar, vilket bidrar till att avtalsuppföljningen blir en integrerad del av inköpsprocessen. 
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Planeringen av avtalsuppföljningen är strukturerad och dokumenterad. Uppföljningen ge-

nomförs av personal med gedigen erfarenhet och utifrån särskilt framtagna uppföljnings-

mallar. Vid identifierade brister har kommunen en varierad arsenal av ingripandemöjlig-

heter till sitt förfogande som gör det möjligt att anpassa ingripanden till rätt nivå. Vidare 

är uppföljningen i enligheten med fullmäktiges program för uppföljning av utförare av 

kommunala angelägenheter och det sker en tillräcklig återrapportering till nämnden. Med 

detta sagt finns ett antal åtgärder som kan vidtas för att stärka uppföljningen.  

Uppföljningen av framförallt hemtjänsten – men även särskilt boende – utgår i hög ut-

sträckning från avtalskrav som avser förekomsten av rutinbeskrivningar och moment 

kopplade till utförarnas ledningssystem. Denna typ av krav är inte oviktig att följa upp – 

strukturerade rutiner utgör en grund för den verksamhetsmässiga kvaliteten. Välsorterade 

rutinkataloger säger dock per automatik inget om kvaliteten i utförandet av vård- och om-

sorgstjänster. Intervjuade uppvisar hög medvetandegrad av detta vilket enligt vår bedöm-

ning bör omsättas i ett utvecklingsarbete med fokus på att identifiera kompletterande upp-

följningsmetoder för att mäta kvaliteten i utförandet. Denna typ av uppföljning är dock re-

surskrävande då den förutsätter observation av medarbetare. Baserat på våra intervju-

uppgifter är det tveksamt om dessa resurser finns tillgängliga i nuläget.  

I avtalsuppföljningen används uppföljningsmallar som bidrar med förutsägbarhet och lik-

värdighet i uppföljningen. Enligt vår bedömning bör dock nämnden tydliggöra vilka bedöm-

ningsgrunder avtalsuppföljningen bygger på. Vissa kvalitetskrav som följs upp är vagt for-

mulerade vilket förutsätter att inspektören gör någon form av bedömning av vad som är 

en tillräcklig kvalitetsnivå. Enligt vår bedömning skulle ett tydliggörande av grunderna för 

denna bedömning stärka avtalsuppföljningens transparens och likvärdighet.  

Vidare lämnas i uppföljningsmallarna ett relativt litet utrymme för övergripande helhetsbe-

dömningar avseende de stora dragen i verksamheten. Enligt vår bedömning kan verksam-

heten överväga att komplettera den checklistorienterade uppföljningen med mer holistiska 

bedömningar som fokuserar på intentionerna i lagstiftningen och lämna ett större ut-

rymme för inspektörerna att använda sitt professionella omdöme. Kvalitetenhetens varie-

rade uppsättning av uppföljningsmetoder ger goda förutsättningar för denna typ av över-

gripande bedömningar, som enligt uppgift redan görs i praktiken, men inte kommer till ut-

tryck i uppföljningsrapporterna.  

Organisationer är i regel duktiga på att anpassa verksamheten utifrån hur den är planerad 

att granskas. Enligt vår bedömning bör nämnden överväga att utöka antalet oanmälda in-

spektioner för att undkomma problematiken med att inte kunna observera verksamhetens 

normaltillstånd.7  

Ett omtalat problem i upphandling av äldreomsorg och andra liknande tjänster är att LOU:s 

grundläggande principer
8 gör det svårt att värna om kvalitet som är ”svår att sätta fingret 

på”, det vill säga kvalitet som är icke verifierbar.
 9
 Denna typ kvalitet är i äldreomsorgen 

väsentlig för brukarna, men svår att värdera vid en upphandling eller avtalsuppföljning. 
Att viss typ av kvalitet i äldreomsorgen inte kan hanteras på ett bra sätt inom ramen för 

avtalsuppföljning är ofrånkomligt. För att hantera denna problematik behöver således av-

talssyrningen kompletteras med andra styrformer. Två instrument som ibland glöms bort 

 
7
 Se Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. 2014:1. Goda år på ålderns höst? En ESO-rapport om kon-

kurrens i äldreomsorgen.   
8
 Icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.  

9
 Se Konjunkturrådets rapport 2022: Offentlig upphandling – i gränslandet mellan ekonomi och juridik.  
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vid styrning av externa utförare är informationsstyrning och normstyrning.
10

 Framförallt 

det förstnämnda styrinstrumentet tillämpas av nämnden i viss utsträckning, men vi rekom-

menderar att användningen av båda dessa styrmetoder utvecklas. Exempelvis kan kun-

skapsspridning utvecklas genom fler informationsmöten med utförare. Vidare kan främ-

jande råd och rekommendationer i samband med avtalsuppföljningen lämnas – utan att de 

nödvändigtvis behöver bottna i ett specifikt avtalskrav. Vi rekommenderar också att verk-

samheten överväger att upprätta en tydligare målstyrning tillsammans med aktörerna, där 

mål och aktiviteter definieras i samverkan.
11

 Det finns framgångsrika exempel där upprät-

tandet av gemensamma mål och aktiviteter resulterade utökad samarbetsvilja hos de ex-

terna utförarna.  

Avslutningsvis rekommenderar vi att verksamhetens rutinbeskrivning för synpunkts- och 

klagomålshantering uppdateras utifrån de faktiskt tillämpade rutinerna. Vidare bör det 

tydligare framgå hur snabbt kommunen förväntar sig att erhålla rapporter om allvarliga 

synpunkter och klagomål.  

 

 
 
 
 
 
 

 
10

 De styrinstrument som i regel får mest uppmärksamhet är avtalsstyrning och styrning genom ersättnings-
modeller.  
11

 Aktörerna är i nuläget ålagda att redovisa hur arbetet bidragit till nämndens mål.  



26 Svar på revisionsrapport  gällande granskning av uppföljning av externa utförare inom äldreomsorgen

 

16 
 

5. Uppföljning av avtalskrav  

Vi har inom ramen för denna granskning analyserat två avtal, ett för särskilt boende och 
ett för hemtjänst, med utgångspunkt från den tidigare beskrivna modellen för analys av 
kvalitetskrav (se avsnitt 3.2). Därtill redogör vi i detta kapitel för kommunens avtalade möj-
lighet till insyn.   

5.1 Merparten av kraven för särskilt boende är uppföljningsbara 

Vår granskning av visar att merparten, 148 stycken, av avtalets sammanlagt 225 formule-

rade krav är att betrakta som mätbara. Nästan 80 krav var mer generellt hållna. Ungefär 

två tredjedelar av de uppställda kraven var alltså enligt vår bedömning mätbara.  

 

 
 

Det finns många positiva aspekter rörande formuleringen av avtalets kvalitetskrav. Otyd-

liga formuleringar om målsättningar eller ”kontinuerliga” uppföljningar undviks ofta, om 

än inte alltid. Sådana formuleringar är svåra att följa upp då de inte tydliggör vad kontinu-

erlig är och en utförare kan hävda att något sker kontinuerligt nästan oavsett hur ofta det 

sker. Istället ställs kraven ofta i relation till en tydlig referenspunkt, antingen lagstiftning 

eller observerbara företeelser. Ett exempel är att ”leverantören ska erbjuda minst en halv-

timmes utevistelse/promenad minst en gång per dag om brukaren så önskar”. Denna for-

mulering ger en tydlig utgångspunkt för mätning vilket utifrån ett uppföljningsperspektiv 

är lovvärt.  

Särskilt värt att uppmärksamma är kraven avseende kost, måltider och nutrition. Dessa 

har mestadels klara utgångspunkter för mätning, med hänvisning både till enkla kvantita-

tiva krav, exempelvis att ”leverantören ska ansvara för tillagning och servering av tre hu-

vudmål”, och till externa referenspunkter i form av Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens 

riktlinjer.  

Det finns emellertid områden som kännetecknas av mer generellt hållna krav. Ett sådant 

område är kraven som avser utförarens personal. Ett exempel på ett generellt hållet krav 

är att ”leverantören ska tillhandahålla sjuksköterskor i en omfattning som motsvarar aktu-

ella vårdbehov”. Vad som motsvarar aktuellt vårdbehov är godtyckligt och en utförare kan 

hävda att kravet uppfylls för många olika nivåer av tillgänglighet, vilket gör det svårt att 
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mäta i praktiken.  

Uppdelat på olika verksamhetsområden framgår det att vissa områden präglas av mer ge-

nerella eller mätbara inslag. Undantaget vårdinsatser tenderar krav på insatser att vara 

generellt hållna. Exempel på detta kan vara ”leverantören ska ansvara för och uppmuntra 

de boende till daglig fysisk, psykisk, social, kulturell, språklig och andlig stimulans utifrån 

var och ens förutsättningar, behov och önskemål”. Detta krav är generellt hållet eftersom 

det inte framgår hur eller i vilken utsträckning denna uppmuntran ska ske. Allt från att de 

anställda dagligen uppmuntrar de boende till att röra på sig till att en gång om året rekom-

mendera daglig meditation kan innefattas av detta krav. Även mindre övergripande krav 

på insatser kan vara svåra att mäta. Ett exempel på detta är “leverantören ska ge de bo-

ende möjlighet att vara delaktiga i trädgårdssysslor”. Detta är svårt att följa upp då “möj-

lighet att vara delaktig” kan ha en skild innebörd för olika personer.  

Kraven på vårdinsatser är däremot i regel mätbara. En bidragande orsak är att kraven i 

hög utsträckning hänvisar till lagstiftning eller andra normgivande regelverk. Ett exempel 

är att avtalets krav på sammanhållen vård, där det specifikt hänvisas till dokumentet Sam-

manhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Detta är en tydlig hänvisning 

till existerande material som går att följa och omsätta i praktiken, vilket också möjliggör 

mätning.  

 

 
 

Slutligen visar vår analys att merparten av kraven är så kallade processkrav eller resurs-

krav, medan det ytterst få krav avser effekten av insatser. Detta resultat ligger i linje med 

tidigare granskningar. Processkrav, det vill säga krav som behandlar till exempel rutiner, 

brukar vara de vanligaste förekommande kraven i avtal med externa utförare. Vad som 

däremot är utmärkande för detta avtal är antalet resurskrav, vilka utgör en ovanligt stor 

andel. Som framgår är de ofta lättare att mäta än vad processkrav är.  

0 5 10 15 20 25 30 35

Arkivering och dokumenthantering

Samarbete med staden/myndigheter/utförare/anhörig

Information till staden/myndigheter/brukare

Miljö

Ledningsssytem och organisation

Lokal och inventarier, utrustning

Utbildning och erfarenhet

Måltid och livsmedel

Insatser social/allmän

Instser vård

Tillgänglighet och bemanning

IT-system

Öppenhet för tillsyn

Anställningar

Diskriminering

Verksamhetsområden

Generella Mätbara



26 Svar på revisionsrapport  gällande granskning av uppföljning av externa utförare inom äldreomsorgen

 

18 
 

 
 
En än mer grundläggande förutsättning för avtalsuppföljning än tydliga kravformuleringar 

är att kommunen avtalat om insyn i verksamheten. I avtalet med leverantören finns ett an-

tal skrivningar som ger kommunen och kommunens anlitade konsulter rätt till insyn vid in-

spektioner och uppföljningar. Vidare ges kommunen insyn i verksamheten genom inrap-

porteringen av klagomål och synpunkter.  

5.2 Även inom hemtjänsten är merparten av kraven uppföljningsbara  

Privata utförare är i kommunen upphandlade genom ett LOV-avtal. Fördelningen av mät-
bara respektive generellt hållna krav inom hemtjänsten är lik den för särskilt boende. Av 
totalt 88 krav bedömer vi 31 som generellt hållna och 57 som mätbara. De mätbara utgör 
således cirka 65 procent av de sammanlagda kvalitetskraven.  

 

 
 
I likhet med avtalet för särskilt boende ges ofta hänvisningar till lagstiftning eller annat 

normgivande regelverk, vilket gör kraven mätbara. Ett exempel är ”utföraren ska minst en 

gång per år gå igenom bestämmelserna kring lex Sarah med personalen”. Kravet hänvisar 
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till bestämd lagstiftning, och till ett bestämt antal gånger per år som utföraren ska gå ige-

nom lagstiftningen. Dessa två faktorer gör kravet enkelt att följa upp.  

Bland avtalets generellt hållna krav är somliga övergripande målsättningar utan att det 

specificeras vad som i praktiken krävs av utföraren. Ett sådant exempel är att ”utföraren 

ska tillhandahålla en god och värdig omsorg i livets slutskede”. Innebörden av ”en god och 

värdig omsorg” uttrycks inte vilket gör det svårt att mäta. Genom att hänvisa till ett lokalt 

dokument, Vårdhandboken eller annat normgivande dokument hade dock kraven kunnat 

göras mätbart.
12

  

Generellt hållna krav är vanligast förekommande inom kategorin som avser sociala eller 

allmänna insatser. Ett exempel på ett generellt hållet krav inom detta område är ”de insat-

ser som ges ska samordnas så att så få personer som möjligt besöker den äldre, detta för 

att säkerställa en hög personal- och omsorgskontinuitet för brukaren”. Detta krav är gene-

rellt hållet då det är svårt – om inte omöjligt – att definiera hur många personer som “så få 

som möjligt är” och om den nivån verkligen har uppnåtts. Ett positivt exempel inom 

samma kategori av krav är “larm ska besvaras inom max 30 minuter”. Detta krav är lov-

värt utifrån ett uppföljningsperspektiv då det ger en mätbar referenspunkt i form av en 

maximal tidsåtgång.  

Verksamhetsområdet utbildning och erfarenhet har många krav. En betydande del av 

dessa är mätbara, exempelvis ”inom hemtjänsten ska minst 70 % av personalen ha full-

gjord undersköterskeutbildning” och ”verksamheten ska ha en chef med relevant doku-

menterad högskoleutbildning (ex socionom eller annan jämförbar utbildning) om minst 

180 hp (före 2007 120 hp) och minst två (2) års dokumenterad erfarenhet av chefsupp-

drag där det ingått budget, drift- och personalansvar inom relevant område”. Båda dessa 

krav specificerar en utbildningsnivå som måste uppnås, mot vilken personalens och che-

fens faktiska utbildningsnivå kan jämföras.  

 
12 Andra generellt hållna krav är specifika under vilka omständigheter de är relevanta, men är svåra att mäta 

på grund av brist på en måttstock. Ett exempel på ett sådant krav är ”utföraren ska vara uppmärksam på om 

en enskild kan vara utsatt för våld av någon form; fysiskt, psykiskt, sexuellt eller ekonomiskt och kan behöva 

stöd och skydd”. Ambitionen för detta mål är specifikt, men det är inte uppenbart vad det i praktiken förväntas 

av utföraren med att vara uppmärksam eller när kravet är uppfyllt. Dessa typer av krav kan det dock vara 

svåra att göra mätbara.   
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Merparten av kvalitetskraven är processkrav. Jämfört med särskilt boende utgör resurs-

kraven för hemtjänsten en mindre andel av det totala antalet krav. Proportionen av krav 

som är generellt hållna respektive mätbara varierar inte nämnvärt mellan de olika for-

merna av krav om man bortser från effektkrav som enbart innehåller fem krav.  

 

 
 
Slutligen vill vi också belysa säkerställandet av insyn genom avtalet. I likhet med avtalet 

för särskilt boende finns krav på insyn och öppenhet. Därtill ska utföraren, gällande di-

verse aspekter av verksamheten, rapportera information till kommunen.  
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5.3 Vår bedömning 

I vår granskning av äldre- och omsorgsnämndens avtalsdokument har sammanlagt 313 
krav analyserats utifrån uppföljningsbarhet, vilken del av verksamheten kravet omfattar 
och vilken form av kvalitet som avses. Resultatet visar att merparten av kraven är mätbara, 
det vill säga att de definierar en gräns eller nivå för vad som ska uppnås. Det finns dock ut-
rymme att ytterligare stärka tydligheten i vad kraven avser.   

Förutsättningarna att formulera uppföljningsbara kvalitetskrav är betingad vilken vara eller 
tjänst som avses. Det är exempelvis betydligt enklare att formulera kvalitetskrav för asfal-
tering eller en bro, jämfört med tjänster vars kvalitets uppstår i mötet mellan individer. Väl-
färdstjänster inom omsorg är erkänt svåra att formulera uppföljningsbara krav inom. Denna 
svårighet friskriver emellertid inte nämnden från att i största möjliga mån eftersträva 
stringens och tydlighet i gällande avtal och förfrågningsunderlag. Vår granskning visar att 
merparten av granskade kvalitetskrav är att betrakta som mätbara, samtidigt som en rela-
tivt stor andel är generellt hållna. Vissa av de generellt hållna kraven kan enligt vår bedöm-
ning göras mätbara genom att specificera tydliga referenspunkter i form av riktlinjer, praxis 
eller annat normgivande standard. Denna åtgärd skulle förbättra kravens uppföljningsbar-
het. Det är dock positivt att vaga begrepp såsom att utföraren ska ”sträva” eller ”ha som 
målsättning” att göra något undviks.  

En möjlig risk med mätbara krav, åtminstone uttryckta i alltför stor detalj och i för stor 
mängd, är att de kan hämma innovation, vilket underminerar en av de tänkta fördelarna 
med att lägga ut verksamheten. Ett av de ursprungliga syftena med att privatisera välfärds-
verksamheter var nämligen att stärka innovationen inom offentligt finansierad verksamhet. 
Om kommunen ställer alltför detaljerade krav på hur verksamheten ska bedrivas omöjlig-
görs privata utförares potentiella bidrag till verksamhetsutveckling. Av den anledningen 
brukar kvalitetskrav som avser resultatet (effektkrav) av den bedriva verksamheten fram-
hållas som svar på att möjliggöra uppföljning utan att hämma innovationen. Vi rekommen-
derar därför nämnden att se över möjligheten till att använda fler effektkrav, det vill säga 
krav som avser resultatet av insatser snarare än hur insatserna ska genomföras. I upphand-
lingssammanhang brukar detta kallas för funktionsupphandling och har under senare år 
lyfts fram som ett gångbart alternativ även vid upphandling av äldreomsorg.  

Vidare rekommenderar vi att förvaltningen gör en bedömning om den stora mängden krav 
minskar effekten av styrningen. Vi ifrågasätter att det går att göra en rimlig helhetsbedöm-
ning utifrån det stora antalet krav – inte minst med tanke på att flera krav är svåra att följa 
upp. En del krav överlappar dessutom eller är återkommande i avtalen. En reflektion är att 
styrning genom krav till viss del följer samma logik som målstyrning: det är i regel enklare 
att lägga till ett krav, än att göra det motsatta. Risken är dock att detta leder till inflation av 
krav. Ett stort antal krav ger snarare en svagare styrkraft än en starkare, vilket brukar kal-
las för detaljeringsparadoxen när det kommer till målstyrning. För varje krav som läggs till 
urholkas styrkraften i redan befintliga krav – ju fler krav, desto otydligare blir signalen till 
verksamheten kring vad som egentligen är prioriterat. Analogin mellan målstyrning och 
kravstyrning är inte helt utan dissonans, men det finns ändå skäl för verksamheten att ha 
detta perspektiv i åtanke vid framtagandet av förfrågningsunderlag, för att säkerställa en 
så effektiv styrning som möjligt.  

Enligt vår bedömning bedrivs uppföljningen i enlighet med fullmäktiges program för upp-
följning av utförare av kommunala angelägenheter. Nämndens uppföljningsverksamhet sva-
rar väl mot målen för uppföljningen. Dessutom har nämnden genom avtalen ålagt utförarna 
att arbeta utifrån nämndens övergripande mål, vilket är ett krav enligt fullmäktiges pro-
gram.  
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I överlämnandet ingår inte bara kontrollen över verksamheten utan även insyn i den-
samma. Insyn från kommunens och allmänhetens sida säkerställs i båda avtal genom bland 
annat krav på dokumentation och information om olika aspekter av verksamheten. Därutö-
ver stärks insynen ytterligare genom krav på öppenhet för klagomål och synpunkter.  
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Svar på revisionsfrågor 

Delfråga Svar 

I vilken utsträckning har nämnden i 
avtal med utförare ställt ändamålsen-
liga krav på kvalitet och försäkrat sig 
om möjlighet till insyn och uppfölj-
ning? 
 

Av sammanlagt 313 granskade krav är cirka 35 
% generellt hållna, vilket innebär att de är svåra 
att följa upp eller baserade på otydlig bedöm-
ningsgrund. De resterande kraven är mätbara. 
Andelen mätbara krav och därmed också upp-
följbarheten är god, men skulle kunna förbätt-
ras ytterligare genom tydliggörande av refe-
renspunkter för vissa krav. 

Nämnden har försäkrat sig om möjlighet till in-
syn och uppföljning avseende hemtjänst och 
särskilt boende genom avtalens formuleringar. 

Hur ser processen ut för uppföljning 
och kontroll av uppställda mål på kva-
litet? I vilken utsträckning är proces-
sen ändamålsenlig och komplett?  

 

 

Vid uppföljningen av externa utförare tillämpas 
ett antal olika metoder. Avtalsuppföljningen ut-
gör en central del av uppföljningen både av sär-
skilt boende och hemtjänst. Nämndens system 
och metoder för uppföljning beskrivs närmare i 
kapitel 4.  

Enligt vår bedömning är processen till viss del 
ändamålsenlig men kan stärkas ytterligare. 
Bland annat rekommenderar vi att större fokus 
riktas mot utförandet av tjänsterna, att ytterli-
gare utrymme lämnas för inspektörernas hel-
hetsbedömningar, att bedömningsgrunder upp-
rättas för svårbedömda avtalskrav och att anta-
let oanmälda inspektioner utökas.  

Är nämndens uppföljningsplan utfor-
mad i enlighet med fullmäktiges pro-
gram för uppföljning?  

Ja. Enligt vår bedömning är nämndens uppfölj-
ningsplan avseende hemtjänst och särskilt bo-
ende i enlighet med fullmäktiges program för 
uppföljning.  

Hur hanteras eventuella klagomål 
och synpunkter på externa utförare? 
I vilken utsträckning kan hanteringen 
bedömas som ändamålsenlig?  

 

Rutinerna för hantering av synpunkter och kla-
gomål beskrivs i avsnitt 4.5. Enligt vår bedöm-
ning bör nämnden säkerställa att de praktiska 
rutinerna överensstämmer med gällande rutin-
beskrivningar. Vidare är det önskvärt om det 
ställs krav på att utföraren ska informera bru-
kare om hur synpunkter lämnas till kommunen 
samt att allvarliga klagomål ska rapporteras 
skyndsamt till kommunen.  
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Sker det en kontinuerlig och tillräck-
lig återrapportering till nämnden? 

Ja. Rapporteringen av uppföljningen av utfö-
rare är tillräcklig. Nämnden tar del av resultatet 
för respektive avtalsuppföljning. Vidare presen-
teras samtliga verksamheters kvalitetsberättel-
ser en gång årligen för nämnden. Utöver skrift-
lig rapportering tar även del av muntliga redo-
görelser i samband uppföljningsärendena eller 
på förekommen anledning. 

  

  

  

  

  

  

  

  

EY EY 
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6. Bilaga 

Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner 
 
• Samordnande kvalitetsutvecklare  
• Kvalitetsutvecklare med inriktning äldreomsorg  
• Kvalitetsutvecklare med inriktning individ- och familjeomsorg  
 
 

Dokument  
 
• Verksamhetsplan, äldre och omsorgsförvaltningen  
• Program för mål, uppföljning och insyn för utförare av kommunala angelägenheter, full-

mäktige  
• Upphandlingsdokument LOV hemtjänst, äldre och omsorgsförvaltningen 
• Plan för uppföljning av externa utförare, äldre och omsorgsförvaltningen 
• Plan för uppföljning av externa utförare, äldre och omsorgsförvaltningen 
• Upphandlingsdokument LOU särskilt boende, äldre och omsorgsförvaltningen  
• Avtalsuppföljning Attendo Hagtorp 2020, äldre och omsorgsförvaltningen 
• Avtalsuppföljning Destinys Care, äldre och omsorgsförvaltningen 
• Kvalitetsuppföljning Hagtorp 2020, äldre och omsorgsförvaltningen 
• Kvalitetsberättelser 2020 för äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i intern och 

extern regi, äldre och omsorgsförvaltningen 
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Riktlinje Må bra check - bidrag till dem som 
vårdar anhörig i hemmet 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att Må bra check ska beviljas som 

bistånd enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinje Må bra check - 

bidrag till dem som vårdar anhörig i hemmet den 29 april 2022. 

Sammanfattning 

Socialnämnden beslutade den 19 oktober 2011 § 88 att godkänna 

socialkontorets förslag till riktlinje för hantering av Må bra check för personer 

som vårdar anhörig i hemmet. Syftet med Må bra checken är att minska den 

fysiska och den psykiska belastningen för anhöriga och bidraget ska användas 

till rekreation av något slag. Sedan Må bra checken infördes har minst 441 

ansökningar beviljats.  

Nuvarande riktlinje är ifrån 2011 och behöver revideras för att säkerställa att 

Upplands-Bro kommun följer de lagar, regler och förordningar som reglerar 

området. 

Socialkontoret föreslår att Må bra checken framöver ska beviljas som bistånd 

enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Att ge bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL är en 

möjlighet, inte en skyldighet, för kommunen. Då utbetalningen av Må bra 

checken är en frivillig kommunal verksamhet kan beslut inte överklagas annat 

än genom kommunalbesvär.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022 

 Riktlinje Må bra check-bidrag till dem som vårdar anhörig i hemmet 

den 29 april 2022 

 Protokollsutdrag ifrån Socialnämndens sammanträde den 19 oktober 

2011 § 88 Riktlinjer för hantering av Må-bra-check för personer som 

vårdar anhörig i hemmet 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2011 
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Ärendet 

Socialnämnden beslutade den 19 oktober 2011 § 88 att godkänna 

socialkontorets förslag till riktlinje för hantering av Må bra check. Checken 

infördes enligt ett förslag i budget för år 2011 där det stod att ”personer som 

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

stödjer en närstående som har funktionshinder är sjukvårdens och omsorgens 

viktigaste medarbetare. Insatser till anhöriga som frivilligt ger vård och stöd 

måste utvecklas. Det handlar aldrig om att tvinga någon utav att underlätta för 

denna någon”.  

Avsikten med Upplands-Bro kommuns Må bra check var, och är, att vidga 

stödet så att alla som vårdar och stödjer en närstående enligt lagstiftningen 

omfattas (prop. 2008/09:82, sid 7–10). Det innebär att arbetet med stöd till 

anhöriga ska omfatta socialtjänstens alla verksamheter. Syftet med Må bra 

checken är att minska den fysiska och den psykiska belastningen för anhöriga 

och bidraget ska användas till rekreation av något slag. 

Ansökningsförfarande utav Må bra check 

Det är kommunens anhörigkonsulent som arbetar inom den Förebyggande 

enheten för äldre, som handlägger och beslutar om Må bra checken. Checken 

har en egen budget inom den Förebyggande enheten och varje check ligger på 

950 kronor. Om antal ansökningar går över budget kan summan på checken 

sänkas så att alla som ansöker får ta del av bidraget.  

Den som ansöker om checken ska vara över 18 år och kan ansöka om en check 

per år. Den sökande och den närstående ska vara bosatta i Upplands-Bro 

kommun och folkbokförda på samma adress. Läkarintyg som styrker den 

närståendes tillstånd ska skickas in tillsammans med ansökan. Sista dag för 

ansökan är den 15 november och bidraget betalas ut under december månad.  

Exempel på personer som har rätt att ansöka om checken: 

• Anhöriga till personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning 

• Anhöriga till personer med intellektuell funktionsnedsättning 

• Anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom 

• Anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom 

• Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik 

• Föräldrar till barn under 18 år eller vuxna barn med någon av ovanstående 

sjukdom eller funktionsnedsättning 

• Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller 

funktionsnedsättning. 

Ansökan om Må bra checkar kan avslås om det inkommer en ansökan där en 

individ ansöker för sig själv, om ansökan har inkommit till anhörigkonsulenten 
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efter sista ansökningsdatum eller om den närståendes tillstånd ej kan styrkas 

med läkarintyg. Har den sökande ekonomiskt bistånd från kommunen görs 

bedömningen att ej räkna med checken. Checken bedöms som fondmedel om 

denne kan visa underlag på detta för sin handläggare på vuxenenheten samt 

syftet vad pengarna ska gå till.  

Sammanställning av ansökningar mellan åren 2011–2021 

Må bra checken infördes i kommunen 2011 och sedan dess har det inkommit 

minst 441 ansökningar enligt anhörigkonsulentens beräkningar. Det saknas 

statistik för åren 2013–2014, antalet inkomna ansökningar är högre än de 441 

som ses i nedanstående tabell. Utav dessa 441 ansökningar har sammanlagt10 

ansökningar avslagits.  

 

Anhörigkonsulenten har sammanställt vilka diagnoser som har angetts i 

ansökningarna. Tabellen nedan visar sammanställningen utav diagnoser mellan 

åren 2011–2012 samt 2016–2918. Det saknas uppgifter för åren 2013–2015.  

NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) är den mest förekommande 

diagnosen hos närstående som anges i ansökan. Inom NPF hör till exempel 

funktionsnedsättningarna ADHD, AST, Tourettes syndrom och språkstörning. 

Minst förekommande har varit ansökan ifrån anhöriga med en närstående som 

har en missbruksproblematik.  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beviljade 51 63 4 11 33 58 70 90 61

Avslag 0 0 0 2 3 2 1 2
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NPF var även den mest förekommande diagnosen 2019 samt 2020. Förra året, 

2021, var dock fysisk och intellektuell funktionsnedsättning vanligast 

(diagnosen är döpt till utvecklingsstörning i tabellen avseende åren 2011–

2018).  En fysisk funktionsnedsättning innebär att en individ har svårigheter att 

använda, styra, balansera och koordinera huvud, bål, armar och ben. Exempel 

på en sådan funktionsnedsättning kan vara cerebral pares, CP, 

eller ryggmärgsbråck.  

Intellektuell funktionsnedsättning kallas även utvecklingsstörning. Denna 

funktionsnedsättning kan delas in i lindrig, medelsvår eller måttlig, svår och 

mycket svår. För dem med Dows syndrom så märks diagnosen redan vid 

födseln. För andra kan det märkas senare i livet, som till exempel i skolåldern. 

Minst antal sökande hade anhöriga till dem med stroke respektive 

cancerdiagnoser under dessa år.  
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Revidering riktlinje Må bra check-bidrag till dem som vårdar 
anhörig i hemmet 

Nuvarande riktlinje för Må bra checken är ifrån 2011. Riktlinjen är i behov av 

revidering för att säkerställa att Upplands-Bro kommun följer de lagar och 

regler som reglerar området. Enligt tidigare förfarande har anhörigkonsulenten 

beslutat om Må bra checken enligt riktlinje. Bidrag har sedan betalats ut direkt 

till den sökande under december månad varje år, till exempel på dennes 

bankkonto. Enligt Skatteverket är denna form av utbetalning skattepliktig för 

mottagaren. Kommunen ska då redovisa ersättningen som en lön i en 

individuppgift och mottagaren blir beskattad för ersättningen.  

Socialkontoret föreslår att Må bra checken framöver ska beviljas som bistånd 

enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen. Att ge bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL är en 

möjlighet, inte en skyldighet, för kommunen. Bistånd enligt socialtjänstlagen är 

skattefri för mottagaren. 

Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning behöver revideras så att 

anhörigkonsulenten får delegation att bevilja checken enligt 4 kap. 2 § SoL. Då 

utbetalningen av Må bra checken är en frivillig kommunal verksamhet kan 

beslut inte överklagas annat än genom kommunalbesvär. 

Ansökningarna ska dokumenteras och kommuniceras i socialtjänstens 

verksamhetssystem då det rör sig myndighetsutövning mot enskild.  

Må bra checken har en egen budget på 60 000 kronor per år inom den 

Förebyggande enheten för äldre. Budgeten avser ansökningar från både 

Socialnämndens samt Äldre- och omsorgsnämndens målgrupper. En Må bra 

check ska enligt Socialkontorets förslag fortsatt ligga på 950 kronor. Om 

antalet ansökningar går över budget kan summan på checken sänkas så att alla 

som ansökt får ett bidrag.  

Barnperspektiv 

Barn kan vara anhörig till en individ som beviljas en Må bra check. Må bra 

checken bidrar till att minska den fysiska och den psykiska belastningen för 

den vuxna som erhåller checken samt öka dennes välmående. Detta kan gynna 

även barnet och dess välmående som anhörig.  
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Socialkontoret 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef äldre- och 

omsorgsavdelningen 

 

Bilagor 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2022 

 Riktlinje Må bra check-bidrag till dem som vårdar anhörig i hemmet 

den 29 april 2022 

 Protokollsutdrag ifrån Socialnämndens sammanträde den 19 oktober 

2011 § 88 Riktlinjer för hantering av Må-bra-check för personer som 

vårdar anhörig i hemmet 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2011 

 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 

 Enhetschef Förebyggande enheten för äldre 

 Anhörigkonsulent Förebyggande enheten för äldre 
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Riktlinje Må bra check

Sid 3 av 9

1 Bakgrund
Enligt socialtjänst la ge n 5 kap. 10 § ska Socialnä mnde n erbjuda stöd för att
underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvar igt sjuk
eller har en funktio ns nedsät t ning. Tanken är att minska de anhörigas psykiska
och fysiska belastning.

De flesta kommune r i landet har de senaste tio åren arbetat med att utveckla
stöd till anhöriga eller andra personer som vårdar, hjälper eller stödjer en
närstående.

Avsikten med Upplands-Bro kommuns Må bra check är vidga stödet så att alla
som vårdar och stödjer en närstående enligt lagstift ninge n omfattas (prop.
2008/09:82, sid 7–10). Det innebär att arbetet med stöd till anhöriga ska
omfatta socialtjäns te ns alla verksamhete r.

Arbetet med Må bra checken regleras genom Socialnä mnde n samt Äldre- och
omsorgsnä mnde ns riktlinjer för stöd till anhöriga.

1.1 Syfte

Syftet med Må bra checken är att minska den fysiska och den psykiska
belastninge n för anhöriga. Bidraget ska användas utav den anhörige till
rekreation av något slag.

Syftet med denna riktlinje är i sin tur att säkerställa och kvalitetssäk ra hur
processen med Må bra checkar går till så den är rättssäker.
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Riktlinje Må bra check

Sid 4 av 9

2 Socialkontorets riktlinjer
Socialkontoret s samtliga riktlinj er ska tjäna som underlag för tolkning av
lagstift ni nge n. Genom att följa de lokala tillä mp ni ngar som nämnden har
fastställt säkerställs likabehand l ing, rättssäkerhet och trygghet i bedömning och
beslut.

Som rutin ses socialkontore ts riktlinjer över årligen för att uppmärksamma
behov av eventuella justeringar med anledning av lagförä ndr inga r eller andra
behov. Om förändringar inte behövs löper riktlinjer na tills vidare.
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Riktlinje Må bra check

Sid 5 av 9

3 Lagstiftning, delegation
och dokumentation

3.1 Bistånd enligt Socialtjänstlagen 4 kap 2 §

Må bra checken beviljas som bistånd enligt Socialtjänst la ge n 4 kap.2 §. Att
ge bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL är en möjlighe t, inte en skyldighet, för
kommune n.

Utbetalning av Må bra checken är en frivill ig kommuna l verksamhet varför
beslut inte är möjligt att överklaga annat än genom kommuna lbes vä r.

3.2 Beslut

Beslut fattas av anhörigko ns ule nt enligt delegatio n ifrån Äldre- och
omsorgsnä mnde n.

3.3 Budget

Må bra checken har en egen budget inom den Förebyggande enheten för äldre.
Budgeten avser både Socialnä mnde ns samt Äldre- och omsorgsnä mnde ns
målgruppe r.

En Må bra check ligger på 950 kronor. Om antalet ansökningar går över budget
kan summan på checken sänkas så att alla som ansökt får ett bidrag.

3.4 Dokumentation

Arbetet med Må bra checken grundar sig på de regler som finns i
Socialtjäns t la ge n samt i Socialstyre lse ns föreskrifter och allmä nna råd om
handläggning och dokumentat io n.
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Riktlinje Må bra check

Sid 6 av 9

Må bra checken ska dokumenteras och kommunicera s i socialtjä nste ns
journals yste m då beslutet avser myndighets utö vning.
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Riktlinje Må bra check

Sid 7 av 9

4 Målgrupp,
bedömningskriterier och
avslag

4.1 Målgrupp

Exempel på personer som har rätt att ansöka om checken:

Anhöriga till personer med fysisk funktio ns nedsä tt ning

Anhöriga till personer med psykisk funktio ns ned sät t ning

Anhöriga till personer med utvecklingsstö r ning eller annan

intellekt ue ll funkt io ns nedsä tt ni ng

Anhöriga till personer med långvar ig psykisk sjukdom

Anhöriga till personer med långvar ig eller kronisk fysisk sjukdom

Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblema t ik

Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller
funktio ns nedsät t ning

Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller
funktio ns nedsät t ning

Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller
funktio ns nedsät t ning.

4.2 Bedömningskriterier

Personer som ansöker om Må bra check ska ha fyllt 18 år när de
ansöker.
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Riktlinje Må bra check

Sid 8 av 9

Personer kan ansöka om en Må bra check per år.

Den sökande och den närstående ska vara bosatta i Upplands-Bro
kommun och folkbokförda på samma adress.

Den som ansöker ska bo tillsa mma ns med den personen som denne
vårdar.

Den som vårdas har en långvar ig sjukdom och/eller
funktio ns nedsät t ning och behöver eller får stöd-, service, vård- eller
omsorgsinsat ser av den sökande.

Läkarintyg som styrker den närståendes tills tå nd ska skickas in
tillsa m ma ns med ansökan.

4.3 Skäl till avslag

En ansökan om Må bra check som avser den som ansöker avslås (en
person kan inte ansöka för dig själv).

Ansökninga r som inkommit till anhörigko ns ule nt eller Socialkontoret
med ansökningsdat um efter 15 november avslås för det året.

För att fatta ett beslut behövs infor mat io n samlas in via den sökande.

Bidraget är avsedd för att användas till den sökandes rekreation av
något slag. Pengarna ska inte användas för att betala till exempel
räkningar och är inte avsedda till att köpa saker till någon annan.

Läkarintyg som ska styrka den närståendes tills tå nd saknas.
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Riktlinje Må bra check

Sid 9 av 9

4.4 Specifika fall

Är den sökande anhörig till flera närstående betalas endast en check ut.

Har den sökande delad vårdnad om ett barn som är närstående, och som
bor deltid hos den sökande, betalas hela summan ut till den som söker.

Finns det flera familje med le mmar i en och samma familj som ansöker
om Må bra check och de alla var för sig tar hand om den närstående, får
de varsin Må bra check.

Den anhörige som ansöker om Må bra check kan även själv vara
närstående till en anhörig. Dennes anhörig kan därmed ansöka om Må
bra check för sig själv.

Har den sökande ekonomiskt bistånd från kommune n görs
bedömninge n att ej räkna med checken. Checken bedöms som
fondmedel om denne kan visa underlag på detta för sin handlägga re på
vuxenenhe te n samt syftet vad pengarna ska gå till.
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Revidering Äldre- och omsorgsnämndens 
delegationsordning maj år 2022 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering i 

delegationsordningen. 

Sammanfattning 

Socialkontoret gör två gånger per år en kontroll av att delegationsordningen är 

uppdaterad och korrekt. Revideringar kan bli aktuella att göra utöver detta 

intervall beroende på förändringar i lagstiftning eller i organisationen.  

Riktlinje för Må bra check har reviderats för att säkerställa att Upplands-Bro 

kommun följer de lagar, regler och förordningar som reglerar området.  

Må bra checken ska beviljas som bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. 

Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning behöver därför revideras så 

att kommunens anhörigkonsulent får delegation att fatta beslut om checken. 

Socialkontoret föreslår att delegationen läggs under ärendetyp Äldreomsorg. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022 

 Äldre- och omsorgsnämndens reviderade delegationsordning maj år 

2022 

Ärendet 

Socialkontoret gör två gånger per år en kontroll av att delegationsordningen är 

uppdaterad och korrekt. Revideringar kan bli aktuella att göra utöver detta 

intervall beroende på förändringar i lagstiftning eller i organisationen.  

Riktlinje för Må bra check har reviderats och antogs på Äldre- och 

omsorgsnämndens sammanträde den 30 maj 2022. Revideringen genomfördes 

för att säkerställa att Upplands-Bro kommun följer de lagar, regler och 

förordningar som reglerar området. Må bra checken ska beviljas som bistånd 

enligt 4 kap. 2 §.  Socialtjänstlagen.  
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Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning behöver därför revideras så 

att kommunens anhörigkonsulent får delegation att fatta beslut om checken 

enligt 4 kap. 2 § SoL.  

Socialkontoret föreslår att delegationen läggs under ärendetyp Äldreomsorg.  

Föreslagen revidering är i bilaga -Äldre- och omsorgsnämndens reviderade 

delegationsordning, markerad i rött. 

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det av vikt att socialtjänstens handläggning sker 

rättssäkert vilket en delegationsordning bidrar till.  

Socialkontoret 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef äldre- och 

omsorgsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Äldre- och omsorgsnämndens reviderade delegationsordning maj år 2022 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 

 Enhetschef Förebyggande enheten för äldre 

 Anhörigkonsulent Förebyggande enheten för äldre 
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1 Inledning – allmänt om delegation av beslut 

1.1 Delegationsordning 
I Upplands-Bro kommun har Äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden 
fastställts i reglementen antagna av Kommunfullmäktige. Reglementena 
bestämmer vilka typer av beslut som respektive nämnd är behörig att ta beslut 
om. Av bland annat praktiska skäl har lagstiftaren ansett att det inte är rimligt 
att alla beslut i en kommun ska fattas av Äldre- och omsorgsnämnden. En 
sådan hantering skulle leda till många och väldigt långa nämndsammanträden. 
Det har därför förts in bestämmelser i kommunallagen (2017:725) om 
möjlighet för Äldre- och omsorgsnämnden att delegera beslutanderätten. En 
delegationsordning innehåller beslut om delegering av ärendetyper. 

1.2 Vilka kan få delegation? 
Enligt 6 kap. 37 § KL Får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot 
eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 
grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 
kap. 5 § KL. 

1.3 Vad kan inte delegeras 
Beslutanderätten får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegeras i följande slag av 
ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 
kvalitet, det vill säga ärenden av principiell natur. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 
har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

4.  Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över 
till nämnden, eller 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

1.4 Delegationsbeslut 
Delegering innebär ett överlåtande av beslutsfunktion. Beslut med stöd av 
delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut. Delegaten beslutar i nämndens 
namn och beslutet blir därför jämställt med ett beslut som nämnden själv har 
fattat. Nämnden kan inte i efterhand ändra beslutet. 

Nämnden har rätt att återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras 
generellt för en viss grupp av ärende, för viss delegat eller för ett specifikt 
ärende. Nämnden kan också genom eget handlande föregripa ett beslut i ett 
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enskilt ärende genom att själv ta över ärendet. Ett sådant föregripande bör dock 
endast ske i ett ärende som nämnden anser vara av principiell beskaffenhet. 

Saknas beslutspunkt i delegationsordningen? 

Om du inte hittar den beslutspunkt som du söker efter så är ärendet inte 
delegerat. Det betyder att det är nämnden som själv ska ta beslut i ärendet.  

1.5 Ersättare för delegat 
Vid laga förfall för delegat övertas beslutanderätten av en ersättare. Med laga 
förfall avses frånvaro från tjänst eller uppdrag på grund av exempelvis 
sjukdom, semester, tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande.  

Ersättare regleras särskilt i delegationsordningen och kan exempelvis vara den 
som vikarierar för delegaten. Om ersättare inte finns övertas delegatens 
beslutanderätt av delegatens närmsta chef.  

Om delegat som är i tjänst inte är nåbar och ett ärende är så brådskande att 
delegatens återkomst inte kan avvaktas, övertar delegatens närmaste chef 
delegationen. En person med högre befattning än delegatens, inom samma 
verksamhetsområde, har alltid minst samma behörighet att fatta de beslut som 
delegaten har. Delegaten och dennes chef ansvarar för att delegaten har den 
kunskap som krävs innan beslut fattas.  

 

1.6 I samråd 
Om beslut ska fattas i samråd får delegaten besluta endast om delegaten har 
samrått med aktuell befattningshavare enligt delegationsordningen.  

1.7 Anmälan av delegationsbeslut till nämnden 
Nämnden beslutar själv vilka av delegationsbesluten som ska anmälas tillbaka 
till nämnden och i vilken form återrapporteringen ska ske. Alla 
delegationsbeslut ska anmälas vid närmsta påföljande nämndsammanträde.  

Finner delegaten att beslutet kan vara av omedelbart intresse för nämnden eller 
föreligger andra skäl därtill ska beslutet anmälas omgående.  

Beslut som inte återrapporterats ska särskilt anslås på kommunens digitala 
anslagstavla. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får 
överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. kommunallagen. 

 

1.8 Ren verkställighet 
Med ren verkställighet avses åtgärder som normalt vidtas i tjänstemannens 
dagliga arbete.  

Åtgärdsbeslut som är av förberedande karaktär, som inte kan överklagas, eller 
som grundar sig på lag och avtal och som inte har något utrymme för 
självständiga bedömningar är inte beslut i kommunallagens mening. Det kan 
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exempelvis vara tillämpning av taxa som kommunfullmäktige antagit. Beslut 
till följd av arbetsledningsrätten är inte heller att betrakta som 
delegationsbeslut. Beslut inom budgetram är att betrakta som verkställighet. 
Gränsdragningen mellan delegation och verkställighet är dock inte alltid klar.  

Rena verkställighetsbeslut ska inte anmälas till nämnden.  

1.9 Överklagan av beslut – allmänt 
Ett beslut ska överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klaganden ange vilket 
beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet som klaganden begär. 
Skrivelsen ska lämnas in till nämnden.  

1.9.1 Förvaltningsbesvär 

Förvaltningsbesvär innebär en rätt att överklaga enligt förvaltningslagen, FL. 
Förvaltningsbesvär kan anföras över beslut av nämnden som grundar sig på 
specialförfattningar med särskilda regler för hur beslut överklagas. Enligt 
förvaltningslagen får ett beslut överklagas av den som beslutet angår. Det krävs 
också att beslutet har gått honom eller henne emot och att det är ett beslut som 
är möjligt att överklaga. 

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att den som överklagar 
har tagit del av beslutet.  

1.9.2 Laglighetsprövning 

Laglighetsprövning innebär en rätt att överklaga enligt kommunallagen. Vid 
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller 
författning, till exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om 
kommunen har överskridit sina befogenheter.  

Överklagandet skall lämnas in senast tre veckor efter att beslutet anslagits på 
kommunens anslagstavla (se anmälan av delegationsbeslut). 

1.10 Brådskande beslut 
I de fall ett ärende är så brådskande att Äldre- och omsorgsnämndens 
sammanträde inte kan avvaktas har Äldre- och omsorgsnämndens ordförande 
rätt att besluta på Äldre- och omsorgsnämndens vägnar, i enlighet med 6 kap. 
39 § KL. Denna beslutanderätt ska användas restriktivt. Ordförandebeslut ska 
anmälas till Äldre- och omsorgsnämnden nästkommande sammanträde och 
innehålla uppgift om att ärendet var brådskande.  

1.11 MBL förhandling eller samråd 
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt 
medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med 
personalorganisationerna följs innan beslut fattas.  
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2 Angående Äldre- och omsorgsnämndens 
delegationsordning 

2.1 Delegationer  
Kommunstyrelsen delegerar inom sitt verksamhetsområde de ärendegrupper 
som tas upp i denna delegationsordning. Delegat är det organ eller den 
befattningshavare som angivits vid respektive ärendegrupp och på de villkor 
som uppställs vid respektive ärendegrupp.  

Förkortningar definieras i avsnitt 3. 

Med avdelningschef avses närmaste chefsnivå under socialchef. Med 
enhetschef avses närmaste chefsnivå under avdelningschef.  Person med 
högre befattning kan fatta beslut som delegerats till person med lägre 
befattning 

2.2 Förordnande av ersättare 
När ersättare förordnas för befattningshavare som är delegat, övergår 
delegationen på ersättaren.  

2.3 Jäv 

2.3.1 Socialchef 

Är socialchefen jävig övertar Äldre- och omsorgsnämndens ordförande 
delegationerna.  

2.3.2 Avdelningschefer och enhetschefer 

Är avdelningschef jävig övertar socialchef delegationerna.  

Är enhetschef jävig övertar avdelningschef delegationerna. 

2.3.3 Övriga anställda 

Avdelningschef eller enhetschef övertar delegationer till jävig delegat anställd 
inom respektive avdelning inom socialkontoret. 

2.3.4 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande 

Är Äldre- och omsorgsnämndens ordförande jävig övertar Äldre- och 
omsorgsnämndens vice ordförande delegationerna till ordföranden. Är även 
Äldre- och omsorgsnämndens vice ordförande jävig övertar socialchef 
delegationerna, med undantag för delegation vid brådskande beslut i enlighet 
med 6 kap. 39 § KL. 

2.4 Laga förfall 
Vad som föreskrivits i fråga om jäv gäller även när delegat har laga förfall, om 
inte ersättare har förordnats. Med laga förfall avses frånvaro på grund av 
sjukdom, semester, eller annan giltig frånvaro från anställning eller uppdraget.  
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3 Förkortningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB Allmänna bestämmelser 

AU Arbetsutskott 

AL Arkivlagen 

AML Arbetsmiljölagen 

Bistånd Biståndsenheten 

BrB Brottsbalken 

FL Förvaltningslagen 

GDPR General Data Protection Regulation 
(Dataskyddsförordningen) 

HSLF 
-FS 

Gemensamma författningssamlingen avseende 
hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, 
folkhälsa m.m. 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

JK Justitiekansler 

JO Justitiseombudman 

KC Kontaktcenter 

KL Kommunallagen 

LAS Lagen om anställningsskydd 

LOU Lagen om offentlig upphandling  

LOV Lagen om valfrihetssystem  

OSL Offentlighet och sekretesslagen 

PSL Patientsäkerhetslagen 

SoF Socialtjänstförordningen 

SoL Socialtjänstlagen 

TF Tryckfrihetsförordning 

ÄON Äldre- och omsorgsnämnden 
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4 Delegationsordning 
 

 

Ärende- 
grupp 
nr 

Ärendetyp Lagrum Delegat (lägsta) 

1  
Beslut i brådskande ärenden 

1.1  Beslut i brådskande ärenden i 
de fall nämndens beslut inte 
kan avvaktas 

Anmärkning: 
Beslutanderätten gäller ej 
beslut som omfattas av 
bestämmelserna i 10 kap. 4 
och 5 §§ SoL samt 6 kap 38 § 
KL 

6 kap. 39 
§ KL 

Ordförande 

2  
Offentlighets- och sekretesslagen 

2.1  Beslut om avslag/delavslag på 
begäran om utlämnande av 
allmän handling till enskild 
eller annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i 
samband med utlämnande till 
enskild 

2 kap. 14 
§ TF 

6 kap 3, 7 
och 10 kap 
4,13–14 

§§ OSL 

Avdelningschef 

2.2  Beslut om bifall på begäran 
om sekretessbelagd uppgift i 
allmän handling till enskild 
eller annan myndighet 

10 kap. 28 
§ OSL 

Biståndshandläggare 

2.3  Beslut att lämna ut uppgifter 
ur personregister till statliga 
myndigheter i forskningssyfte 

12 kap. 6 § SoL Socialchef 

 

3  
Anskaffning av varor och tjänster - avrop 

3.1  Anskaffning av varor och 
tjänster för 
verksamhetens behov 

-Inom beloppsgränsen 
upp till fem 
prisbasbelopp 

LOU  
 
 
 
Socialchef 
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-Inom beloppsgränsen tre 
prisbasbelopp 

-Inom beloppsgränsen ett 
prisbasbelopp 

Anmärkning: I enlighet med 
kommunens 
upphandlingspolicy. 

 

Avdelningschef  

 

Enhetschef 

4  
Anskaffning av varor och tjänster – direktupphandling 

4.1  Anskaffning av varor och 
tjänster för 
verksamhetens behov 
- Inom beloppsgränsen 
upp till fem 
prisbasbelopp 

- Inom beloppsgränsen tre 
prisbasbelopp 

- Inom beloppsgränsen ett 
prisbasbelopp 

Anmärkning: I enlighet 
med kommunens 
upphandlingspolicy. 

LOU  
 
 
Socialchef  
 
 
 
Avdelningschef  
 
 
Enhetschef 

5  
Upphandling 

5.1  Beslut om deltagande i 
upphandling som har 
genomförts eller kommer 
att genomföras av annan 
myndighet/organisation 
med ett kontraktsvärde upp 
till 5 mnkr. 

Gäller alla typer av 
upphandlingar/(ramavtal, 
uppdrag, varor, 
koncession) som enbart 
avser den egna nämnden 

 

 

 

Socialchef 
 

5.2  Beslut om deltagande i 
upphandling som har 
genomförts eller kommer att 
genomföras av annan 
myndighet med ett totalt 
kontraktsvärde över 5 mnkr 
 
 

Gäller alla typer av 
upphandlingar (ramavtal, 
uppdrag, varor, 
koncession) som enbart 
avser den egna nämnden 

Upphandlingschef i 
samråd med socialchef 
 
 
 

 

5.3  Besluta att godkänna 
upphandlingsdokument för 
upphandling med ett totalt 

Gäller alla typer av 
upphandlingar (ramavtal, 
uppdrag, 
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kontraktsvärde 
 
- mellan 0,5 mnkr och 5 
mnkr. 
 

-över 5 mnkr 

tjänstekoncession) som 
enbart avser den egna 
nämnden 

 
 
 Socialchef 
 
 
ÄON 

5.4  Beslut att inte lämna ut 
allmänna handlingar eller att 
lämna ut handlingar med 
förbehåll i pågående 
upphandlingsärende 

OSL 19 kap 3§, 31 kap 
16§ 

Upphandlingschef 

5.5  Rätt att avge yttrande i 
överprövning av 
upphandlingsärende i mål, vid 
domstol eller annan 
myndighet. Gäller även rätt att 
anlita ombud för sådan talan. 
Delegationen omfattar även att 
ta ställning till om beslut eller 
dom ska överklagas 

 Upphandlingschef 

5.6  Besluta om tilldelningsbeslut 
eller att avbryta upphandling 
för upphandling med ett  
kontraktsvärde 
 
- upp till 0,5 mnkr (vilket 
även innefattar rätten att 
teckna avtal)  
 
-över 0,5 mnkr 

 

   
 
 
 
 
 
 
 Enhetschef 
 
Upphandlingschef 

5.7  Rätt att teckna avtal efter 
kontors-/nämndspecifik 
upphandling med ett 
kontraktsvärde över 0,5 mnkr 

Alla typer av avtal Socialchef 

5.8  Rätt att besluta om avrop med 
värde överstigande 4 
basbelopp från gällande 
ramavtal inom årligen beslutad 
budget samt hantera utlämning 
av handlingar och 
sekretessbeslut relaterade till 
sådana avrop 

Avrop utifrån gällande 
ramavtal understigande 
fyra basbelopp betraktas 
som verkställighets- 
beslut 

Enhetschef 

5.9  Rätt att godkänna och teckna 
avtal gällande utförare för 
LOV  

8 kap. § 1-3 LOV Socialchef 

5.10  Rätt att avslå ansökan att 
bedriva verksamhet enligt 
LOV 

8 kap. § 1 LOV Socialchef 
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5.11  Rätt att häva ingånget avtal 
enligt LOV 

7 kap. § 1 LOV Socialchef 

6  
Arkivansvar 

6.1  Utse/entlediga arkivansvarig 
och fastställa 
arkivorganisation 

Arkivlagen Socialchef 

6.2  Arkivansvar 

–  central administration 
 
 

–  centralarkiv på 
myndighet och 
beställaravdelningen  
 
–  enheterna 
 

§§ 4, 5 
och 6 arkivlagen 

Avdelningschef  
 
 
 
Enhetschef                                                                                                                               
myndighet 
 

  
  Enhetschef 

6.3  Anta 
dokumenthanteringsplan 

 Socialchef 

6.4  Besluta om gallring och 
bevarande av handlingar som 
inte omfattas av 
dokumenthanteringsplanen. 

 Socialchef 

7  
Dataskyddsförordningen 

7.1  Beslut om att helt eller 
delvis avslå en begäran 
från en registrerad om att 
få information om 
huruvida personuppgifter 
om denne behandlas, få 
tillgång till 
personuppgifterna och 
information om ändamålet 
m.m med behandling.  

 

Artikel 15 
GDPR 

Enhetschef 

7.2  Beslut om att helt eller 
delvis avslå den 
registrerades begäran om 
att få felaktiga 
personuppgifter som rör 
denne rättade eller 
ofullständiga 
personuppgifter 

Artikel 17 GDPR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enhetschef 



28 Revidering Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning maj år 2022 - ÄON 21/0089-8 Revidering Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning maj år 2022 : Bilaga - Äldre- och omsorgsnämndens reviderade delegationsordning maj år 2022

Äldre och omsorgsnämndens 
delegationsordning 

 

 

13 
 

 

  

kompletterade (”rätt till 

radering”) 
 
 
 

7.3  Beslut om att helt eller 
delvis avslå den 
registrerades begäran om 
att få felaktiga 
personuppgifter som rör 
denne rättade eller 
ofullständiga 
personuppgifter 
kompletterade (”rätt till 

rättelse”) 

Artikel 16 
GDPR 

Enhetschef 

7.4  Beslut om att helt eller 
delvis avslå den 
registrerades begäran om 
att begränsa 
personuppgifts-
behandling (rätt till 
begränsning av 
behandling) 
 

Artikel 18 
GDPR 
 
 
 
 
 
 

Enhetschef 

7.5  Beslut om att helt eller 
delvis avslå den 
registrerades begäran om 
att få ut de personuppgifter 
som rör hen samt överföra 
dessa uppgifter till annan 
personuppgiftsansvarig 
(”dataportabilitet”) 
 

Artikel 20 
GDPR 

Enhetschef 
 

7.6  Beslut om att fortsätta 
behandling av 
personuppgifter, trots den 
registrerades invändningar, 
p.g.a att kommunens 
berättigade skäl för 
behandling väger tyngre än 
den registrerades intressen, 
rättigheter och friheter eller 
i de fall det sker för 
fastställande, utövande eller 
försvar av rättsliga anspråk 
(”rätt att göra 

invändningar”) 

Artikel 21 
GDPR 

Enhetschef 
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7.7  Ingå och underteckna 
personuppgiftsbiträdes-
avtal inom sitt 
verksamhetsområde.   
 

Artikel 28 
GDPR 

Socialchef 

7.8  Utse/entlediga 
dataskyddsombud 
 

Artikel 37 
GDPR 

Socialchef 

8   

Arbetsmiljölagen 
En skriftlig delegation ska undertecknas 

8.1  Ansvar för arbetsmiljö och 
internkontroll 

- övergripande 
förvaltningsnivå 

- övergripande 
avdelningsnivå 

 
- inom en enhet 

AML  
 
Socialchef  
 
 
Avdelningschef  
 
 
Enhetschef 

9   

Personalärenden 

9.1  Beslut att anställa personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Avdelningschef 
- Enhetschefer 

 
- Övrig personal vid 

enheten 
 

- Anställning av personal 
med 
arbetsmarknadsstöd 

AB, 2 kap. 

4 § Mom.1 grunderna för 
lagen om anställnings-
skydd  

Mom.2 Provanställning 
sammanlagt högst 6 
kalendermånader om det 
föreligger ett prövobehov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socialchef 
Avdelningschef 
 
 
Enhetschef 
 
 
 
 
Enhetschef 

9.2  Beslut att begära intyg om 
arbetsförmåga och 

AB § 3 Enhetschef 
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hälsoundersökningar  
9.3  Beslut om entledigande 

–  från arbetstagarens sida 

Anmärkning 
I samråd med personalstaben. 

AB § 33 Enhetschef 

9.4  Besked om att tidsbegränsad 
anställning upphör 

AB § 4, 

LAS § 15 

Enhetschef 

9.5  Beslut om ledigheter utöver 
lag och avtal 

AB § 25 Mom. 6 ledighet 
om det är förenligt med 
verksamhetens krav 
utöver de fall som 
regleras i lag 

Enhetschef 

9.6  Beslut om avstängning med 
eller utan löneförmåner 

–  förseelser m.m. 
medicinska skäl 

AB § 10, 
mom 1-3, 
7 mom 4-7 

Socialchef 

9.7  Beslut om skriftlig varning AB § 11 Enhetschef 

9.8  Uppsägning p.g.a. arbetsbrist LAS § 7 Avdelningschef 

9.9  Uppsägning p.g.a. personliga 
skäl 

LAS § 7 Avdelningschef 

9.10  Beslut om avsked LAS § 18 Socialchef 

10  
Kurser och konferenser 

10.1  Beslut om deltagande i kurser 
och konferenser för 
förtroendevalda Anmärkning: 
Ordförande då beslut i 
arbetsutskott inte kan 
avvaktas. 

 Arbetsutskott 

11  
Teckna och säga upp avtal 

11.1  Teckna hyreskontrakt 
avseende lokaler 

-Inom beloppsgränsen upp 
till fem (5) prisbasbelopp i 
årskostnad 

-Inom beloppsgränsen tre (3) 
prisbasbelopp i årskostnad 

-Inom beloppsgränsen ett (1) 
prisbasbelopp i årskostnad 

  

12 kap jordabalken  
 
 
Socialchef 
 
 
 
Avdelningschef 
 
 
Enhetschef 
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11.2  Uppsägning av hyreskontrakt 
avseende lokaler 
 

12 kap jordabalken Socialchef 

11.3  Teckna och säga upp avtal vid 
extern placering i särskilt 
boende eller korttidsplats  

 Enhetschef 

11.4  Teckna licensavtal, 
samverkansavtal och därmed 
jämförliga avtal 

-Inom beloppsgräns upp till 
fem (5) prisbasbelopp 

-Inom beloppsgräns tre (3) 
prisbasbelopp 

-Inom beloppsgräns ett (1) 
prisbasbelopp 

 

  
 
 

 
Socialchef 
 
Avdelningschef 
 

 
Enhetschef 

11.5  Säga upp licensavtal, 
samverkansavtal och därmed 
jämförliga avtal 

 Avdelningschef 

12  
Beslutsattester och kontoansvariga 

12.1  Beslut att utse 
beslutsattestanter och 
kontoansvariga 

Regler för ekonomisk 
förvaltning 

Socialchef 

13  
Representation 

13.1  Beslut om representation 
Anmärkning: Avser ej 
förtäring vid konferenser, 
möten, studiebesök m.m. 
vilket ingår i ordinarie 
budgetansvar. 

 Socialchef 

14  
Ansökan om medel 

14.1  Beslut om ansökan och 
redovisning av   statsbidrag 

 Socialchef 

14.2  Beslut om ansökan och 
redovisning av statsbidrag 

 Socialchef 

15  
Utredning, uppföljning och avslut av insats 

15.1  Beslut om att inleda utredning 11 kap. 1 
§ SoL 

Biståndshandläggare 
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15.2  Beslut om att utredning inte 
skall inledas 

11 kap. 1 
§ SoL 

Biståndshandläggare 
 

15.3  Beslut om att utredning inte 
skall föranleda åtgärd 

11 kap. 1 
§ SoL 

Samordnare myndighet 

15.4  Beslut om att avsluta insats 
enligt 4 kap. 1 § SoL 
 

- vid oenighet 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 
 
 
Enhetschef myndighet 

15.5  Beslut om bistånd med 
anledning av ansökan från 
person bosatt i annan 
kommun 

2 a kap. 8, 
9 §§ SoL 

Enhetschef myndighet 
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16  
Överflyttning av ärende 

16.1  Beslut i fråga om 
mottagande/överflyttning av 
ärende från/till annan kommun 

2a kap 10§ SoL Enhetschef 
myndighet 

16.2  Beslut om att ansöka hos 
Inspektionen för vård och 
omsorg om överflyttning av 
ärende samt yttrande till 
Inspektionen för vård och 
omsorg i ärende om 
överflyttning. 

2a kap 11§ SoL Enhetschef 
myndighet 

17  
Äldreomsorg 

17.1  Beslut om bistånd i form av 
hjälp i hemmet 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

17.2  Beslut om bistånd i form av 
särskilt boende för service och 
omvårdnad 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef 
myndighet 

17.3  Beslut om bistånd i form av 
särskilt boende för service och 
omvårdnad vid parboende 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef 
myndighet 

17.4  Beslut om bistånd i form av 
vård och boende eller annan 
viss korttidsvård 
 
Under högst fyra månader 
 
Efter de första fyra månaderna 
 

4 kap. 1 § SoL  
 
 
Enhetschef myndighet 
 
AU  

17.5  Beslut om bistånd i form av 
dagverksamhet 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

17.6  Beslut om bistånd i form av 
ledsagning 

4 kap. 1 § SoL Biståndshandläggare 

17.7  Beslut av akuta insatser till 
nästkommande vardag vid 
utskrivning från sjukhus. 
 
Anmärkning Delegationen gäller 
under socialjouren nordvästs 
öppettider då socialtjänsten i 
Upplands Bro kommun har stängt. 
Delegationen gäller för akuta 
beslut då socialsekreterare på 
socialjour nordväst bedömt att det 
inte är möjligt att avvakta till näst 
kommande vardag. 
Socialsekreterare på socialjouren 
kontaktar jourhavande enhetschef 
för beslut i ärendet. 

4 kap. 1 § SoL Enhetschef 
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17.8  Beslut om extern placering 
särskilt boende heldygnsomsorg. 
 
Under högst fyra månader 
 
Efter de första fyra månaderna  

   
 

 
Enhetschef myndighet 
 
AU 

17.9  Beslut om extern placering 
korttidsplats särskilt boende 
heldygnsomsorg. 
 
Under högst fyra månader 
 
Efter de första fyra månaderna 

  
 
 
Enhetschef myndighet 
 
AU 

17.10  Beslut om Må bra check enligt 
antagen riktlinje den 30 maj 2022 

4 kap. 2 § SoL Anhörigkonsulent 

18  
Överklagande till domstolar 

18.1  Beslut om att föra talan i 
ärenden eller mål vid allmän 
domstol eller 
förvaltningsdomstol samt utse 
ombud att föra nämndens talan 

10 kap 2 § SoL Avdelningschef 

18.2  Beslut huruvida ändring av 
beslut får ske. 

37 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

18.3  Beslut huruvida ändring av 
beslut ska ske. 

38 § FL Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

18.4  Prövning av att överklagande 
skett i rätt tid och avvisning 
av överklagande som kommit 
in för sent gällande 

- beslut av äldre- och 
omsorgsnämnden och 
arbetsutskott 

 
- beslut av annan delegat. 

45§ FL  
 
 
 
Enhetschef 
myndighet 
 
 
 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

18.5  Överklagande och yrkande 
om inhibition när 
förvaltningsrätt eller 
kammarrätt ändrat 
nämndens beslut och detta 
beslut ursprungligen fattats 
av delegaten samt avgivande 
av yttrande i SoL-ärenden 
där ursprungsbeslutet fattats 
av delegat 
Anmärkning: Beslutet avser 
inte myndighetsutövning mot 

10 kap 1-2 
§§ SoL 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 
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enskilda i ärende av 
principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt (jfr RÅ 
1994 ref 67). 

18.6  Överklagande, yrkande 
om inhibition samt 
yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i SoL-ärenden 
när ursprungsbeslutet 
fattats av nämnd. 
Anmärkning: Brådska 
råder eller nämnd-
/utskottssammanträde kan 
inte avvaktas. 

10 kap 1-2 
§§ SoL, 6 
kap. 39 § KL 

Ordförande 

18.7  Överklagande, yrkande 
om inhibition samt 
yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i ärende 
rörande riksfärdtjänst där 
ursprungsbeslutet fattats 
av arbetsutskott 

 
Angående 
rättelse och 
ändringar av 
beslut samt 
överklagande, 
se FL 36 - 48 
§§. 

 

 

Arbetsutskott 

18.8  Överklagande, yrkande 
om inhibition, samt 
yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i ärende 
rörande riksfärdtjänst där 
ursprungsbeslutet fattats 
av delegat 

Angående 
rättelse och 
ändringar av 
beslut samt 
överklagande, 
se FL 36 - 48 
§§. 
 
 

Delegaten i 
ursprungsbeslutet 

18.9  Överklagande, yrkande 
om inhibition, samt 
yttrande till 
förvaltningsrätt och 
kammarrätt i ärende 
rörande särskild avgift för 
icke verkställda beslut där 
ursprungsbeslutet fattats 
av delegat 

Angående 
rättelse och 
ändringar av 
beslut samt 
överklagande, 
se FL 36 - 48 
§§. 

 

 

Socialchef 

18.10  Anmälan om behov av 
offentligt biträde 

3 § Lag om 
offentligt biträde 

Enhetschef 
myndighet 
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14 § FL 
18.11  Avvisande av ombud och 

biträde 
 AU 

18.12  Överklagande av annan 
myndighets- och 
domstolsbeslut samt 
yrkande om inhibition till 
nästa instans. 

 22 § FL Socialchef 

19  
Yttranden 

19.1  Uppgiftslämnande på begäran 
av smittskyddsläkare 

6 kap 9 § 
smittskyddslagen 

Enhetschef 
myndighet 

19.2  Anmälningsskyldighet enligt 
smittskyddslagen om det 
uppmärksammas att den 
smittade inte följer meddelade 
förhållningsregler 

6 kap 12 § smitt- 
skyddslagen 

Enhetschef 
myndighet 

 

 

 

 

 

 
19.3  Yttrande till allmän domstol  Enhetschef 

myndighet 
19.4  Yttrande till 

förvaltningsdomstol 
 Enhetschef 

myndighet 
19.5  Yttrande till tillsynsmyndighet 

– verksamhetstillsyn. 
Anmärkning: Tillsyns-
myndighet kan vara IVO, 
länsstyrelsen i resp. län, JO och 
JK. I första hand bör nämnden 
avge yttrande på grund av 
ärendets principiella betydelse. 

13 kap. 2 
§ SoL 

ÄON 

19.6  Yttrande till 
tillsynsmyndighet – 
individärenden. 
Anmärkning: 

Tillsynsmyndighet kan vara 
IVO, länsstyrelsen i resp. län, 
JO och JK. 

13 kap. 2 
§ SoL 

AU 

19.7  Komplettering av yttrande till 
tillsynsmyndighet – 

13 kap. 2 § SoL Socialchef 
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individärenden och 
verksamhetstillsyn. 

Anmärkning: 

Tillsynsmyndighet kan 
vara IVO, länsstyrelsen 
i resp.län, JO och JK 

19.8  Yttranden och svar på remisser 
eller enkäter till andra 
myndigheter och andra organ. 
 Avser områden som inte har 
karaktären av kommunens 
ställningstagande utan är 
information om kommunen och 
inom ramen för verkställighet 
av den vars 
verksamhetsområde berörs 

 Enhetschef inom 
ramen för sitt 
verksamhetsområde   
 
 

20  
God man/förvaltare och målsägarbiträde 

20.1  Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om behov av 
god man/förvaltare 

5 kap. 3 § 
p.1 SoF 

Biståndshandläggare 

20.2  Beslut om anmälan till 
överförmyndaren om att behov 
av god man/förvaltare inte 
längre föreligger 

5 kap. 3 § 
p.2 SoF 

Biståndshandläggare 
 

21  
Polisanmälan 

21.1  Beslut om polisanmälan 
angående misstanke om vissa 
brott mot underårig samt vissa 
grövre brott. Anmärkning: 
Avser misstanke om brott 
enligt BrB 3, 4 och 6 kap. samt 
misstanke om brott för vilket 
inte är föreskrivet lindrigare 
straff än fängelse i ett år. Såväl 
anmälan som 
uppgiftslämnande. 

12 kap. 10 
§ SoL 

10 kap 
21–24 §§ OSL 

Samordnare 
myndighet 

21.2  Beslut om polisanmälan 
angående brott mot 
nämndens verksamhet 

– vid brådskande ärenden 

12 kap. 10 
§ SoL 

AU 
 
 
Ordförande 

22  
Lex Maria Patientsäkerhetslagen 

22.1  Beslut att anmäla till 
Inspektionen för vård och 
omsorg om allvarlig vårdskada 

3 kap 5–6 
§§ PSL och 4§ 
HSLF-FS 2017:41 

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 
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mm inom hälso- och 
sjukvården, lex Maria. 
Anmärkning: Vårdgivaren 
ansvarar för att anmälningar 
görs 

22.2  Anmälan till Inspektionen för 
vård och omsorg om en 
person som har legitimation 
för ett yrke inom hälso- och 
sjukvården och som är 
verksam eller har varit 
verksam hos vårdgivare, kan 
utgöra en fara ur ett 
patientsäkerhets- eller 
förtroendeperspektiv 
(oskicklighet, olämplighet,  
brottslighet, sjukdom eller 
missbruk av alkohol,  
narkotika eller andra droger) 

3 kap 7 § PSL Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 
 
 

23  
Lex Sarah 

23.1  Beslut att anmäla allvarligt 
missförhållande eller påtaglig 
risk för ett allvarligt 
missförhållande till IVO 

14 kap 7§ SoL, 
 

Avdelningschef 
 

 

 

 
24  

Lex Maja 

24.1  Anmäla till Länsstyrelsen eller 
Polismyndigheten när man 
påträffar ett djur som utsätts för 
vanvård eller misshandel, 
uppenbart visar symtom på 
sjukdom eller är allvarligt 
skadat. 

 

10 kap 20a §  
Offentlighets- 
Och 
sekretess-
lagen 
 

Biståndshandläggare 
  Socialsekreterare 

 

25  
Egendomsskada 

25.1  Beslut om att ersätta enskild 
person för egendomsskada vid 
myndighetsutövning som 
förorsakats av personal upp till 
ett basbelopp 
Upp till ett prisbasbelopp  
 
Över ett prisbasbelopp 

3 kap. 2 § 
skade- 
ståndslagen 

 
 
 
 
Enhetschef 
 
AU 
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26  

Avgifter 
26.1  Fastställa avgiftsunderlag 8 kap. 4 § 

SoL 
Avgiftshandläggare 

26.2  Bestämma förbehållsbelopp 8 kap. 6 § 
SoL 

Avgiftshandläggare 

26.3  Beslut om avdrag och tillägg 
till minimibelopp 

8 kap. 8 § 
SoL 

Avgiftshandläggare 

26.4  Beslut om avgift 8 kap. 5 § 
SoL 

Avgiftshandläggare 

26.5  Beslut om ändring av avgift 8 kap. 9 
§ SoL 

Avgiftshandläggare 

26.6  Beslut om nedskrivning av 
avgift 

 

 

4 kap. 2 § SoL Avgiftshandläggare 

26.7  Beslut om avgiftsbefrielse 4 kap. 2 § SoL Enhetschef 
Myndighet 

27  
 Färdtjänst och riksfärdtjänst 

27.1  Utredning till färdtjänstnämnd 
om färdtjänstansökan 

6 § 3 st lag om 
färdtjänst 

Färdtjänstutredare i 
KC 
Biståndshandläggare 

27.2  Beslut om tillstånd till 
riksfärdtjänst 

4–7 §§ lag om 
riksfärdtjänst 

Biståndshandläggare 

27.3  Beslut om ersättning för 
riksfärdtjänstresa 

8 § lag om riks- 
färdtjänst 

Biståndshandläggare 

27.4  Beslut om att återkalla 
tillstånd till riksfärdtjänst 

- om 
förutsättningar för 
tillstånd inte 
längre finns 

 
- om tillståndshavaren 

gjort sig skyldig till 
allvarliga och upprepade 
överträdelser av de 
föreskrifter som gäller 
för riksfärdtjänst 9 § lag 
om riksfärdtjänst 

9 § lag om riks- 
färdtjänst 

 
 
 
Biståndshandläggare 

 
 
 
 
 
AU 

28  
Planärenden 
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28.1  Utlåtande i enklare 
planärenden utan större 
principiell betydelse 

3 kap. 2 § SoL Socialchef 
 

28.2  Utlåtande i planärenden med 
större principiell betydelse 

3 kap. 2 § SoL Äldre- och 
omsorgsnämnden 
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Ansökan om hyresbidrag 2022 Kalevas 
Seniorer 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 65 532 kronor i 

hyresbidrag för 2022. 

Sammanfattning 

Finska föreningen Kalevas Seniorer är en förening för finska pensionärer och 

har 105 medlemmar i Upplands-Bro kommun. Äldre- och omsorgsnämnden 

beslutade på sitt sammanträde den 2 maj 2022 § 13 att bevilja föreningen 

föreningsbidrag verksamhetsåret 2022. Totalt beviljades föreningen 56 550 

kronor. Enligt en överenskommelse mellan socialkontoret och Kalevas 

Seniorer ska föreningen erhålla ett hyresbidrag för att bekosta månadshyran för 

föreningens kontorslokaler i Bro.  

Kalevas seniorer har ansökt om 65 532 kronor i hyresbidrag för 2022. Detta 

avser en månadskostnad på 5461 kronor.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022 

 Bilaga – ansökan om hyresbidrag för 2022 Kalevas Seniorer 

Ärendet 

Finska föreningen Kalevas Seniorer är en förening för finska pensionärer och 

har 105 medlemmar i Upplands-Bro kommun. 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 2 maj 2022 § 

13 att bevilja föreningen föreningsbidrag på 11 550 kronor för verksamhetsåret 

2022. Utöver detta beviljades Kaleva även 35 000 kronor för sitt arbete med 

finska pensionärer och 10 000 kronor för deras arbete med ett meningsfullt och 

hälsosamt åldrande samt att de förebygger social isolering hos Upplands-Bro 

kommuns pensionärer under pandemin. Totalt beviljades föreningen 56 550 

kronor. 

Enligt en överenskommelse mellan socialkontoret och Kalevas Seniorer ska 

föreningen erhålla ett hyresbidrag för att bekosta månadshyran för föreningens 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
   ÄON 22/0061 

 
 

kontorslokaler i Bro. Överenskommelsen har tagits fram eftersom de andra 

pensionärsföreningarna i Upplands-Bro kommun, PRO Kungsängen, PRO Bro 

och SPF Vikingarna, har tillgång till kontorslokaler kostnadsfritt genom 

kommunen. 

Kalevas Seniorer har ansökt om 65 532 kronor i hyresbidrag för 2022. Detta 

avser en månadskostnad på 5461 kronor.  

I månadskostnaden ingår avgifter för: 

 Hyra 4037 kronor 

 Tillhörande förråd 100 kronor 

 Telefon, internet 436 kronor 

 Kopieringsmaskin 460 kronor 

 Försäkring (Läns försäkringar) 343 kronor  

 Tidning på finska 85 kronor 

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. 

 

Socialkontoret 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef äldre- och 

omsorgsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Bilaga – ansökan om hyresbidrag för 2022 Kalevas Seniorer 

Beslut sänds till 

   

 Föreningen 
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From: Kalevan Seniorit <kalevanseniorit@hotmail.com> 
Sent: den 17 mars 2022 18:25 
To: Äldre- och omsorgsnämnden 
Subject: Ansökar föreningsbidrag för 2022 Kalevas Seniorer 
Attachments: Verksamhetsberättelse -21.odt; Verksamhetsplan-2022.docx; 

IMG_20220317_0002.pdf; IMG_20220317_0003.pdf; Talousarvio -
2022.docx; IMG_20220317_0004.pdf; IMG_20220317_0006.pdf 

 

Ansökan om föreningsbidrag för 2022 för Kalevas Seniorer 
           
          Vi söker 120 000 kr föreningsbidrag för 2022 nu när verksamheten kommit       igång 

på riktigt. 
                 Vi är en viktig mötpunkt för finska pensionärer mest i Bro och Kungsängen. 
                  
                 Sammanställning av kostnader varje månad: 

Hyra 4037 kr  
Tillhörande förråd 100 kr 
Telefon, internet 436kr 
Kopieringsmaskin 460 kr 
Försäkring (Läns försäkringar) 343 kr 
Tidning på finska 85 kr 

Totalt: 5461 Kr /månad = 65 532 kr/år 

Tillkommer brevutskick 2500 kr/år 

bankavgift 1295 kr/år 

avgift till SEKL ca 1200 kr/år 

uthyrning av Gula Längan samt Hällkana ca 3000 kr/år 

Totalt: 7995kr/år 

BLIR TOTALT 73 527 KR 

 

År 2021 var ju speciell, men vi hade lite verksamhet under sommaren,  och efter 
sommaren ungefär som vanligt , men fasta kostnader hade vi naturligtvis hela året 
2021. 

31.12.2021 var medlemsantalet 105. 

Bifogar  

Verksamhetsberättelse med bokslut samt revisionsberättelse 

Verksamhetsplan med budget 
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Hoppas att som återrapportering räcker hänvisade kostnader ovan, annars vänligen 
återkom. 

 

 
 
Kalevan seniorit 
Besöksadress Finnstastigen 72A, 19735 Bro 
Postadress c/o Helena Haapa, Blomstervägen 13, 19731 Bro 

Org.nr 802413-4200 
Bg. 626-5961 

 
Kontaktperson 

 
 

 
 
Skickades från E-post för Windows 
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