Handlingar till
Äldre- och omsorgsnämndens
sammanträde
den 3 oktober 2022
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

Er beteckning

ÄON 21/0089
Äldre- och omsorgsnämnden

Revidering av delegationsordningen ÄON
september 2022
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering av
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.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2021 fattades beslut om att
anta en reviderad delegationsordning. I samband med detta fick
kommundirektören i uppdrag att verka för att samtliga nämnders
delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur som
fastställts i kommunstyrelsen.
Delegationsordningens struktur och layout har därmed omarbetats för att följa
den struktur och layout för delegationsordning som fastställts i
kommunstyrelsen (§ 31 Revidering av delegationsordning, dnr KS 20/0020).
Gällande avsnitt C 2. Lagen om valfrihetssystem (LOV) har texten förtydligats
och ett lagrum strukits då det är fel att hänvisa till det lagrummet i det fallet.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse 9 september 2022



Delegationsordning för Äldre- och omsorgsnämnden beslutad 30 maj
2022 (ÄON 21/0089)

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
Alla åtgärder för att effektivisera beslutsprocesser inom kommunen har en
positiv inverkan på alla kommuninvånare, såväl vuxna som barn. Det innebär
att skattepengar används mer effektivt och att pengarna räcker till fler saker.
Att ha effektiva och rättssäkra processer inom ramen för Socialnämndens
verksamhetsområde skapar det goda klimat som krävs för att kommunen ska
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Datum

Vår beteckning

ÄON 21/0089

kunna arbeta mot sitt mål om ett hållbart Upplands-Bro där alla invånare, barn
som vuxna, ges förutsättningar för goda livsvillkor.

Socialchef

Avdelningschef äldre- och
omsorgsavdelningen

Bilagor
1. Äldre- och omsorgsnämndens reviderade delegationsordning september
2022
Beslut sänds till
 Tillförordnad avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2022-09-06

ÄON 21/0109

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Statsbidrag för prestationsbaserade medel till
kommuner som utökat bemanningen av
sjuksköterskor på särskilda boenden
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att
statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som en
utökad budgetram på 2 112 347 kronor hos Äldre- och
omsorgsnämnden.
2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att
statsbidraget ska användas till att utöka bemanningen av sjuksköterskor
på särskilda boenden.
3. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att
tilldelat statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112
347 kronor fördelas 449 435 kronor till Attendo, 539 323 kronor till
Humana samt 1 123 589 kronor till egenregi enligt socialkontorets
fördelningsnyckel.

Sammanfattning
Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för prestationsbaserade
medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda
boenden 2021 utav Socialstyrelsen.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att
generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna.
Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras
eller återbetalas, ska enligt revisorerna tas upp som beslutsärenden hos berörd
nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige.
Socialkontoret föreslår att statsbidrag för prestationsbaserade medel till
kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på
2 112 347 kronor läggs som en utökad budgetram hos Äldre- och
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Vår beteckning
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ÄON 21/0109

omsorgsnämnden samt att statsbidraget används för att öka bemanningen av
sjuksköterskor på särskilda boenden.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022



Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade
medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på
särskilda boenden den 13 juni 2022

Ärendet
Socialstyrelsen fick under 2021 i uppdrag utav regeringen att fördela bidrag till
kommuner i syfte att ge dem incitament att öka sjuksköterskebemanningen
samt den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.
Statsbidraget omfattar all kommunfinansierad verksamhet inom
äldreomsorgen. Det är upp till varje kommun att besluta om privata utförare
ska få ta del utav bidraget.
Samtliga kommuner hade möjlighet att ansöka om statsbidraget mellan den 1
september till den 1 oktober 2021 på Socialstyrelsens hemsida. För att få del
utav statsbidraget ska kommunen uppfylla ett utav regeringens följande villkor.
•

har en god sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i
antal sjuksköterskor per plats i särskilt boende, eller

•

kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från
undersköterska till sjuksköterska för befintlig personal, eller

•

ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt
ansvariga läkare (MAL)

Socialkontoret samordnade de uppgifter som Socialstyrelsen efterfrågade ifrån
de särskilda boendena inom LOV och LOU i Upplands-Bro kommun. Vardaga
Silvertorget deltog ej.
Mätpunkterna var den 15 januari 2020 kl. 9.00 och den 15 december 2021 kl.
9.00. Socialstyrelsen beviljade Upplands-Bro kommun 2 112 347 kronor i
bidrag för sina prestationer 2020–2021. Kommunerna kan använda medlen fritt
under 2022 och 2023. Statsbidraget är ett generellt medel och behöver ej
återrapporteras. Det finns inte heller något krav på återbetalning.

Ny process för generella statsbidrag
Beslut om att ansöka statsbidrag samt fördelning utav statsbidrag brukar fattas
utav socialchef enligt Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning.
Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att
generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna.
Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras
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Datum

Vår beteckning

2022-09-06

ÄON 21/0109

Socialkontoret

Socialchef
Avdelningschef äldre- och
omsorgsavdelningen

Bilagor
1. Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade medel
till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda
boenden den 13 juni 2022
Beslut sänds till
 Berörda enhetschefer/verksamhetschefer genom utredare inom
socialkontoret
 Kommunstyrelsen
 Kommunfullmäktige
 Kommunens revisorer
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SOCIALSTYRELSEN

2022-06-13

Utbetalning
Statsbidraget betalas ut som engångsbelopp till angivet bank-giro/plusgironummer. Medlen disponeras som generella medel under 2022 och 2023.
Kontakt
Vid kontakt med Socialstyrelsen, vänligen ange diarienummer 9.1-34061/2021.
Överklagan
Beslutet får inte överklagas i enlighet med 26 § i förordning (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen.
Handläggning och beslutsfattare
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Zara Warglo. I den slutgiltiga handläggningen har enhetschef Stina Isaksson deltagit. Utredaren Viktor Söderqvist har varit föredragande.
Enligt Socialstyrelsens beslut

2(2)
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2022-06-30

ÄON 22/0018

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Äldre- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport
Patientsäkerhetsberättelse kommunal regi 2021
2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport
Patientsäkerhetsberättelse Hagtorp Attendo 2021
3. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport
Patientsäkerhetsberättelse Lillsjö Badväg Humana 2021
4. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport
Patientsäkerhetsberättelse Villa Silvertorget Vardaga 2021

Sammanfattning
Varje vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) årligen upprätta
en patientsäkerhetsberättelse. I denna ska det framgå


hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår



vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten



vilka resultat som uppnåtts

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Vårdgivare har ett ansvar att bedriva ett patientsäkerhetsarbete som ska vara
både systematiskt och förebyggande för att förhindra att vårdskador uppstår i
samband med vård och behandling. Vårdgivares patientsäkerhetsberättelse ska
finnas tillgänglig för den som önskar ta del av densamma. Under 2021 har
inom egenregis verksamheter i Upplands-Bro ansvaret för att bedriva en god
och säker vård med hög patientsäkerhet varit fördelat mellan Hälso- och
sjukvårdsenheten (HSE) och respektive verksamhet. De vårdgivare som
bedriver vård- och omsorgsboenden enligt avtal med kommunen har en annan
organisationsstruktur där allt ansvar är samlat inom verksamheten. Från och
med år 2022 införs samma organisationsstruktur inom egenregi.
Under 2021 har patientsäkerhetsarbetet i verksamheterna i hög grad präglats av
att fokusera på att försöka förhindra och minska risk för smittspridning av
covid-19. Till viss del har planerade åtgärder inom patientsäkerhetsarbetet fått
bortprioriteras och stå tillbaka för de prioriteringar pandemin krävt.
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Datum

Vår beteckning

ÄON 22/0018

Sammanfattningsvis är bedömningen att verksamheterna har hanterat
patientsäkerheten väl utifrån den belastning och det ansträngda läge som
pandemin fortsatt medföra under år 2021.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 30 juni 2022



Bil 1. Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2021



Bil 1.1 Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
2021



Bil 1.2 Patientsäkerhetsberättelse Norrgården 2021



Bil 1.3 Patientsäkerhetsberättelse Kungsgården 2021



Bil 1.4 Patientsäkerhetsberättelse servicehus 2021



Bil 1.5 Patientsäkerhetsberättelse dagverksamhet demens Solrosen,
Kvistaberg 2021



Bil 2 Patientsäkerhetsberättelse Hagtorp - Attendo 2021



Bil 3 Patientsäkerhetsberättelse Lillsjö Badväg - Humana 2021



Bil 4 Patientsäkerhetsberättelse Villa Silvertorget - Vardaga 2021

Ärendet
I enlighet med Patientsäkerhetslagen har patientsäkerhetsberättelser för år 2021
upprättats av vårdgivares egenregi samt av verksamheter med avtal.
Patientsäkerhetsberättelser har för år 2021 upprättats av samtliga verksamheter
i egenregi som berörs i rapporten ”Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2021”
d v s Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE), Norrgården, Kungsgården,
servicehus samt dagverksamhet demens. Rapporten ”Patientsäkerhetsberättelse
egenregi 2021” är nämndövergripande i likhet med ”Hälso- och
sjukvårdsenhetens patientsäkerhetsberättelse 2021”.
Patientsäkerhetsarbetet har under år 2021 i likhet med år 2020 för samtliga
verksamheter i såväl egenregi som i avtalade verksamheter i hög grad präglats
av att fokusera att försöka förhindra och minska risk för smittspridning av
covid-19. Till viss del har planerade åtgärder inom patientsäkerhetsarbetet fått
bortprioriteras och stå tillbaka för de prioriteringar pandemin krävt.
Pandemin har visat hur viktigt det är att all personal inom vård- och
omsorgsverksamheter ges tillgång till- och tid avsatt för att genomföra
utbildningar i basal hygien samt vikten av att detta behöver vara ett ständigt
återkommande inslag med repetitionstillfällen.
Trots pandemin har vård- och omsorgspersonal samt chefer till viss del under
hösten 2021 kunnat ta del av vissa kompetenshöjande insatser med stöd av
stimulansmedel inom God och Nära Vård inom hälso- och sjukvård.
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Datum

Vår beteckning

ÄON 22/0018

Den sammanfattande bedömningen är att verksamheterna har hanterat
patientsäkerheten väl utifrån den belastning och det ansträngda läge som
pandemin fortsatt medföra under år 2021.

Barnperspektiv
Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan på barnperspektivet.

Socialchef
Tf Avdelningschef Äldre- och
omsorgsavdelningen

Bilagor
1. Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 30 juni 2022
2. Bil 1. Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2021
3. Bil 1.1 Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
2021
4. Bil 1.2 Patientsäkerhetsberättelse Norrgården 2021
5. Bil 1.3 Patientsäkerhetsberättelse Kungsgården 2021
6. Bil 1.4 Patientsäkerhetsberättelse servicehus 2021
7. Bil 1.5 Patientsäkerhetsberättelse dagverksamhet demens Solrosen,
Kvistaberg 2021
8. Bil 2 Patientsäkerhetsberättelse Hagtorp - Attendo 2021
9. Bil 3 Patientsäkerhetsberättelse Lillsjö Badväg - Humana 2021
10. Bil 4 Patientsäkerhetsberättelse Villa Silvertorget - Vardaga 2021
Beslut sänds till
 Akt


Kungsgården + dagverksamhet


demens
Gerda Nömme Kungsängens & Bro servicehus
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ÄON 22/0018





Hagtorp Attendo
Lillsjö Badväg Humana
Villa Silvertorget Vardaga
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Patientsäkerhetsberättelse
för egenregi
År 2021

Dnr ÄON 22/0018
Dnr SN 22/0249

Datum och ansvarig för innehållet

22-05-30 MAS

Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, reviderad 2017-03-01
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Innehållsförteckning
Sammanfattning
Övergripande mål och strategier
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
Struktur för uppföljning/utvärdering
Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som
genomförts för ökad patientsäkerhet
Uppföljning genom egenkontroll
Samverkan för att förebygga vårdskador
Riskanalys
Informationssäkerhet
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
Hantering av klagomål och synpunkter
Samverkan med patienter och närstående
Sammanställning och analys
Resultat
Övergripande mål och strategier för kommande år

3
5
6
8
9
10
17
18
18
18
19
20
20
20
21

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
I enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659), 3 kap 10 § är varje vårdgivare skyldig att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse som ska finnas
tillgänglig i dess verksamheter för den som vill ta del av densamma. I patientsäkerhetsberättelsen ska det framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående år
2. vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten
3. vilka resultat som uppnåtts
Upplands-Bro kommun är huvudman för den hälso- och sjukvård som erbjuds
inom dess ansvarsområde. bedrivs in. Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämnden är vårdgivare i Upplands-Bro kommun och ansvarar för att patienter i berörda verksamheter får en god och säker hälso- och sjukvård.
Inom egenregi i Upplands-Bro har ansvaret för att bedriva en god och säker
vård med hög patientsäkerhet under år 2021 varit fördelat dels på Hälso- och
sjukvårdsenheten (HSE) men till viss del även på respektive verksamhet där
kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar. För att tydliggöra detta ansvar
ur patientsäkerhetsperspektiv så har alla berörda verksamheter anmodats att inkomma med en patientssäkerhetsberättelse för den egna verksamheten avseende
år 2021. Dessa bifogas vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse för egenregi som
bilagor. Som underlag har den mall som Sveriges Kommuner och Landsting
(nuvarande Sveriges Kommuner och Regioner) tagit fram använts.
Patientsäkerhetsberättelser har upprättats inom följande verksamheter i egenregi (bifogas vårdgivarens övergripande patientsäkerhetsberättelse som bilagor):
Hälso- och sjukvårdsenheten
Norrgården
Kungsgården
Servicehusen Bro & Kungsängen (gemensam)
Dagverksamhet demens Kvistaberg
Grupp- och servicebostäder enligt LSS (gemensam)
Dagliga verksamheter enligt LSS (gemensam)
Även under 2021 har verksamheterna samt Socialkontorets patientsäkerhetsarbete i mycket hög grad fortsatt att präglas av den pågående pandemin. Arbetet har till stor del bestått av att försöka förhindra och minska risk för smittspridning av covid-19, planering och till viss del även genomförande av provtagning vid smittspårningar samt planering och genomförande av vaccinationer i flera omgångar.
Följsamhet till hygienrutiner, hantering av skyddsutrustning, extra utbildningar inom vårdhygien, ledarskap och kommunikation har varit prioriterade områden. Verksamheterna har även under 2021 snabbt fått anpassa sig och ställa
om till ständigt nya förutsättningar som riktlinjer, rekommendationer och rutiner från såväl Folkhälsomyndigheten, Smittskydd, Vårdhygien, regionen m fl
3
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som i ett fortsatt högt tempo löpande avlöst varandra med nya direktiv.
Det gångna året har varit ansträngt för verksamheterna där arbetet kontinuerligt fått anpassas utifrån pandemin och med stort fokus på att hantera densamma. Planerade åtgärder och förbättringsområden inom det förebyggande
patientsäkerhetsarbetet som togs fram för 2021 har med anledning detta till
viss del fått stå tillbaka.
Pandemin har visat hur viktigt det är att personal inom vård- och omsorgsverksamheter ges tillgång till och tid avsatt för att genomföra utbildningar i
basal hygien- och att det behöver vara ständigt återkommande inslag med repetitionstillfällen.
Pandemin har därutöver visat vikten av en god samverkan med respektive ansvarig läkarverksamhet. Vid särskilda boenden för äldre sker samverkan med
Familjeläkarna i Saltsjöbaden och vid grupp- och servicebostäder enligt LSS
sker samverkan med respektive av brukaren vald läkare vid olika vårdcentraler, företrädesvis de fn tre förekommande inom kommunens geografiska
område. Samverkan under pandemin har varit särskilt betydelsefull för smittspårningar och provtagningar i samband med covid-19 samt för ordinationer
vid behandling av patienter som drabbats av covid-19.
Under hösten 2021 kunde både vård- och omsorgspersonal samt chefer trots
pandemin ta del av vissa kompetenshöjande insatser med stöd av stimulansmedel inom God och Nära Vård inom hälso- och sjukvård. Bl a gavs utbildningar via högskolor för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som 7,5 hp
psykiatri, palliativ vård, förskrivningsrätt inkontinenshjälpmedel/ inkontinensvård samt sårvård. Palliativ ombudsutbildning erbjöds såväl omsorgspersonal
som legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal med stöd av PKC- Palliativt
kunskapscenter. Chefer med hälso- och sjukvård i sina verksamheter erbjöds
en tre-dagarsutbildning avsedd för chefer med hälso- och sjukvårdsansvar.
Detta som en förberedelse inför den omorganisation som planerades inom
egenregi till 2022 med nedläggning av HSE- Hälso-och sjukvårdsenheten. Såväl egenregis som privata vårdgivare tog del av dessa utbildningar. Visam beslutsstöd - ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg
som ska användas när en patients hälsotillstånd försämrats är ett annat exempel på de utbildningar som gavs.
I oktober 2020 så började en ny patientansvarig läkare vid de särskilda boendena för äldre, efter föregående läkares bortgång. I samband med detta startade
man upp en planering för att börja med de sedan länge önskade fördjupade medicinska vårdplaneringar med patient, läkare, anhöriga och vårdpersonal. Anhöriga bjuds in av sjuksköterska för delaktighet med den enskildes medgivande.
Denna arbetsform har nu kommit igång kommit och är uppskattad av samtliga
involverade.
Sammanfattningsvis är bedömningen att verksamheterna har hanterat patientsäkerheten väl utifrån den belastning och det ansträngda läge som den globala
pandemin medfört.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Det övergripande målet inom hälso- och sjukvården är att dess patienter ska
erbjudas en god och säker vård. Det formuleras i Hälso- och sjukvårdslagen
(2017:30) kap 3:
1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och
sjukvård ska ges företräde till vården.
2 § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

Krav på hälso- och sjukvården
De krav som ställs på hälso- och sjukvården regleras i Hälso- och sjukvårdslagen kap 5. Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven
på en god vård uppfylls. Det innebär att vården särskilt ska
1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard,
2. tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och
5. vara lätt tillgänglig
Vidare anges att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård
ska kunna ges.
Detta innebär att den hälso- och sjukvård som bedrivs ska vara av sådan kvalitet att patienter inte riskerar att drabbas av vårdskada eller risk för sådan i
samband med vård och behandling. Strategier inom patientsäkerhetsarbetet för
att förebygga detta är bl a att arbeta aktivt med avvikelser genom att vidta åtgärder för att de inte ska återupprepas och dra lärdom av dessa i det förebyggande arbetet, arbeta med synpunkter och klagomål, arbeta med riskbedömningar, fortbildningar med mera.
Riskbedömningar genomförs regelbundet avseende fall, undernäring, trycksår
och munhälsa för dem som bor på särskilda boenden för äldre. Vid grupp- och
servicebostäder enligt LSS bor de fn få äldre men i förekommande fall genomförs riskbedömningar även för dessa.
Symptomskattningar av olika slag, genomförs vid alla boendeverksamheter
t ex i samband med årliga läkemedelsgenomgångar, vid beteendemässiga och
psykiska symtom vid demenssjukdom, neuropsykiatriska symptom med flera.
Egenkontroller ffa gällande följsamhet till basala hygienrutiner har under pandemin genomförts av flera verksamheter vid fler tillfällen än de två årliga tillfällen som rutinen föreskriver.
Årlig extern kvalitetsgranskning av apotekare avseende läkemedelshantering
är också en strategi inom patientsäkerhetsarbetet. Dessa genomfördes i verk5
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samheterna under försommaren 2021.
Ingen avvikelse inom hälso-och sjukvård har under 2021medfört en allvarlig
vårdskada. Ingen Lex Maria-anmälan har därför upprättas av MAS.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Vårdgivare (lagstadgat ledningsansvar)
Äldre- och omsorgsnämnden samt Socialnämnden har under år 2021 var och
en för sig varit ytterst ansvarig vårdgivare för den hälso- och sjukvård som
bedrivits inom dess ansvarsområde och att denna är patientsäker.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (lagstadgat ansvar)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar enligt 4 kap. 6 § hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) för att
1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god
kvalitet inom kommunens ansvarsområde
2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
(2008:355)
4. beslut om delegeringar av vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
a) läkemedelshantering,
b) rapportering enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när
en patients tillstånd fordrar det.
MAS har ett övergripande och tillika medicinskt ledningsansvar och upprättar instruktioner och riktlinjer, följer upp samt fungerar som ett stöd till
verksamheter vad gäller hälso- och sjukvård. MAS ansvarar för att göra
Lex Maria- anmälningar till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) vid
allvarlig vårdskada eller risk för sådan. MAS ansvarar även för att till IVO
anmäla hälso-och sjukvårdspersonal som utgör en risk ur patientsäkerhetsperspektiv eller ur förtroendesynpunkt. Skälen till detta kan vara
oskicklighet, olämplighet, brottslighet, sjukdom eller missbruk av alkohol,
narkotika eller andra droger.

Verksamhetschef HSL (lagstadgat ansvar)
Avdelningschef för Utföraravdelningen samt Avdelningschef för Social- och
Arbetsmarknadsavdelningen har under 2021 tillika verkat som verksamhetschefer med ansvar enligt 4 kap. 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen
6
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(2017:80) för den hälso- och sjukvård som bedrivits inom respektive nämnd.
Ansvaret omfattar att
- säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
- ledning av hälso- och sjukvårdens organisation så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården.
En del i detta är att rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet finns i ledningssystemet. Verksamhetschef får uppdra åt sådana befattningshavare inom
verksamheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter om denna inte har formell kompetens för detta. Enhetschef för HSE (Hälso- och sjukvårdsenheten) har under 2021 fullgjort vissa
av dessa ledningsuppgifter.
Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten
Enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten har under år 2021 varit underställd avdelningschef utföraravdelningen Äldre- och omsorgsavdelningen tilllika verksamhetschef HSL och har haft ett direkt ledningsansvar för den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen inom Hälso- och sjukvårdsenheten.
Dennes ansvar omfattar även att dess personal har den kompetens som behövs,
att gällande regelverk är känt av dess personal och lokala skriftliga rutiner
upprättas vid behov. Enhetschefen ansvarar för en god samverkan sker med
boenden samt dag- och dagliga verksamheter.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Legitimerad personal är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga
- att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet
- ge en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller
dessa krav
- utforma och genomföra vården i samråd med patienten
- bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålles och ska kontinuerligt
rapportera risker och händelser som medfört eller kunnat medföra
vårdskada.
- föra patientjournal
- medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom risk- och avvikelsehantering, uppföljning av mål och resultat mm.
På vardagar, dagtid ansvarar Hälso- och sjukvårdsenheten för hälso- och
sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. På obekväm tid dvs kvällar, nätter och helger ansvarar Big Care AB för sjuksköterskeinsatser.

Enhetschefer vård- och omsorgsboenden äldre, dagverksamhet demens, grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS
Enhetschefer har under 2021 huvudsakligen ansvarat för den omsorg och
allmänna omvårdnad som bedrivs enligt Socialtjänstlagen (SOL) respektive Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade LSS (LSS) i deras verksamheter. De ansvarar även för att de delegerade hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter som legitimerad personal delegerat till dess omsorgspersonal utförs, att kontakt tas med ansvarig hälso- och sjukvårdspersonal
vid förändringar i den enskildes hälsotillstånd samt att basala hygienrutiner
7
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följs och att dess personal har kännedom om dessa.
Enhetschefer ska medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom riskoch avvikelsehantering, uppföljning av mål och resultat mm. De har under
2021 även ansvarat för att en god samverkan skett med Hälso- och sjukvårdsenheten.
Omsorgspersonal - baspersonal
Omsorgspersonal (baspersonal) består huvudsakligen av undersköterskor
och vårdbiträden som arbetar utifrån socialtjänstlagen respektive lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade.
De ansvarar för att rapportera risker och avvikelser till enhetschef och följa
instruktioner och rutiner som finns i verksamheten för att bidra till hög patientsäkerhet. Omsorgspersonal som genom delegering utför hälso- och sjukvårdsuppgifter ska följa de instruktioner som de getts. De tillhör under utförandet av delegerade hälso- och sjukvårdsarbetsuppgifter gruppen hälso- och
sjukvårdspersonal och lyder då under dess lagstiftning. De ska medverka i det
systematiska kvalitetsarbetet genom risk- och avvikelsehantering, uppföljning
av mål och resultat mm.
Läkare
Läkare är inte ett kommunalt ansvar, utan ett regionansvar- läkarna arbetar på
uppdrag av regionen. Läkare från Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB besöker
samtliga kommunens särskilda boenden för äldre en gång i veckan på uppdrag
av regionen och är därutöver tillgängliga för sjuksköterskorna på telefon dygnet runt. Läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal arbetar utifrån
en samverkansöverenskommelse. Vid LSS-boenden har de boende sina läkare
på primärvårdens vårdcentraler. Det finns fast läkartid avsatt vid respektive
vårdcentral för rondliknande möten och hembesök tillsammans med kommunens LSS- sjuksköterska. Även här arbetar vårdgivarna utifrån en samverkansöverenskommelse.

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Omsorgspersonal som upptäcker risker och avvikelser i samband med vård
och behandling, kontaktar enligt rutin omedelbart tjänstgörande sjuksköterska,
arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut beroende på vad som hänt och
upprättar därefter en skriftlig avvikelse. Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen vidtar i samband med händelsen nödvändiga åtgärder. Patientansvarig sjuksköterska registrerar därefter avvikelsen i Pro Capita Avvikelsemodul. Avvikelser tas månatligen upp i verksamheternas kvalitetsråd för
genomlysning och mer långsiktiga åtgärder. Detta i syfte att utveckla verksamhetens kvalitet och patientsäkerhet. Där deltar ansvarig enhetschef, legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt omsorgs/baspersonal.
Allvarliga händelser som medfört eller riskerar att medföra allvarlig patientskada eller risk för sådan ska rapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ansvarar för att utföra slutlig utredning och bedömning om
eventuell Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I
händelse av sådan informeras ansvarig nämnd.
8
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Riskbedömningar rörande nutrition, fall, trycksår och munhälsa genomförs,
analyseras och dokumenteras tillsammans med beslutade åtgärder i Pro Capita
HSL- journal. Dessa registreras under förutsättning av den enskildes samtycke
även i Senior Alert.
Varje dödsfall som skett på plats på ett boende registreras i Svenska Palliativregistret utifrån ett antal parametrar kring den avlidnes sista levnadsvecka.
Resultaten från kvalitetsregistreringar kan sedan användas i den egna verksamheten för att se om förbättringar behöver vidtas.
Kvalitetsuppföljningar utförs av MAS årligen.
Öppna jämförelser och kvalitetsregister är källor som kan användas för uppföljning av tendenser i verksamheterna.

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Patientsäkerhetsberättelse har avseende år 2021 upprättats vid samtliga
verksamheter där kommunal hälso- och sjukvård ges; särskilda boenden för
äldre, dagverksamhet demens, grupp- och servicebostäder enligt LSS samt
dagliga verksamheter enligt LSS. Varje verksamhet beskriver där hur de
arbetat med patientsäkerhet. Övergripande beskrivs här några områden:
Under 2021 fortsatte pandemin att på olika sätt påverka samtliga vård- och
omsorgsverksamheter.
- Verksamheterna arbetade under 2021 med fokus på att förhindra smittspridning. En mängd provtagningar i form av covid-tester genomfördes av kommunens sjuksköterskor både med anledning av att misstanke om att smitta förelegat samt i smittspårningssyfte. En stor mängd prover har även tagits på
patienter efter sjukhusvistelser för att säkerställa att de inte blivit smittade under sjukhusvistelsen. Vaccinationer har genomförts av kommunens sjuksköterskor både med säsongsinfluensavaccin likväl som med de olika doserna av
covidvaccin när regionen har beslutat att de skulle ges. Chefer har under en
period bokat tider för provtagning av personal med misstänkta symptom då en
genväg för snabbare provtagning anordnats av regionen.
- Personal har i flera verksamheter genomgått både Vårdhygiens och Socialstyrelsens utbildningar i basala hygienrutiner för personal inom vård och omsorg, utbildningar i hur man tar på och av munskydd, andningsskydd samt
skyddsrock/förkläde m m.
- Ett flertal riskanalyser har genomförts ute i verksamheterna relaterat till covid och dess smittrisk
- Smittsäkra besök har genomförts i enlighet med Smittskydds rekommendationer.
- Ett gemensamt förråd för lagerhållande av skyddsutrustning tillskapades under våren 2020 har hållits fortsatt uppdaterat under 2021 med särskilt utsedd
ansvarig för beställningar utöver de mindre förråd som fanns ute i verksamheterna sedan tidigare.
- Verksamheterna har ställt om och i samband med vård av covid-19 smittade
9
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avsatt särskild personal som endast arbetat med de som insjuknat.
- Chefer och enhetsledare har under särskilt ansträngda perioder under pandemin, stöttat upp sina verksamheter genom att närvara fysiskt även på kvällar
och helger. Arbetet med att ordna med vikarier har varit omfattande för att
säkerställa patientsäkerheten när personal själva insjuknat i covid eller ej fått
tjänstgöra vid minsta symtom som kunnat knytas till misstanke om eventuell
covidsmitta.
- Sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter har fortsatt under 2021
med att i högre grad arbetat individuellt med patienters träning och behandling
för att minska risken den risk för smittspridning som kan uppstå vid gruppträning.
- Rehabpersonal har under 2021 anordnat coronaanpassade utbildningar i lyftteknik för omsorgspersonal för att öka såväl patientsäkerheten vid lyft av patienter såväl som för att öka säkerheten för omsorgspersonal.
- Vissa verksamheter tex inom daglig verksamhet och dagverksamhet för dementa har efter nedstängningar under 2021 börjat öppna upp och /eller arbetat
med begränsat antal deltagare för att minska risken för smittspridning.
- På central nivå fortsatte ett antal forum för lägesbild och beslut om åtgärder
på övergripande plan. Inom Socialkontoret har tex covid-19 -möten samt
Helix-möten hållits regelbundet där socialchef, MAS, avdelningschefer/verksamhetschefer HSL m fl övergripande funktioner deltagit.
- Regelbundna möten med privata utförare för avstämning gällande covidläget har hållits.
- Det gängse arbetet med kvalitetsregistreringar i Senior Alert, BPSD-registret
och Palliativa registret har till viss del påverkats genom att man varit tvungen
att prioritera pandemiarbetet och att säkerställa bemanning för grundläggande
patientvård.

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
Basala hygienrutiner
Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner med observation och
självskattning har under 2021 genomförts av alla verksamheter. Vissa verksamheter har genomfört egenkontroll vid fler tillfällen än de två tillfällen per
år som rutinen anger. Alla verksamheter har arbetat aktivt med att dess personal ska genomföra/repetera en eller bägge av de utbildningar som finns om
basal hygien. Socialstyrelsens webutbildning är öppen för alla men Vårdhygiens utbildning är numera endast öppen för dem som har avtal. I Upplands-Bro
kommun har äldreboenden avtal med Vårdhygien. Samma verksamhet som
2020 nådde 90 % följsamhet (LSS) har säkerställt att all dess personal åter
genomfört webbaserad utbildning om basala hygienrutiner har därefter åter
kunnat visa att följsamheten i dess verksamhet under 2021 nått 90 %.
Detta visar att regelbunden repetition och återkommande genomförande av
webbaserad utbildning i basal hygien förstärker och vidmakthåller en hög följsamhet till basala hygienrutiner.
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Läkemedelsgranskning av läkemedelshantering
Årlig kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen av extern farmaceut/apotekare enlighet med HSLF-FS 2017:37 om hantering av läkemedel
genomfördes under maj/juni 2021. En genomgående synpunkt från granskningarna var att insulinpennor sällan var märkta med brytdatum. Detta ska
anges av den personal som öppnar pennan p g a begränsat hållbarhetsdatum
efter öppnandet.
Tandvård- munhälsobedömningar och utbildning av personal i munhälsa
(Symfoni)
Munhälsobedömning och tandvårdstödsintyg
Enligt överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region
Stockholm skall Tandvårdsenhetens utförare av uppsökande verksamhet årligen utföra munhälsobedömningar hos de patienter/brukare som tackat ja till
erbjudande om detta. Inom särskilda boenden för äldre är det sjuksköterskor
som ansvarar för att erbjuda och via registrering i Symfoni informera Tanvårdsenheten vilka patienter som tackat ja eller nej till erbjudandet. För LSSboenden, brukare med hemtjänst eller personlig assistans ansvarar myndighetshandläggare för detta.
Utbildning i munhälsa
Enligt ovan nämnda överenskommelse ska regionens anlitade utförare av uppsökande verksamhet även erbjuda personal inom vård- och omsorg en årlig
utbildning i munvård. Respektive vård- och omsorgsverksamheter ska enligt
överenskommelsen samverka i att sådant utbildningstillfälle kan anordnas på
plats i verksamheten.
12 mars 2020 togs beslut av regionen om att uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och mobil nödvändig tandvård av
icke akut karaktär tillsvidare inte fick utföras för att undvika smittspridning av
covid. Beslutet togs för att minska smittspridningen till den aktuella patientgruppen. Den uppsökande verksamheten återupptogs sedan den 15 januari
2021.
Rapport 1 (se nedan) visar att sjuksköterskor och handläggare under 2021 erbjudit totalt 380 berättigade (391 föregående år) munhälsobedömning varav
343 tackat ja (353 föregående år). Tandvårdsenhetens utförare utförde 155
munhälsobedömningar (45,19 %). Rapporten visar också att totalt endast 31
personal inom vård- och omsorg erhållit den årlig utbildning i munvård av
Tandvårdsenhetens utförare.

Källa: Symfoni
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Rapport 1.1 (se nedan) visar fördelningen/ verksamhet av de 31 personal som
erhållit årlig munhälsoutbildning.

Källa: Symfoni

Rapport 2 (se nedan) visar att av de totalt 155 patienter/brukare som fick sin
munhälsobedömning utförd år 2021 så hade 50,97 % en bra munhygien (69,2
% föregående år) medan 12,9 % hade mycket dålig munhygien (9 % föregående år).

Källa: Symfoni

Munhälsa är oerhört viktigt för den enskilde som inte själv kan sköta
densamma. Munhälsan påverkar välbefinnande, aptit mm mm. Därför är det
viktigt att omsorgspersonal/baspersonal ges möjlighet att på sin arbetsplats
årligen ta del av den utbildning som regionen erbjuder via dess utförare.
Även Socialstyrelsen har tagit fram en webbutbildning kring detta för
personal. Den återfinns bland Kunskapsguidens övriga 95 webbutbildningar
inom olika områden som alla vänder sig till personal inom såväl vård – och
omsorg.
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/330/g
rundlaggande-utbildning-om-munhalsa-och-munvard.
Det är viktigt att personal ges utrymme både för att genomföra
webbutbildningar som höjer dess kompetens. Tandvårdsenheten rapporterade
vid vårens kontaktpersonsträff att endast 54 personal inom vård- och
omsorgsverksamheter i hela Stocksholms län har genomfört denna
grundläggande utbildning.
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Palliativa registret
I Svenska Palliativregistret finns data att tillgå, som utifrån där fastställda indikatorer som beskriver kvaliteteten den sista levnadsveckan för de avlidna
som registrerats. Samtliga särskilda boenden för äldre gör registreringar i registret för dödsfall för de patienter som avlider på plats på respektive boende.
Resultaten kan sedan användas för att se vilken kvalitet som vården håller och
vad som behöver förbättras.

Källa: Svenska Palliativregistret. Avlidna i Upplands-Bro kommun på
särskilda boenden för äldre 2021.(Diagram 1.)

Källa: Svenska Palliativregistret. Avlidna i Upplands-Bro kommun på
särskilda boenden för äldre 2020.( Diagram 2).
Resultatet visar (diagram 1) att en tydlig förbättring skett avseende
indikatorerna validerad dokumenterad smärtskattning, dokumenterad
munhälsobedömning under sista levnadsveckan och dokumenterade
brytpunktssamtal i förhållande till år 2020 (se diagram 2). Dessa lyftes också
som förbättringsområden från föregående år. Dessa områden bör dock vara
fortsätta vara prioriterade förbättringsområden för att ytterligare närma sig
angivna målvärden.
13
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Källa: Svenska Palliativregistret. Äldre avlidna på sjukhus, Stockholms län
under 2021. (Diagram 3.)
Diagram 3 visar som en jämförelse regionens resultat för samma indikatorer
för de äldre i Stockholms län som avlidit på sjukhus under 2021.
Senior Alert
Senior Alert är ett av Sveriges cirka 100 nationella kvalitetsregister och ett
verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har
problem med blåsdysfunktion. I kvalitetsregistret Senior Alert finns data tillgängligt som beskriver resultaten för vårdprevention och utfall avseende utförda och registrerade riskbedömningar. Riskbedömningar erbjuds bland annat
vid den äldres inflytt till ett särskilt boende och ska därefter erbjudas minst 2
gånger per år. För att riskbedömningar ska finnas tillgängliga för åtkomst i
Senior Alert krävs att vårdgivare är ansluten till Senior Alert samt att den enskilde ger sitt medgivande till att uppgifterna kring de riskbedömningar som
avser denne, registreras i registret. Upplands-Bro kommun är ansluten till registret. Majoriteten av de tillfrågade riskbedömda patienterna/brukarna medger oftast att registrering görs.

Källa: Senior Alert, Vårdprevention och Utfall, Upplands-Bro kommun, 2021.
Resultatet visar att under år 2021 har 239 unika individer vid samtliga särskilda boenden för äldre i Upplands-Bro kommun (Hagtorp och Lillsjö Badväg inkluderat), riskbedömts och
samtyckt till att deras riskbedömning14
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ar registrerats i kvalitetsregistret Senior Alert utöver att de journalförts.
Resultatet visar också att i 96 % av riskbedömningarna påvisades risker i likhet med föregående år. Av dessa har 89 % fått en åtgärdsplan registrerad i registret samt 64 % av de utförda åtgärderna registrerade i kvalitetsregistret.
Detta är en förbättring mot föregående år då 41 % av de utförda åtgärderna
registrerades i kvalitetsregistret. Dock dokumenteras alltid alla uppgifter även
i patientjournalen enligt gällande lagstiftning då Senior Alert inte är en patientjournal utan enbart ett kvalitetsregister. Med en upphandling av en modernare patientdatajournaldel i verksamhetssystemet så finns en förhoppning om
att dokumentationen kan göras enbart i patientdatajournalen och digitalt föras
över till kvalitetsregistret med automatik- för att slippa den dubbeldokumentation som idag är nödvändig för att uppfylla de krav som ställs på dokumentation.
BPSD- registret
BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som innehåller ett verktyg för
att minska förekomst och allvarlighetsgrad av ångest, hallucinationer, ätstörningar, vandringsbeteende, rop-beteende och andra BPSD-symptom. De flesta
personer med demenssjukdom (ca 90 %) får någon gång BPSD, det vill säga
Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Det kan handla om till
exempel aggressivitet, oro och hallucinationer. Symptomen orsakar ofta lidande för personen med demenssjukdom och är även svåra att möta och hantera för anhöriga och vårdpersonal. Syfte och mål med BPSD-registret är att
genom multiprofessionella vårdåtgärder försöka minska eventuellt förekommande beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska
lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom. De insatser
som en person får inom ramen för socialtjänsten får inte följas upp i ett kvalitetsregister. Det är först efter kontakt med vårdgivare med HSL-ansvar inom
den egna organisationen som personen kan inkluderas i ett kvalitetsregister.
BPSD-registret används av demensenheter vid kommunens egenregi och av en
av de privata utförarna.
Läkemedel i särskilt boende för äldre
Tre eller fler psykofarmaka (användare i
%)

Tio eller flera läkemedel (användare i %)

Olämpliga läkemedel
(användare i %)

Användare av psykotiska

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

23,2

24,8

22,4

50,4

45,4

51,0

15,2

10,6

6,3

19,9

17,7

16,1

läkemedel (användare
i%)

Källa: Öppna jämförelser. ”Utvecklingen gällande läkemedel, personer >75
år i särskilt boende”, Upplands-Bro kommun 2019 – 2021
Redovisningen avseende läkemedel i särskilda boenden för äldre omfattar såväl egenregi som privata utförare i Upplands-Bro kommun. Resultatet visar att
trots pandemis påverkan på den enskildes mentala välbefinnande (tex i form
av oro, ängslan osv) har det lyckats att under 2021 ytterligare minska den
procentuella andelen av patienter/brukare som använder olämpliga läkemedel
samt användare av psykofarmaka och psykotiska läkemedel. Dock har antalet
individer som använder fler än tio läkemedel ökat något, vilket kan bero på att
15
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de som flyttar in numera är mer multisjuka än tidigare och har fler diagnoser
som kräver behandling.
Patientnämnden
Patientnämnden handlägger frågor som rör Region Stockholms hälso- och
sjukvård, kommunal hälso- och sjukvård samt omvårdnad i särskilda boenden,
privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm, Folktandvården, Distriktstandvården, Aqua Dental, tandvård som Region Stockholm finansierar
och vård hos privata tandhygienister. Nämnden bidrar till kvalitetsutveckling,
hög patientsäkerhet och att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas
efter patienternas behov och förutsättningar. Under år 2021 i likhet med år
2020 har inga ärenden med synpunkter eller klagomål inkommit till Patientnämndens förvaltning gällande vård bedriven inom Upplands-Bro kommuns
vård- och omsorgsverksamheter.

Källa: Patientnämnden, PAN 2021.

Medicintekniska hjälpmedel- och produkter
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter ansvarar för att besiktningar och kontroller görs av individuella och inköpta hjälpmedel enligt
produktanvisning. En ”Hjälpmedelsmodul” finns i Pro Capitas verksamhetssystem för att underlätta att ha god översikt över hjälpmedlen.
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Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
Ett flertal överenskommelser avseende samverkan och samverkansforum
mellan kommunen och Region Stockholm berör den kommunala hälsooch sjukvården. Ytterligare samverkansforum har uppstått under pandemin:
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm
gällande utskrivningsklara från slutenvården (sk LUS:en)
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Stockholms läns
landsting gällande ”Sammanhållen överenskommelse om personer som bor i
särskilt boende för äldre”. (Två tilläggsöverenskommelser finns)
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Stockholms läns
landsting gällande egenvård
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm
gällande uppsökande verksamhet (tandvårdsstöd)
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm
om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt
och stöd till deras närstående
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm
gällande samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
- Överenskommelse mellan HSF, juridisk person för bårhus samt UpplandsBro kommun avseende omhändertagande av avlidna
- Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet
- Samverkansöverenskommelse med Familjeläkarna i Saltsjöbaden
- Samverkansöverenskommelse Upplands-Bro kommun och Habilitering och
hälsa
- Lokal samverkansöverenskommelse med vårdcentralerna (3 st) avseende
hälso-och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet
- Avtal om Vårdhygienisk expertis (Region Stockholm)
- Avtal med Ragnsells avseende hämtning och destruering av överblivna läkemedel och skärande/stickande och smittsamt riskavfall
- Samverkan/information med Vårdhygien och Smittskydd i Stockholms län.
- Samverkan/information med Tandvårdsenheten (MAS är kontaktperson)
- Samverkan/dialogmöten har genomförts under året med vårdcentralerna (4
st) angående hälso- och sjukvård inom LSS-boenden och daglig verksamhet
- Samverkan/dialogmöten med Familjeläkarna i Saltsjöbaden (1 ggr/veckan under stor del av 2021 i likhet med 2020 pga pandemi)
- Samverkan/dialogmöten med regionen 1 ggr/veckan under stor del av 2021
pga pandemi)
- Samverkan/dialogmöten med Danderyds Sjukhus chefsläkare och de kommuner som ligger inom sjukhusets upptagningsområde (2 ggr/år)
- Samverkan/dialogmöten med regionens klustersamordnade primärvård 1
ggr/veckan ut under stor del av 2021 pga pandemi som sedan glesades)
- Veckovisa möten med privata utförare för rapportering och dialog kring covid-läget
17
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Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Riskanalys och händelseanalys är arbetsmetoder som utvecklats för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten. Användningen
av metoderna är en del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete.
Riskbedömningar däremot är de bedömningar som bland annat görs i samband
med att en boende flyttar in på ett särskilt boende för äldre då riskbedömningar för fall (Downton), undernäring (MNA), trycksår (Norton) och munhälsa
(Roag).
Avvikelser skrivs när den boende i samband med vård och behandling har eller riskerat att ha drabbats av fysisk eller psykisk skada. Avvikelser åtgärdas i
det akuta skedet, för att sedan månatligen tas upp i verksamhetens kvalitetsråd
för att dra lärdom och se mönster respektive trender i avvikelserna. Dessa kan
sedan ligga till grund för en riskanalys och mer generella åtgärder.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
SITHS tjänstekort används av all legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för
en säker inloggning. I avtal med bemanningsföretag och jourorganisation,
ställs krav på att företagen tillhandahåller SITHS-kort för sin legitimerade
hälso-och sjukvårdspersonal. E-tjänstekort är en förutsättning för att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ges säker åtkomst till bland annat
Symfoni, Pascal, Visma Proceedo, NPÖ (Nationell Patientöversikt), Senior
Alert, Svenska Palliativregistret, Hjälpmedelsguiden, Beställningsportalen
med mera.
Vid inloggning i vårdgivarens egna patientjournal dvs Pro Capita HSL journal används 2-faktorsinloggning som säker inloggning. Behörighetstilldelning sker genom att enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten som anställer legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal ansöker om nödvändiga behörigheter hos ansvariga för respektive system för den enskilde i samband
med anställningens start.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5

Avvikelser
Avvikelsehantering är ett arbetssätt som syftar till att kvalitetssäkra en verksamhet. Genom att systematiskt identifiera, rapportera, registrera, analysera,
åtgärda, följa upp händelser som medfört eller kunnat medföra risk för en
vårdskada identifieras riskområden. Mycket av detta kvalitetsarbete sker i respektive verksamhets kvalitetsråd som vanligen sammanträder månatligen.
Varje personal inom vård- och omsorg har enligt riktlinje för avvikelsehantering skyldig att rapportera icke förväntade händelser som medfört eller kunnat
medföra risk för vårdskada.
Under år 2021 har totalt 334 avvikelser registrerats i Pro Capita Avvikelsemodul HSL. Av dessa är 126 läkemedelsrelaterade och övervägande handlar
dessa om uteblivna läkemedeldoser. 205 avvikelser har varit fallrelaterade.
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Antalet avvikelser totalt har minskat årligen sedan år 2019 och då framför allt
inom läkemedelshanteringen.
År

Fall

Läkemedel

Nutrition

Medicintekniska
hjälpmedel &
produkter

Våld &
hot

TOTALT

2021

205

126

3

0

0

334

2020

290

159

0

0

0

449

2019

259

287

0

2

0

548

2018

303

227

1

1

1

533

Källa: Pro Capita HSL Avvikelsesystem
Antalet frakturer i verksamheterna under år 2021 uppges vara 8 stycken inom
vård- och omsorgsverksamheter. Detta är en minskning mot föregående år då
11 frakturer redovisades. Inom särskilda boenden för äldre har frakturer uppstått vid 6 fall och vid grupp- och servicebostäder (LSS) har frakturer uppstått
vid 2 fall. Vid dagverksamhet för dementa samt dagliga verksamheter enligt
LSS har inga frakturer rapporterade.

Delegeringar
När legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att det är patientsäkert
att delegera en medicinsk hälso- och sjukvårdsarbetsuppgift till icke- formellt
men reellt kompetent personal inom vård- och omsorg, kan en delegering ske
av arbetsuppgiften till enskild omsorgs/baspersonal. I det fall sådan arbetsuppgift missköts eller att delegerad personal inte följer den instruktion legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gett ska en delegering återkallas. MAS
ansvarar för att delegeringar är förenliga med patientsäkerheten genom att bl a
ange vilka medicinska arbetsuppgifter som är möjliga att delegera under säkerställda former enligt riktlinje för delegeringar. Under år 2021 har 3 delegeringar nödgats återkallas d v s dragits in p g a brister i utförandet.
Lex Maria- anmälan om allvarlig vårdskada
Ingen händelse (avvikelse) har i samband med vård och behandling under år
2021 inom vård- och omsorg varit av sådan allvarlighetsgrad att denna legat
till grund för en Lex Maria- anmälan.

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Klagomål och synpunkter kan lämnas på olika sätt. Det kan ske muntligt direkt till verksamheten, digitalt, via brevlådor i respektive verksamhet där synpunkter kan lämnas men även lämnas direkt till Patientnämnden. Klagomål
avseende hälso- och sjukvård går ej heller att registrera i det Pro Capita HSL
Avvikelse system som används för avvikelser inom hälso- och sjukvård. Detta
innebär att det är svårt att få en överskådlig bild av de klagomål och synpunkter som uppkommer. Klagomål som inkommit till respektive verksamhet
hanteras ffa i de månatliga kvalitetsråden.
.
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Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Respektive ansvarig sjuksköterska ansvarar för både muntlig och skriftlig information om den kommunala hälso- och sjukvården till den enskilde och dess eventuella närstående i samband med den enskildes inflytt till ett boende. I samband med
detta tas även samtycken in från den enskilde avseende informationsöverföring till
annan vårdgivare, närstående, registrering i kvalitetsregister med mera.
Vid inflyttningen ska en hälso-/vårdplan upprättas tillsammans med patient
och närstående. Under senare delen av 2021 har även de fördjupade medicinska vårdplaneringarna kommit igång för en ökad delaktighet och samverkan med anhöriga och patienter.
Vid palliativ vård ska i enlighet med palliativa registrets mall en planering ske
där information och delaktighet är naturligt för såväl patient som närstående.
Den enskilde erbjuds i samband med inflytt att lista sig i hos den verksamma
läkarorganisationen vid särskilda boenden för äldre. Vid LSS-boenden väljer
den enskilde vilken läkare/vårdcentral denna önskar lista sig hos. Ofta är de
som flyttar in på ett LSS-boende listad hos vårdcentral sedan tidigare och behåller den vårdcentralen.

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

Varje verksamhet ansvarar själv för att regelbundet sammanställa, analysera och åtgärda sina avvikelser för att kunna se mönster eller trender
som medför brister i den egna verksamhetens kvalitet.
MAS ansvarar för mer övergripande sammanställning och analys, förslag till åtgärder samt uppföljning av händelser av allvarligare art.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
• År 2021 har i likhet med år 2020 präglats av ett patientsäkerhetsarbete
som bestått av att minimera smittspridning bl a genom provtagningar
för covid, smittspårningar, ett vaccinationsarbete i tre omgångar under
året för att patienter/ brukare inom särskilda boenden skulle erhålla
dos 2 och dos 3 av covidvaccin samt den årliga vaccinationen mot säsongsinfluensa
• Mycket av planerade åtgärder inom det förebyggande patientsäkerhetsarbetet har fått nedprioriteras av verksamheterna och stå tillbaka
för nya arbetssätt och behov av snabba anpassningar till riktlinjer och
direktiv från Smittskydd Stockholm, Vårdhygien, Region Stockholm,
MAS och andra myndigheter.
• MAS har veckovis samlat in uppgifter och uppdaterat antalet misstänkta och konstaterade smittade av covid- 19 i olika typer av verksamheter för vidare inrapportering till Länsstyrelsen.
• MAS har regelbundet kommunicerat ut covidläget till verksamheter
samt meddelat förändringar i riktlinjer gällande covid från olika myn20
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•

•

•

•
•

•

digheter.
MAS erhöll rollen som personalvaccinationsansvarig för personal
inom vård- och omsorg och anordnade 2 vaccinationstillfällen under
våren 2021. Under två heldagar, lördagar, anordnades dessa på plats i
kommunen för vård- och omsorgspersonal inom såväl egenregi som
privata verksamheter. Till sin hjälp hade MAS en grupp av centralt
placerade funktioner för att bygga upp en för vaccinationsverksamhet
fungerande lokalplanering och tillika smittsäker vaccinationsverksamhet vid dessa tillfällen. Samtliga i gruppen deltog aktivt på plats
vid bägge vaccinationstillfällena för att säkerställa att avstånd hölls
och att skyddsutrustning användes av samtliga i lokalen. Vaccin Direkt ansvarade sedan för att vaccinera vård- och omsorgspersonalen.
Patientsäkerhetsarbete som tillika inneburit ett personalsäkerhetsarbete har för verksamheterna bestått av att oupphörligen och upprepade
tillfällen under året repetera och informera/utbilda sin personal i mer
omfattande basal hygien och utbilda i hur skyddsutrustning av mer
omfattande karaktär ska användas och hanteras för att inte smitta bäraren.
Stor betydelse ur patientsäkerhetsperspektiv har verksamheternas arbete med att säkerställa att man haft personal på plats för att upprätthålla verksamheten under pandemin då många av den ordinarie personalen själva insjuknat i olika omgångar och inte heller fick vistas på
arbetsplatsen vid minsta symtom på covid i avvaktan på egna
provsvar.
Andra delar av patientsäkerhetsarbetet har upprätthållandet av det lokalt reservförråd för skyddsutrustning.
Olika typer av forum har upprättats med andra vårdgivare och aktörer
som stärkt patientsäkerheten med beröring till covid. MAS har deltagit
i veckovis samverkan och dialog med Region Stockholm, veckovisa
klustermöten med vårdcentraler i kommunen, veckovisa möten med
Familjeläkarna, veckovisa möte med privata utförare samt veckovisa
möten inom Socialkontoret gällande covid.
För övriga resultat- se rubrik ”Uppföljning genom egenkontroll” samt
rubrik ”Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet”

Övergripande mål och strategier för
kommande år
-

mycket av arbetet för kommande året måste vara inriktat på att
komma ikapp det man fått prioritera ned under såväl år 2021 som år
2020 då man huvudsakligen har varit tvungen att koncentrera sig på
patientsäkerhetsåtgärder relaterade till pandemin.

-

ska alla verksamheter inom särskilda boenden inom såväl SOL som
LSS samt hemtjänst vara Tandvårdsenhetens utförare behjälplig i arbetet med att anordna årligt utbildningstillfälle för sin vård- och om21
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sorgspersonal i enlighet med den överenskommelse som finns mellan
kommunen och regionen. Därutöver rekommenderar Tandvårdsenheten att all personal ges möjlighet att genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om munhälsa som återfinns bland Kunskapsguidens 95
olika utbildningar:
https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearni
ng/330/grundlaggande-utbildning-om-munhalsa-och-munvard.
-

bör alla verksamheter som efter höstens 2021:s utbildningstillfällen
erhållit palliativa ombud i sin verksamhet säkerställa och stödja att
dessa ges möjlighet att utbilda/handleda övrig omsorgs/baspersonal i
verksamheten i palliativ vård- och omsorg. (Gäller särskilda boenden
för äldre).

-

bör alla verksamheter där patienter/brukare med demenssjukdom förekommer arbeta för att i högre grad använda sig av BPSD-registret
med BPSD-skattningar i samband med beteendemässiga psykiska
symtom vid demenssjukdom (t ex oro, aggressivitet, utåtagitation,
”vandringsproblematik”, rop-och skrikbeteende o s v). Kvarstår från
föregående år.

-

bör särskilda boenden för äldre nu arbeta vidare med planering för att
den fördjupade medicinska vårdplaneringen erbjuds all patienter/brukare och dess anhöriga (med den enskildes samtycke) minst 1
ggr/år

-

utifrån resultatet i Svenska Palliativregistret öka antalet validerade registrerade smärtskattningar den sista levnadsveckan (kvarstår från föregående år). Resultatet har förbättrats från år 2020 men det är en liten
bit kvar till målvärdet.

-

utifrån resultatet i Svenska Palliativregistret öka antalet dokumenterade munhälsobedömningar under sista levnadsveckan (kvarstår från
föregående år). Resultatet har förbättrats från år 2020 men det är en liten bit kvar till målvärdet
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
Året 2021 har precis som året innan till stor del handlat om att hantera den
pågående pandemin.
Första månaderna av året 2021 var fokus på att vaccinera samtliga patienter
som tackat ja till vaccin mot Covid-19. Detta arbete prioriterades och i slutet
av februari hade samtliga som tackat ja erhållit 2 doser. Gällande patienterna
boende inom LSS var samverkan god med regionen och samtliga som tackade
ja vaccinerades av kommunens vårdcentraler i februari och mars tillsammans
med sjuksköterska från kommunen. Även personal som önskade fick vaccination i februari. Man kunde se god effekt av vaccinationen och smittspridningen
inom våra verksamheter avtog. Även under höst var fokus på att kunna vaccinera så fort besked kom från Folkhälsomyndigheterna att det var aktuellt.
Denna gång skedde det för de patienterna boende på SÄBO med start v.40.
För att säkerställa att vi resurser skulle finnas för att kunna hantera smittspårningar och vaccinationer så har prioritering varit att se till att ha en god bemanning över året och framför allt i sårbara perioder. Utifrån detta så kunde vi
vaccinera samtliga som tackat ja till dos 3 v.40. I slutet av november fick vi en
smittspridning på en avdelning. Flertalet av patienterna testades positivt i
smittspårningen men utvecklade inga eller väldigt milda symtom.
Fokus har även legat på att återgå till att bygga för framtiden och flertalet utbildningsinsatser har gjort för att öka kompetensen hos den legitimerade personalen.
Det har varit viktigt att återuppta att göra riskbedömningar i senor alert och att
fortsätta att stödja enheterna att implementera en struktur för användandet av
BPSD-registret.
Då ny patientansvarig läkare började i oktober kunde man starta upp med fördjupade medicinska vårdplaneringar där anhöriga bjuds in av sjuksköterskan
för att delta. Inför vårdplaneringen görs sedvanliga förberedelser som inför
läkemedelsgenomgången, senior alert samt BPSD- registrering vid behov. I
perioder av hög smittspridning har inte anhöriga kunnat komma på plats men
då varit med vis videosamtal på telefon. Frågan är lyft inom socialkontoret att
man önskar ett säkert system för att kunna ha digitala vårdplaneringar med
anhöriga som är säkra och följer lagstiftningen. Vi ser att det skulle möjliggöra för många anhöriga att kunna delta vid dessa tillfällen.

Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Hälso-och sjukvårdsenhetens övergripande mål är att utveckla verksamheten
tillsammans med övriga verksamheter. Detta genom kvalitetsarbete, analys
3
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och uppföljning av verksamheten.
Vårt mål är att bedriva en god och patientsäker vård samt att arbeta förebyggande gällande fall, undernäring, trycksår, munhälsa och BPSD-symtom. Kontinuerligt göra riskbedömningar för att åtgärda och förebygga och eliminera
andra risker som kan uppstå.
Vi arbetar för att skapa en tydlighet och förståelse för rapporteringsskyldighet
och avvikelsehanteringen för att hitta förbättringsområden.
Fysisk och psykosocial arbetsmiljö för personalen är ett fokusområde som vi
prioriterar och kontinuerligt arbetar med. Under den pandemi som nu pågått i
2 år har det varit extra viktigt att med nära ledarskap finnas i verksamheterna
och fånga upp hur arbetsmiljön är på en daglig basis. Då förändringar i riktlinjer, vårdtyngd med mera växlar snabbt under en pandemi så är det viktigt att
snabbt kunna ändra fokus och fördela och leda arbetet.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Verksamhetschefs ansvar
Avdelningschef för Utföraravdelningen har under 2020 tillika verkat som
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Dennes ansvar omfattar att säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Dennes ansvar omfattar
även ledning av hälso- och sjukvårdens organisation så att den tillgodoser hög
patientsäkerhet och god kvalitet i vården. Verksamhetschefen får uppdra åt
sådana befattningshavare inom verksamheten som har tillräcklig kompetens
och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § första stycket hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) ska ansvara för att:
1. patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god
kvalitet inom kommunens ansvarsområde
2. patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
3. journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen
(2008:355)
4. beslut om delegeringar av vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
5. det finns ändamålsenliga och väl fungerande rutiner för
a) läkemedelshantering,
b) rapportering enligt 6
4
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kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
c) att kontakta läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när
en patients tillstånd fordrar det.
Enhetschef Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)
Enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten är underställd avdelningschef utföraravdelningen och har ett direkt ledningsansvar för den legitimerade hälsooch sjukvårdspersonalen inom Hälso- och sjukvårdsenheten. Enhetschefen
ansvarar för att planera, leda, implementera åtgärder och följa upp verksamheten. Dennes ansvar omfattar även att dess personal har den kompetens som
behövs, att gällande regelverk är känt av dess personal och lokala skriftliga
rutiner upprättas vid behov. För detta krävs ett nära ledarskap.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Legitimerad personal har enligt patientsäkerhetslagen skyldighet att bidra till
att en hög patientsäkerhet upprätthålles och ska kontinuerligt rapportera risker
och händelser som medfört eller kunnat medföra vårdskada. De ska medverka
i det systematiska kvalitetsarbetet genom att risk- och avvikelsehantering,
uppföljning av mål och resultat med mera.
Omsorgspersonal
Omsorgspersonalen är underställd enhetschefen på sin egen verksamhet.
Omsorgspersonal består av huvudsakligen av undersköterskor och vårdbiträden. De ansvarar för att rapportera risker och avvikelser till enhetschef inom
sin verksamhet och följa instruktioner och rutiner som finns i verksamheten
för att bidra till hög patientsäkerhet. Omsorgspersonal som genom delegering
utför hälso- och sjukvårdsuppgifter ska följa de instruktioner som de getts.
Läkare
Läkare är inte ett kommunalt ansvar, utan ett landstingsansvar. Läkare från
Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB besöker kommunen särskilda boenden för
äldre en gång i veckan och är därutöver tillgängliga för sjuksköterskorna på
telefon dygnet runt. Läkare och kommunal hälso- och sjukvårdspersonal arbetar utifrån en samverkansöverenskommelse. Gällande LSS-boenden finns fast
läkartid avsatt vid respektive vårdcentral för rondliknande möten och hembesök tillsammans med kommunens LSS- sjuksköterska. Även här arbetar vårdgivarna utifrån en samverkansöverenskommelse.

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Uppsökande verksamhet - Tandvårdsstöd – Symfoni
För närvarande har Region Stockholm avtal avseende uppsökande verksamhet med Flexident för särskilda boenden för äldre. Under 2020 pausade all
uppsökande tandvård på grund av det pandemiska läget. Hälso-och sjukvårdsenheten har ej heller kunnat delta i några munvårdsutbildningar då det ej kunnat gå att genomföra.

5
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Läkemedelshantering/läkemedelsgenomgångar
Den årliga läkemedelsgranskningen av farmaceut i enlighet med HSLF-FS
2017:37 om allmänna råd och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
kunde i år genomföras i maj/juni när smittspridningen sjunkit. Fördjupade läkemedels-genomgångar har genomförts av läkare vid särskilda boenden för
äldre i samverkan med patientansvarig sjuksköterska enligt HSLF-FS-2017:37
vid boendes inflyttning samt därefter minst årligen enligt Riktlinje för läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting samt samverkansöverenskommelse som tecknats mellan Socialkontoret och Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB. Man har på grund av arbetsbelastningen för läkare och sjuksköterskor under pandemin ej kunnat genomföra dessa på samtliga patienter. För
LSS-boenden har dessa läkemedelsgenomgångar genomförts av ansvarig läkare på respektive vårdcentral tillsammans med kommunens LSS- sjuksköterska.
Palliativa registret
I svenska palliativregistret finns data tillgängligt som beskriver resultaten för
vård och omsorg vid livets slutskede. Samtliga särskilda boenden för äldre gör
registreringar i registret vid dödsfall. Syftet med att registret är att dra lärdom
av den palliativa vård som verksamheten gett och där se vilka förbättringsområden som föreligger utifrån resultaten.
Basala hygienrutiner
Egenkontroll av följsamhet till basala hygienrutiner har genomförts inom
verksamheten. Enligt rutin ska detta göras två gånger per år.
Senior Alert
I kvalitetsregistret Senior Alert finns data tillgängligt som beskriver resultaten
för vårdprevention och utfall avseende riskbedömningar. Riskbedömningar
erbjuds bland annat vid den enskildes inflyttning till ett särskilt boende avseende riskområdena fallrisk, undernäring, trycksår och munhälsa. Registrering
Senior Alert har i perioder under 2020 behövts sättas paus för att fokus legat
på vårda svårt sjuka i covid-19
BPSD-registret
Är ett nationellt kvalitetsregister.
BPSD-registret syfte och mål är att genom multiprofessionella vårdåtgärder
minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD)
och därmed minska lidandet och öka livskvaliteten för individen med demenssjukdom.
Medicintekniska produkter
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter ansvarar för att besiktningar och kontroller görs av individuella och inköpta hjälpmedel enligt pro6
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duktanvisning. För detta finns ett års-hjul utarbetat.
Det finns tydliga rutiner för kontroll av temperatur på de medicinska enheterna som finns ute i verksamheterna läkemedelsrum. Kontrollen genomförs
varje vecka och vid behov oftare.
Narkotikakontroller
Utförs enligt rutin 1 gång per månad.
Journalgranskning
Genomförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschef på årlig basis.

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits
samt vilka åtgärder som genomförts för
ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Trots att även året 2021 har präglats av pandemin har focus legat på att ge personalen anställda inom hälso -och sjukvårdsenheten kompetensutveckling. En
del stora satsningar har gjorts såsom högskoleutbildningar, palliativombudsutbildningen och wisam utbildningen. Men man har även deltagit på kortare
utbildningar och föreläsningar. I förberedelse för ”God och Nära vård” så man
deltagit i stor variation av utbildningar för att öka bredden av kompetens. På
arbetsplatsträffen finns en punkt där vi återberättar och delger varandra det
som vi lärt oss på utbildningarna.

Samtliga sjuksköterskor genomförde Wisamutbildning vilket var 2 st ½ dagar.
Detta är en stöd i medicinska bedömningar.
En sjukgymnast har deltagit i utbildning rehabilitering efter Covid-19
Enhetschefen för Hälso-och sjukvårdsenheten har på Tena Identifys nätverksträff talat om hur man som chef stödjer implementeringen av Tena Identify.
2 sjuksköterskor har deltagit på en föreläsning om Antikougulantia
Samtliga sjuksköterskor påbörjade under våren och hösten utbildning 7, 5Hp.
2 har gått förskrivningsrätt inkontinenshjälpmedel, 2 har gått psykiatri och 3
palliativvård.
7
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2 sjuksköterskor, 1 arbetsterapeut och 1 sjukgymnast gick utbildning palliativt
ombud hos Palliativt Kunskapscentrum (PKC)
Samtliga sjukgymnaster och arbetsterapeuter gick utbildning hos säker senior
under hösten.
Rehabpersonal har under året hållit utbildningar i lyftteknik för omsorgspersonal för att öka både patient- och personalsäkerhet i samband med lyft av
patienter/brukare. Vi har anpassat utbildningen utifrån rådande rekommendationer från folkhälsomyndigheten.
Sjuksköterskorna har inför delegering av sommarvikarier haft utbildning i läkemedelshantering. Man har upparbetat material och via teams haft föreläsningar då rådande läge har begränsat risken för smittspridning och följa de
rådande rekommendationerna.
Ansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och enhetschef inom HSE- LSS har under året deltagit i Forum Carpes nätverk för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet
Sjuksköterska inom LSS har deltagit på flera föreläsningar om psykisk ohälsa
samt självskadebettende för att ytterligare öka kompetensen inom det området
då vi ser fler patienter med denna problematik.
Sjukgymnaster och arbetsterapeuter har haft en halv dags utbildning gällande
positionering med InvaCare.
Sjukgymnaster och arbetsterapeuter har varit på Sodexo för utbildningar gällande specifika rullstolar m.m.
En sjukgymnast har deltagit på PKC utbildning ”Närstående i palliativ vård”
En sjuksköterska har deltagit i utbildningen har deltagit i utbildningen ”Existentiella frågor hos äldre” via PKC
Sjuksköterskor har deltagit på digital utbildning ”Gastrostomi- skötsel och
handhavande”
1 sjuksköterska har deltagit i sårutbildning
Samtliga sjukgymnaster och arbetsterapeuter har deltagit på mässan ”Focus
hjälpmedel”
Arbetsterapeuterna deltog tillsammans på ”AT-forum” som i år var digitalt på
grund av pandemin.
Enhetschef har gått utbildningen ”utvecklingsprogrammet MAS/MAR
/verksamhetschef” med 2Learn under hösten.
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Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
Läkemedelsgranskning av läkemedelshantering
Under maj och juni 2021 kunde kvalitetsgranskningen av läkemedelshanteringen av extern farmaceut enligt HSLF-FS 2017:37 genomföras. Granskningen genomfördes som tidigare på samtliga SÄBON, Servicehus och i LSS
verksamheterna.
Läkemedelsgenomgångar
Fördjupade läkemedels-genomgångar har genomförts av läkare vid särskilda
boenden för äldre i samverkan med patientansvarig sjuksköterska enligt
HSLF-FS-2017:37 vid boendes inflyttning samt därefter minst årligen enligt
Riktlinje för läkemedelsgenomgångar inom Stockholms läns landsting samt
samverkansöverenskommelse som tecknats mellan Socialkontoret och Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB. För LSS-boenden har dessa läkemedelsgenomgångar genomförts av ansvarig läkare på respektive vårdcentral tillsammans
med kommunens LSS- sjuksköterska. På kungsgårdens äldreboende och Bro
servicehus har man påbörjat att i samband med läkemedelsgenomgångar göra
medicinska vårdplaneringar.
Basala hygienrutiner
Egenkontroll av följsamheten till hygienrutiner har genomförts med att personalen har fyllt i ett självskattningsformulär.
Palliativa registret
I svenska palliativregistret finns data tillgängligt som beskriver resultaten för
vård och omsorg vid livets slutskede. Samtliga särskilda boenden för äldre gör
registreringar i registret vid dödsfall. Syftet med att registret är att dra lärdom
av den palliativa vård som verksamheten gett och där se vilka förbättringsområden som föreligger utifrån resultaten.
Senior Alert
I kvalitetsregistret Senior Alert finns data tillgängligt som beskriver resultaten
för vårdprevention och utfall avseende riskbedömningar. Riskbedömningar
erbjuds bland annat vid den enskildes inflyttning till ett särskilt boende avseende riskområdena fallrisk, undernäring, trycksår och munhälsa.
BPSD-registret
Registreringar görs i BPSD registret för att kvalitetssäkra vården för patienter
med kognitivsjukdom. I teamet med sjuksköterska rehab och baspersonal gör
man BPSD-registreringar och åtgärdsplaner för att bemöta BPSD-symtom.
Målet är att förebygga och lindra BPSD-symtom och därmed öka livskvalitén
9
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för den enskilda. Men även kunna minska de andelen olämpliga läkemedel för
dessa patienter vilket leder till mindre risk för fall m.m.

Medicintekniska produkter
Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter ansvarar för att besiktningar och kontroller görs av individuella och inköpta hjälpmedel enligt
produktanvisning. För detta finns ett års-hjul utarbetat.
Det finns tydliga rutiner för kontroll av temperatur på de medicinska enheterna som finns ute i verksamheterna läkemedelsrum. Kontrollen genomförs
varje vecka och vid behov oftare.
Narkotikakontroller utförs enligt rutin 1 gång per månad.
Journalgranskning genomförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschef på årlig basis dock har detta inte hunnits med på grund av det ansträngda läget som pandemin medfört.
En stående punkt på arbetsplatsträffarna är värdighetsgarantierna. Dessa frågor diskuteras och reflekteras vid varje tillfälle. Detta för att säkerställa att vi
lever upp till dem.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
Ett flertal överenskommelser avseende samverkan och samverkans forum
mellan kommunen och Region Stockholm berör den kommunala hälsooch sjukvården:
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm gällande utskrivningsklara från slutenvården
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Stockholms
läns landsting gällande ”Sammanhållen överenskommelse om personer som bor i särskilt boende för äldre”. (Fem stycken delöverenskommelser samt två tilläggsöverenskommelser)
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Stockholms
läns landsting gällande egenvård
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm gällande uppsökande verksamhet (tandvårdsstöd)
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm om vård och omsorg för personer med demenssjukdom eller
kognitiv svikt och stöd till deras närstående
- Överenskommelse mellan Upplands-Bro kommun och Region Stockholm gällande samordning av insatser för habilitering och rehabilitering
- Samverkansöverenskommelse med Familjeläkarna i Saltsjöbaden
- Samverkansöverenskommelse Upplands-Bro kommun och Habilitering och hälsa
- Lokal samverkansöverenskommelse avseende hälso-och sjukvård i
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bostad med särskild service och daglig verksamhet
- Avtal om Vårdhygienisk expertis (Region Stockholm)
- Samverkan/information med Vårdhygien och Smittskydd i Stockholms län.
- Samverkan/information med Tandvårdsenheten (MAS är kontaktperson)
- Samverkan/dialogmöten har genomförts under året med vårdcentralerna
- Samverkan/dialogmöten med Familjeläkarna i Saltsjöbaden AB
- Samverkan/dialogmöten med Danderyds Sjukhus chefsläkare och de
kommuner som ligger inom sjukhusets upptagningsområde
- Samrådsorgansmöten månatligen med entreprenadutförare avseende
Hagtorps äldreboende
- Samverkansöverenskommelse mellan Socialkontoret och Kommunledningskontoret avseende kommunal hälso- och sjukvård vid dagliga
verksamheter (gällde till och med 2018-12-31)
Intern inom kommunen sker samverkan:
- Hälso -och sjukvårdsenheten har samverkan med enhetschef och enhetsledar på SÄBO och servicehus. Vi sammankallar till dessa möten
4 ggr/år samt vid behov. Under pandemin har man fått gå över till att
ha mötena digitalt.
- Enhetschef på hälso -och sjukvårdsenheten har samverkansmöten tillsammans med enhetschef för LSS och Daglig verksamhet.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Riskanalys och händelseanalys är arbetsmetoder som utvecklats för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten. Användningen
av metoderna är en del av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Under 2021 har enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten genomfört kontinuerliga riskanalyser gällande covid-19.
Rehabpersonalen gör ADL-bedömningar och kartlägger därmed risker och
behov hos den enskilda.
Riskbedömningar däremot är de bedömningar som bland annat görs i samband
med att en boende flyttar in på ett särskilt boende för äldre då riskbedömningar för fall (Downton), undernäring (MNA), trycksår (Norton) och munhälsa
(Roag). Dessa bedömningar görs vid inflytt, vid behov men följs alltid upp en
gång årligen.
BPSD-registreringar görs vid samtycke och där tittar man på risker och vilka
åtgärder som kan sättas in. Genom att minska BPSD-symtom kan risker för
hot/våld och fall bland annat minskas.
Avvikelser skrivs när den boende i

samband med vård och behandling
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har el-ler riskerat att ha drabbats av fysisk eller psykisk skada. Avvikelser åtgärdas i det akuta skedet, för att sedan månatligen tas upp i verksamhetens
kvalitetsråd för att dra lärdom och se mönster respektive trender i avvikelserna. Dessa kan sedan ligga till grund för en riskanalys och mer generella åtgärder. Sjuksköterskan och rehab deltar alltid på respektive enhets kvalitetsråd.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Ett system för behörighetsadministrering gör att varje individ har sin egen inloggning i de system denne är behörig till och dessa beställs av systemadministratör. Symfoni, Senior Alert samt Palliativregistret utfärdar MAS behörighet till. NPÖ, Pascal samt Visma Proceedo ansvarar utsedd systemförvaltare
för, i likhet med de medarbetaruppdrag som styr vem som har rätt till behörighet till respektive HSL eller SOL-journal.
SITHS-kort krävs för tillgång till ett antal system vilket enhetschef alternativt
enhetsledare inom hälso-och sjukvårdsenheten ansvarar för att lägga en beställning för. I samband med beställande av behörighet ansvarar chef för att
intyga att den anställde är behörig till det system som tillgång begär till.
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Dataskyddsförordningens (GDPR)
bestämmelser efterlevs. Samtycke inhämtas av patienter för registrering i kvalitetsregister samt för tillgång till NPÖ av ansvarig sjuksköterska.

Hälso- och sjukvårdspersonalens
rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelser
Enligt riktlinje för avvikelsehantering så är varje personal som upptäcker en
icke förväntad händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för den enskilde, skyldig att rapportera denna avvikelse.

Under 2021 har totalt 328 avvikelser rapporterats och registrerats. Av
dessa är 122 läkemedelsrelaterade, 203 fall och 3 gällande nutrition.

2021
2020

Fall

Läkemedel

Nutrition

203
290

122
159

3
0

Medicintekniska
produkter
0
0

Våld
&hot
0
0

Totalt
328
449

Enligt hälso-och sjukvårdsenhetens egen frakturstatistik vid kommunens särskilda boenden för äldre (egenregi) har under 2021 fall förorsakat 8 frakturer
varav 6 inom ÄON och 2 stycken inom SN. 2020 var det 11 fall som resulterat
i fraktur. Alla dessa var då inom ÄON, inga frakturer inom SN.
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Delegering
3 delegering avseende hälso- och sjukvård har under året dragits in på grund
av brister i utförandet. 1 delegering pausades då den delegerade personalen
signalerat oro för att göra fel på grund av svårigheter att koncentrera med anledning av stress.

Anmälan om allvarlig vårdskada (Lex Maria)
Ingen händelse har varit av sådan allvarlighetsgrad under år 2021 att denna
anmälts som vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) av MAS.

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Enhetschef för hälso-och sjukvårdsenheten ansvarar själv för att regelbundet
sammanställa, analysera och åtgärda sina avvikelser för att kunna se mönster
eller trender som medför brister i den egna verksamhetens kvalitet.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Respektive ansvarig sjuksköterska ansvarar för både muntlig och skriftlig information om den kommunala hälso- och sjukvården till den enskilde och dess
eventuella närstående i samband med den enskildes inflytt till ett boende. I
samband med detta tas även samtycken in från den enskilde avseende informationsöverföring till annan vårdgivare, närstående, registrering i kvalitetsregister med mera.
Hälso-och sjukvårdsenheten medverkar tillsammans med verksamheterna vid
anhörigmöten för att informera och svara på frågor. Vi tillhandahåller även
information från oss som publiceras i enheternas månadsbrev.
Vid inflyttningen ska en hälso-/vårdplan upprättas tillsammans med patient
och närstående.
Vid palliativ vård ska i enlighet med palliativa registrets mall en planering ske
där information och delaktighet är naturligt för såväl patient som närstående.
Den enskilde erbjuds i samband med inflytt att lista sig i hos den verksamma
läkarorganisationen vid boendet.
Anhöriga bjuds in till vårdplaneringar tillsammans med Hälso-och sjukvårdsenheten och läkarorganisationen. På
grund av pandemin har dessa möten
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till stor del behövt ske via telefon. Arbetet har påbörjat med att inför medicinsk vårdplanering där man djupare går igenom patientens hälsotillstånd och
önskemål tillsammans med anhöriga.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Enhetschef för hälso-och sjukvårdsenheten ansvarar själv för att regel-bundet
sammanställa, analysera och åtgärda sina avvikelser för att kunna se mönster
eller trender som medför brister i den egna verksamhetens kvalitet

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Året 2021 har till stor del fokuserat på att vaccinera patienter mot Covid-19
för att minska smittspridningen. Arbetet med vaccinationerna har gett bra resultat och andelen positiva fall har minskat kraftigt under året. Stor kraftansamling har gjorts att ombesörja vaccinationerna så fort det funnits tillgång till
det. Arbete har lagts ner på att säkerställa att personal har funnits på plats för
att kunna genomföra dessa. Gällande LSS så har god samverkan med vårdcentralerna gjort att man snabbt kunnat ombesörja att de blivit vaccinerade när så
tillåtits. Rutiner för provtagning och smittspårning har kontinuerligt gjorts
förändringar i vilket lett till stor del av arbetet har varit att anpassa arbetet till
nya riktlinjer.
Antal fall under 2021 för samtliga enheter inom ÄON och SN= 203st. Antalet
fall har minskat under 2022. Ett skäl kan vara att en verksamhet lades ner
2020 samt att det varit lägre beläggning på våra boenden. Då man nu kunnat
återuppta arbetet med Senior alert och BPSD kan det ha gett resultat i att man
kunnat förebygga flera fall hos patienterna.
Antal frakturer under 2020 inom samtliga enheter ÄON och SN = 8st. Minskningen i andelen frakturer beror säkerligen på att antalet fall har minskat.
Antal LM-avvikelser under 2020 inom samtliga enheter ÄON och SN= 122st.
Antalet läkemedelsavvikelser har också minskat vilket kan vara ett resultat av
att vi haft lägre beläggning men även att vi arbetat med att utbilda personalen i
säker läkemedelshantering.
Mätning av nattfasta har utförts 2 gånger per år.
Viktmätning sker enligt rutin var 3:e månad.

14

35 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden - ÄON 22/0018-1 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden : 1.1 Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten HSE 2021

Övergripande mål och strategier för
kommande år
Då man gör en omorganisation från 2022 där Hälso -och sjukvårdsenheten i
sin nuvarande form avvecklas så planeras de övergripande målen och strategierna på verksamheterna som övertar ansvaret för den legitimerade personalen.
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i
verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa
intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
I enlighet med Patientsäkerhetslagen (2010:659), 3 kap 10 § är vård- och
omsorgsgivaren skyldig att årligen upprätta en patientsäkerhetsberättelse som
ska finnas tillgänglig för den som vill ta del av densamma.
Enhetschef och enhetsledare har under året och pågående pandemi, stöttat
verksamheten genom att vara tillgänglig per telefon dygnet runt.
Paramedicinarna har arbetat mer med individuella träningar och
sjuksköterskorna har varit frikostiga med testning. Verksamheten har
genomfört egenkontroller av bland annat dokumentation, hygien och
utbildningar i basal hygien har utökats under året. Besiktningar av sängar och
liftar har genomförts och likaså registreringar i kvalitetsregister. Genom
avvikelsehantering, mottagande och åtgärder av synpunkter och klagomål har
verksamheten arbetat aktivt med patientsäkerhetsarbetet. Avvikelser,
synpunkter och klagomål är synliggjorda på verksamhetens kvalitetsråd och
likaså på verksamhetens APT. Diskussioner i teamen har lett till åtgärder för
att behålla och ytterligare öka patientsäkerheten.
Samverkan med läkarorganisationen, hälso- och sjukvårdsenheten, anhöriga
samt internt i verksamheten har pågått under hela året, där patientsäkerheten är
en central punkt. För att minimera risken för att obehöriga får tillgång till
journaler, har varje enskild medarbetare personlig inloggning till de system
denne är behörig till. Hälso- och sjukvårdspersonalen hanterar avvikelser
gällande läkemedel och fall. Dessa avvikelser hanteras i flera steg beroende på
allvarlighetsgrad. Synpunkter och klagomål lämnade till verksamheten
åtgärdas snarast, inklusive återkoppling.
Verksamheten har under året 2021 kunnat erbjuda deltagande i vårdplanering
och brukarråd, samt att det förmedlas ut månadsbrev med information.
Planen för 2021 var att mycket av arbetet skulle inriktas på att komma i kapp
med det arbete som nedprioriterades under 2020. Till stor del har
verksamheten återupptagit åtgärder och det finns fortfarande åtgärder som
behöver prioriteras inför året 2022.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Verksamhetens mål är:
• Att genom strukturerat arbete, analys och förebyggande åtgärder
ständigt utveckla verksamheten
• Att genom delaktighet och samverkan med våra brukare, anhöriga,
hälso- och sjukvårdspersonal samt andra vårdgivare säkerställa en god
kvalitet i verksamheten
• Att genom systematiskt kvalitativt förebyggande arbete med egenkontroller, minska risk för antalet vårdskador samt skapa en trygg,
säker omsorg och hälso- och sjukvård
• Att genom ständig utveckling finna nya metoder som kan bidra till
patientsäkerheten
• Att tydliggöra rapportskyldighet och ansvar hos personalen för att
identifiera förbättringsområden
• Att ständigt verka för personalens utveckling genom utbildning i
patientsäkerhet
Verksamhetens förebyggande strategier är bland annat:
• Att arbeta aktivt med avvikelsehantering
• Att arbeta med synpunkter och klagomål
• Att arbeta med riskbedömningar
• Att arbeta med olika skattningsinstrument, bland annat i arbetet kring
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom och
Senior Alert
• Att möjliggöra för fortbildning
• Att stjärnmärka verksamheten genom pågående utbildning från
Svenskt Demenscentrum.
Ingen avvikelse har inkommit som lett till att en Lex Sarah anmälan behövt
upprättats.
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Verksamhetschefs ansvar
Avdelningschefen för Utföraravdelningen har under 2021 tillika verkat som
verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).
Dennes ansvar omfattar att säkerställa att patientens behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § sjukvårdslagen (2017:30)
ansvarar bland annat för
• Att patienter får den hälso- och sjukvård som läkare har förordnat om
• Att delegeringar gällande medicinska arbetsuppgifter är förenliga med
patientsäkerheten
• Att kontakt tas med sjuksköterska eller läkare vid behov
• Att journalföring sker enligt patientdatalagens (2008:355) föreskrifter
Enhetschef
Enhetschef har under 2021 varit underställd utföraravdelningens
avdelningschef och haft ett direkt ledningsansvar i sin verksamhet. Ansvaret
omfattar
• Medarbetarnas kompetens
• Att rutiner och riktlinjer följs
• Att gällande regelverk är känt av samtliga medarbetare
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Legitimerad personal har ej varit underställd enhetschef i denna verksamhet
utan är organiserade i en egen enhet.
Omsorgspersonal
Omsorgspersonalen består huvudsakligen av undersköterskor och vårdbiträden. För att bidra till en hög patientsäkerhet ansvarar de för att följa
verksamhetens rutiner och därmed rapportera risker och avvikelser till
enhetschef. Omsorgspersonalen får genom delegering utföra hälso- och
sjukvårdsuppgifter och ska därmed följa de instruktioner som givits.
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Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
När en medarbetare får kännedom om eller är delaktig i en situation som är en
avvikelse kontaktas sjuksköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut omedelbart för
information och åtgärd. Medarbetaren skriver en avvikelse i pappersform och
legitimerad personal registrerar avvikelsen i Procapitas avvikelsemodul.
När en avvikelse gällande läkemedel inkommer utreder sjuksköterskan vad
som hänt och hur det kunnat ske, samt allvarlighetsgraden av händelsen.
Samtal sker individuellt med berörd medarbetare. Under 2021 har inga
delegeringar återkallats.
När risk för fall föreligger diskuteras förebyggande åtgärder i forum
”Teammöten”. När ett fall har skett klassificeras dessa utifrån ”fall utan
skada”, ”mindre fallskada”, ”antal frakturer” och ”annan svårare fallskada”.
Alla inkomna avvikelser analyseras med fokus på om det behövs
förebyggande åtgärder så situationen inte inträffar igen.
Riskbedömningar rörande nutrition, fall, trycksår och munhälsa genomförs,
analyseras och dokumenteras tillsammans med beslutade åtgärder i Procapita
HSL- journal. Dessa registreras även i Senior Alert, under förutsättning av den
enskilde har lämnat samtycke.
Varje dödsfall som skett på plats på boendet registreras i Svenska Palliativregistret utifrån ett antal parametrar kring den avlidnes sista levnadsvecka.
Resultaten från kvalitetsregistreringar kan sedan användas i den egna verksamheten för att se om förbättringar behöver vidtas.
Kvalitetsuppföljningar utförs av medicinskt ansvarig sjuksköterska årligen.
Öppna jämförelser och kvalitetsregister är källor som kan användas för uppföljning av tendenser i verksamheterna.
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Pandemi
Under 2021 har verksamheten fortsatt arbeta med högsta prioritet för att
förhindra smittspridning. Provtagning vid misstanke för Covid-19 utifrån
symtom samt smittspårningar hos både boende och medarbetare har följts
enligt gällande riktlinjer under hela året.
Verksamheten har fortsatt med säkra besök för att minska att risken för att
smitta kommer in på boendet. Brukare har fortsatt fått hjälp av medarbetare att
hålla säkra avstånd. I största möjliga mån har en misstänkt eller bekräftad
smittad brukare varit i sin lägenhet, i de fall där detta inte varit möjligt har
medarbetarna ökat spritningen av tag-ytor.
Verksamheten arbetade under hela 2021 med högsta prioriterade fokus på att
förhindra smittspridning. En mängd provtagningar i form av Covid-tester har
genomförts av kommunens sjuksköterskor, både med anledning av misstanke
om att smitta förelegat samt i smittspårningssyfte.
Enhetschef och enhetsledare har vid konstaterad smitta i verksamheten, stöttat
upp genom att vara tillgängliga per telefondygnet runt, veckans alla dagar och
vid vissa tillfällen även kommit in till verksamheten. Arbetet med att ordna
vikarier, för att säkerställa patientsäkerheten när personal själva insjuknat i
Covid eller inte kunnat tjänstgöra vid minsta förkylningssymtom, har varit
något mindre omfattande under 2021 än under 2020.
Fysioterapeuten och arbetsterapeuten har under året fortsatt med fler
individuella träningar än gruppträningar, för att minska risken av
smittspridning.
Fysioterapeuten och arbetsterapeuten har även under året 2021 ordnat med
anpassade utbildningar i lyftteknik för omsorgspersonal. Dels för att minimera
smittspridning, dels för att öka såväl patientsäkerheten vid lyft och
förflyttningar av patienter, såväl som för att öka säkerheten för
omsorgspersonal.
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Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
För att följa upp och säkerställa verksamhetens kvalitet, har verksamheten
utfört regelbundna egenkontroller.
Dokumentationsombud och enhetsledare
• Samtlig social dokumentation i SoL journalen Life Care är granskad
en gång/månad
• Innehåll i samtliga genomförandeplaner är granskade en gång/månad
Hygienombud och enhetsledare
• Fysisk hygienrond är utförd två gånger/år för att identifiera risker och
brister gällande hygienrutiner i verksamheten.
• Självskattningar är utförda två gånger/år i samband med APT samt vid
hygienrond
• Samtliga medarbetare har två gånger under perioden utfört digital
utbildning i basala hygienrutiner och lämnat diplom på godkänt
resultat
Kostombud och enhetsledare
• Egenkontroll av måltidssituation utförs varje månad
Demenscoach och enhetsledare
• Demenscoach har under perioden granskat verksamhetens
bemötandeplaner varje månad
Hälso- och sjukvårdspersonal och enhetsledare
• Årlig besiktning av vårdsängar och liftar är utförd och godkänd
• Mätning av nattfasta är utförd två gånger under 2021
Brandskyddsombud och enhetsledare
• Fysisk brandskyddsrond sker varje månad i verksamheten och digitalt
varje kvartal
Larmombud och enhetsledare
• Individanpassade larm är kontrollerade en gång/månad
Övrigt
• Utbildning i munhälsa är utförd vid minst ett tillfälle under senare
delen av 2021
• Egenkontroll av kylar, frysar, varor och uppvärmning sker dagligen i
varje serveringskök
• Kvalitetsråd har genomförts vid fyra tillfällen 2021
• Brukarråd har hållits fyra gånger under perioden
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Medicintekniska hjälpmedel- och produkter
Arbetsterapeut och fysioterapeut har ansvaret för att besiktningar och
kontroller görs av individuella och inköpta hjälpmedel enligt produktanvisning. En ”Hjälpmedelsmodul” finns i Procapita HSL-journal för att ha
god översikt över alla hjälpmedel.
Svenska Palliativregistret
Sjuksköterskorna registrerar, i samråd med övriga teamet, i palliativa registret
utifrån fastställda indikatorer. Dessa indikatorer beskriver kvaliteteten den
sista levnadsveckan för de som avlidit i verksamheten.
Senior Alert kvalitetsregister
Teamet samverkar kring registret Senior Alert, som är ett verktyg för att stödja
vårdprevention och prevention för äldre personer. Indikatorer som lyfts är
risken för att falla, risken för att trycksår uppstår, risken för att ofrivilligt
minska i vikt och eller risk för att utveckla ohälsa i munnen.
BPSD-registret
BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom.
Syfte och mål med registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder
försöka minska förekomsten av symtom relaterade till demenssjukdomen och
därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för individen.
Verksamheten har en utbildad BPSD administratör.
Stjärnmärkt
Under året har två medarbetare utbildats till stjärnmärktutbildare, vilka
kommer att utbilda övriga medarbetare enligt utbildningsmodell vid Svenskt
Demenscentrum. Syftet med Stjärnmärkt är att ge personalen ytterligare
kunskap och verktyg för att utveckla det personcentrerade arbetssättet, vilket
ökar patientsäkerheten.
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Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
Fördjupad läkemedelsgenomgång för enskild brukare genomförs minst en
gång/år i samverkan mellan läkare, sjuksköterska och omsorgspersonal.
Morgonrapporter hålls varje dag, där sjuksköterska och rehabteam deltar om
möjligt och informerar vid behov.
Team-möten mellan patientansvarigsjuksköterska, undersköterska, ansvarig
kontaktperson, rehab och enhetsledare sker varje vecka enligt ett rullande
schema för verksamhetens avdelningar.
Samverkan mellan enhetschef, enhetsledare och hälso- och sjukvårdspersonal
sker varje vecka för att stämma av eventuella händelser. Information från
exempelvis medicinskt ansvarig sjuksköterska skickas ut via mail till alla
medarbetare att ta del av.
Information från hälso- och sjukvårdspersonal noteras alltid i avdelningens
kalender och finns att läsa under flik 9 i SoL-pärm.
Kvalitetsråd hålls en gång/månad där hälso- och sjukvårdspersonal,
omsorgspersonal och chefer deltar.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Riskanalys och händelseanalys är arbetsmetoder som utvecklats för att
identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten.
Användningen av metoderna är en del av verksamheternas systematiska
kvalitetsarbete.
Avvikelser skrivs när den boende i samband med vård och behandling har eller riskerat att drabbas av fysisk eller psykisk skada. Avvikelser åtgärdas i det
akuta skedet, för att sedan tas upp i verksamhetens kvalitetsråd. Dessa kan
sedan användas som grund för en riskanalys och generella åtgärder.
För att öka patientsäkerheten och förebygga vårdskador samverkar enhetschef,
enhetsledare, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut tillsammans
med verksamhetens omsorgspersonal i kvalitetsråd varje månad.
Verksamheten har under perioden gjort riskbedömningar, åtgärdat risker och
rapporterat dessa till kvalitetsrådet. Vid kvalitetsrådet analyseras avvikelser
och risker. Detta för att identifiera mönster och brister i samverkan med andra
vårdgivare eller anhöriga.
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Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Varje medarbetare har sin egen inloggning i de system som denne är behörig
till. Detta sker genom kommunens behörighetsadministration och beställs av
systemadministratör. Samtycke för tillgång till patientens journaler hos andra
vårdgivare samt för registrering i kvalitetsregister inhämtas hos den enskilde
brukaren. Samtycke intas även alltid för övrig informationsinhämtning, foto
eller film. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att dataskyddsförordningens
(GDPR) bestämmelser efterlevs.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelser
Avvikelsehantering är ett arbetssätt som syftar till att kvalitetssäkra en verksamhet. Avvikelser som rapporterats till hälso- och sjukvårdspersonalen
behandlas och återkopplas till berörd medarbetare. Avvikelsen sammanställs i
Procapitas avvikelsemodul, där även chefer och medicinskt ansvarig
sjuksköterska får tillgång till uppgifterna. Alla avvikelser behandlas även på
verksamhetens kvalitetsråd.
Allvarliga händelser som medfört eller riskerat att medföra allvarlig patientskada ska rapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska, som i sin tur
ansvarar för att utföra slutlig utredning och bedömning om eventuell Lex
Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). I händelse av
sådan informeras ansvarig nämnd av medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Delegeringar
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer utifrån enskild
medarbetare huruvida det finns förutsättning för delegering av hälso- och
sjukvårdsarbetsuppgift, utan att ge avkall på patientsäkerheten, till icke
formellt men reellt kompetent personal inom vård- och omsorg. I det fall
sådan arbetsuppgift missköts eller att delegerad personal inte följer den
instruktion legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gett ska en delegering
återkallas. Ingen delegering har återkallats under perioden.
Under 2021 har sjuksköterskorna gjort föreläsningar inför delegering för att
öka kunskapen samt möjliggöra för att fler ska kunna bli delegerade.
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Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Klagomål och synpunkter kan lämnas på olika sätt – muntligen, skriftligen
och/eller digitalt.
Verksamheten har under året tagit emot sammanlagt tre stycken klagomål och
synpunkter. Alla klagomål har varit av den karaktär att de kunnat åtgärdats
omgående i samråd med berörda. Inga av klagomålen har bedömts som
missförhållande och utredningarna har avslutats. Enhetschefen har ansvarat
för att adekvata åtgärder vidtagits och att uppföljning samt återkoppling skett.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
I samband med inflyttning sker en vårdplanering tillsammans med brukare och
eventuellt närstående, kontaktperson, enhetsledare, patientansvarig
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Vid varje vårdplanering
upprättas en genomförandeplan med tillhörande riskanalyser. Anhöriga
erbjuds vidare att medverka vid den årliga uppföljningen. Kontaktpersonen
har kontinuerlig kontakt med anhöriga och varje månad skriver
kontaktpersonen anhörigbrev.
Respektive ansvarig sjuksköterska ansvarar för både muntlig och skriftlig
information om den kommunala hälso- och sjukvården till den enskilde och
dess eventuella närstående. I samband med detta tas även samtycken in från
den enskilde avseende informationsöverföring till annan vårdgivare,
närstående, registrering i kvalitetsregister med mera.
Varje månad skrivs månadsbrev för verksamheten av enhetschef. Till
månadsbreven bidrar även hälso- och sjukvårdspersonalen med information.
Brukarråd har hållits vid fyra tillfällen under 2021. Anhörigråd har inte hållits
under 2021 relaterat till de fortsatta restriktionerna kring Covid.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Verksamheten har regelbundet sammanställt, analyserat och åtgärdat sina
avvikelser. Inga mönster eller trender har upptäckts som kunnat medföra
brister i verksamheten. Alla medicinska avvikelser och avvikelser gällande fall
har analyserats och diskuterats i verksamhetens kvalitetsråd. Vid varje åtgärd
har berörd medarbetare informerats och om behov funnits har individuell
utbildning givits.
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Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Antal fall:
69 stycken
Antal läkemedelsavvikelser:
42 stycken
Antal trycksår:
4 stycken
Antal avvikelser och förbättringsförslag:
14 stycken
Mätning av nattfasta är utförd två gånger under perioden 2021 och resultatet
visade att av dem som mätning av nattfasta genomfördes på (24 brukare) var
det drygt 50% (13 stycken) som översteg 11 timmar. Åtgärder är vidtagna och
nattmål har erbjudits. Många brukare tackade nej till erbjudet nattmål.
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Övergripande mål och strategier för kommande år
Mycket av arbetet under året har varit inriktat på att komma i kapp med det
som nedprioriterats under år 2020 relaterat till pandemin. Verksamheten har
inte uppnått alla mål utan behöver nu inför 2022 göra en kraftansträngning för
att uppnå verksamhetens uppsatta mål för att öka patientsäkerheten kring flera
områden.
•

Att systematiskt genomföra minst två egenkontroller per år inom
- basal hygien
- dokumentation
- kost
- demens
- nattfasta
- besiktning av vårdsängar och liftar
- larm
- medicintekniska hjälpmedel och produkter
- kvalitetsregister

•

Att tillgodose möjligheter för medarbetare att repetera kunskaper som
finns digitalt, bland annat kring basala hygienrutiner, delegering av
hälso- och sjukvårdsuppgifter, demens och palliation.
Att i högre grad använda sig av resultaten för verksamheten,
framkomna ur kvalitetsregistren och därmed öka patientsäkerheten.
Att fortsätta arbeta med tidiga egenkontroller och mål ovan, för
fortsatt utveckling av verksamheten och patientsäkerheten.

•
•
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
På vård-och omsorgsboendet Kungsgården bor 32 brukare.
Kungsgården har 16 platser för personer med demens och 16 platser somatisk.
Året utmärks framför allt av utmaningen att bedriva en hög patientsäkerhettrots pågående pandemi.
På Kungsgården anställdes besöksvärdinna för att säkerställa
säkra besök utifrån smittskydds rekommendationer.
Även om situationen har varit oerhört tufft för alla som arbetar på
Kungsgården så har ledningen och personalen på Kungsgården
lärt sig oerhört mycket för att säkerställa en bra kvalitet och patientsäkerheten. Se nedan några exempel:
•
•
•
•
•

Man arbetar mer med digitala verktyg som exempelvis videosamtal.
Vi har blivit ännu bättre på basal hygien och vi är säkra i
användningen av skyddsutrustningen.
Enheten har blivit expert på testning och smittspårningen.
Enheten har blivit proffs på tydlig och förebyggd kommunikation.
Det blev tydligt att det behövs nära ledarskap och samverkan.

För Kungsgården har det varit hela tiden en balansakt mellan säkerhet för de boende och samtidig att de äldre kan leva ett självständigt och självbestämmande liv. Coronavirus och restriktionerna har varit en utmaning för alla och enheten fick reflektera över
hanteringen av situationen hela tiden. Detta skedde i samråd med
anhöriga, boenden, ledningen och personalen från Kungsgården
och HSE enheten.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§

På Kungsgården arbetar vi på bred front i gott samarbete med
HSE enheten för att
•
•
•
•

Minska antalet vårdskador
Införande av metoder och verktyg
All personal har kunskap inom patientsäkerhet
Att inte få in COVID 19 eller andra smittsamma sjukdomar

Kungsgårdens mål är att skapa en god och patientsäker vård. Genom att;
➢ arbeta förebyggande vad gäller fall, undernäring, trycksår,
munhälsa samt andra riskområden som kan uppstå.
➢ med ett systematiskt kvalitetsarbete med att erbjuda en
trygg och säker hälso- och sjukvård.
➢ alla anställda har kunskap om rapporteringsskyldigheten
som en del av det systematiska förbättringsarbetet
➢ i samverkan med Hälso- och sjukvårdsenheten bidra till en
god och säker vård

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Så här arbetar vi på Kungsgården med ansvarsfördelningen:
• Enhetschef, enhetsledaren, omsorgspersonalen och sjuksköterska har ansvar att ta emot synpunkter eller klagomål.
• Enhetschefen som ytterst ansvarig för verksamheten svarar
för att synpunkter och klagomål hanteras och att vi ändrar
våra arbetssätt så att inga vårdskador uppstår.
• Samtliga medarbetare i vår verksamhet har ansvar i att
vårdkonferensen granska och notera eventuella uppkomna
vårdskador.
• Ledningen är ansvarig för att informera patienten om en
vård skada inträffat.
5
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Verksamhetschefs ansvar
Avdelningschef för äldre-och omsorgsavdelningen har under 2021
tillika verkat som Verksamhetschef enligt 4 kap. 2 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30). Dennes ansvar omfattar att säkerställa
att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar b.la för att patienter får den hälso - och
sjukvårdläkare har förordnat om, att delegeringar gällande medicinska arbetsuppgifter är förenliga med patientsäkerheten, att kontakt tas med sjuksköterska eller läkare vid behov.
Enhetschef
Enhetschef har under 2021 varit underställd avdelningschef Äldreoch omsorgsavdelningen och haft ett direkt ledningsansvar i sin
verksamhet. Ansvaret har omfattat att personal har den kompetens
som behövs, att gällande regelverk är känt av s personal och lokala skriftliga rutiner upprättas vid behov.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Legitimerad personal har ej varit underställd enhetschef i denna
verksamhet utan är organiserade i en egen enhet.
Omsorgspersonal
Omsorgspersonal består av huvudsakligen av undersköterskor och
vårdbiträden. De ansvarar för att rapportera risker och avvikelser
till enhetschef och följa instruktioner och rutiner som finns i verksamheten för att bidra till hög patientsäkerhet. Omsorgspersonal
som genom delegering utför hälso- och sjukvårdsuppgifter ska
följa de instruktioner som de getts.

6
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Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Nedan kan du se Kungsgårdens rutin för att säkerställa resultat gällande utvärdering och uppföljning.

Så arbetar Kungsgården med att fortlöpande bedömer om det finns
risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten.
• HSE personal, ledningen

och omsorgspersonal ses
7
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varje månad för kvalitetsråd, teammöten varje vecka, avstämningar dagligen.
• Tillsammans med patienter och närstående identifieras risker i verksamheten.
• Tillsammans med andra vårdgivare/kollegor identifieras
risker i verksamheten.
För att öka patientsäkerheten och förebygga vårdskador.
finns det rutiner för att identifiera, rapportera samt dokumentera risker i verksamheten. Till exempel riskbedömning
vid användande av skyddsåtgärder, inför brukares yttre
kontakter som läkarbesök. Vid månatliga kvalitetsmöten
analyseras avvikelser för att se om det finns något mönster
som indikerar brister i den egna verksamheten eller kring
samverkan med andra vårdgivare, anhöriga med flera

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2

Kungsgården har under 2020 bedrivit
patientsäkerhetsarbeten och vidtagit följande åtgärder för att
öka patientsäkerheten.
• Personalen har under 2021 erbjudits lyftteknik, delegerad personal har erhållit genomgång av sjuksköterska/AT/fys-sjg i samband med delegering.
• Inför läkemedelsdelegering har personal genomfört
webbutbildning i säker läkemedelshantering med
kunskapskontroll. Diabetes webbutbildning.
• Demens ABC och Demens ABC+ och Nollvison
genomförs av all personal på Kungsgården, personalen får även handledning och reflektionstid med
kommunens Silviasyster för att reflektera över hur
man använder sin kunskap i det dagliga arbetet.
• Personal under 2021 genomfört både Vårdhygiens
och Socialstyrelsen/SKR hygienutbildningar.
• Under Corona anordnades regelbundna extra möten
där personalen fick kontinuerligt den nyaste informationen från MAS och myndigheterna.
• Ett flertal nya riktlinjer har erhållits från Smittskydd/Vårdhygien, direktiv har getts från MAS med
8
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•

•
•
•

•
•

•

•

anledning av pandemi.
Nya rutiner relaterade till pandemin har tagits fram i
verksamheten under 2021. De kommunicerades på
COVID möten till all personal, där medarbetarna
även fick prova att ta på och av skyddskläder. Samt
uppdatering och uppföljning av ”Covidpärmen” där
vi har uppdaterade direktiv och verksamhetrutiner
gällande Covid.
Även till anhöriga kommunicerades månadsvis
skriftlig information och direktiv.
Även brukare fick diskutera direktiven under brukarråd som hölls med avstånd (2meter).
Rutiner för säkra besök: Kungsgården skapade en ny
tjänst: besöksvärdinna. Alla besök på Kungsgården
sker under pandemin via besöksvärdinnan. Detta för
att säkerställa att alla följer smittskyddsriktlinjerna
för besök på Kungsgården.
Omorganisering inom verksamheterna för att
minska smittspridning vidtogs, inte blandar boenden
för aktiviteterna med mera.
Riskbedömningar gällande fallrisk, nutrition, munhälsa, trycksår har genomförts vid inflyttning samt
BPSD-bedömning har använts vid beteendemässiga
och psykiska symtom vid demens.
Följande arbetssätt har haft betydelse för patientsäkerheten har införts/förbättrats under föregående år:
En APP från Minnity, där personalen kan lära sig
mer om COVID och demens.
Verksamheten har infört systematisk information till
patienter om patientnämnden och dess verksamhet
som exempelvis under brukarrådet.

9
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Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2

Så ser Kungsgårdens rutiner ut för att följa upp den egna verksamheten med hjälp av kvalitetsregister, punktprevalensmätningar, interna observationer och granskningar;
Ansvaret är uppdelat mellan HSE och verksamheten. Verksamheten har varit HSE behjälplig med att ta fram underlag för kvalitetsregister och att göra Phase 20.HSE enheten ansvarar för; Senior Alert, Palliativa registretriskbedömningar och BPSD i gott
samarbete med enhetsledaren och omsorgspersonalen på Kungsgården.
Verksamheten har under året genomfört egenkontroller gällande
följsamheten till basala hygienrutiner genom observationsstudie
och självskattning.
Resultatet har visat att följsamheten har ökat med till basala hygienrutiner pga. de extra webbutbildningar personalen genomfört
pga. pandemin.
Årlig kontroll (besiktning av vårdsängar och liftar) har genomförts
av Rehab.
Interna egenkontroller gällande hygien har utförts under pandemin
dagligen samt däremellan stickkontroller med hjälp av en tärning,
slog man 6 fick man gå igenom en checklista, som byggdes upp
som ett spel.
Personal varit delaktiga i att ta fram underlag för BPSD-skattning.
Egenkontroll för det systematiska kvalitetsarbetet genomförs en
gång i månaden.
Egenkontroll gällande ljudmiljön görs varannan månad.
Egenkontrollen för livsmedelshygien görs månadsvis.
Kungsgården har också värdegrundsombud i verksamheten som
utför egenkontroller utifrån värdighetsgarantierna en gång i månaden.
Omsorgspersonalen utför också egenkontroller för måltidssituationen fyra gånger per år.
10
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HSE enheten arbetar med årlig granskning av läkemedelshantering och narkotikakontroller samt temperaturkontroller av kylskåpet för läkemedel.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3

Så arbetar vi för att förebygga att patienter drabbas av en vårdskada på Kungsgården:
• Samverkan avseende läkemedelsanvändning genom återkommande dialog kring förskrivning, gemensamma
granskningar av läkemedelslistor.
• HSE enheten blir informerade av Kungsgården när Kungsgården införa nya rutiner.
Läkemedelsgenomgångar genomförs i samverkan mellan läkare,
sjuksköterska och omsorgspersonal som ansvarar för olika delar.
Tex är kontaktpersonen ansvarig för vissa delar i symtomskattningen.
Regelbundna möten mellan sjuksköterska, paramedicinare och
omsorgspersonal. Sjuksköterska deltar i verksamhetens kvalitetsråd på Kungsgården.
Multiprofessionellt samarbete på Kungsgården för att förebygga
skador p.g.a. fall.
Fallarbetet rör hela teamet. Vid inflyt gör sjukgymnast och arbetsterapeut en funktionsbedömning, tittar på förflyttningsförmåga,
fallrisk och hjälpmedelsbehov. Individuell- och gruppträning är en
del i arbetet för att minska fall och arbeta fallförebyggande. Översyn av miljön och hjälpmedel likaså. Sjukgymnasten hjälper till
att prova ut och beställa höftskyddsbyxor vid behov om patient
önskar detta. Patient står för kostnaden.
Den som upptäcker ett fall skriver en fallavvikelse på papper som
lämnas till sjuksköterskan. Därefter kommer fallavvikelsen till
sjukgymnasten som för in den i vårt journalsystem. Sjukgymnast
och arbetsterapeut följer upp fallet och gör en funktionsbedömning, ser över förflyttningsförmåga och hjälpmedelsbehov, om
någon förändring skett eller om nytt behov uppstått. I fallavvikelsen i vårt journalsystem under respektive yrkeskategori skrivs
eventuella åtgärder in. Varje yrkeskategori för in sina egna åtgärder (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, enhetschef,
MAS).
11
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Vid risk för fall medverkar sjukgymnast och arbetsterapeut då en
riskbedömning för fall (sol-dokument) görs tillsammans med övriga yrkeskategorier med åtgärder och uppföljning.
Fall diskuteras vid riskbedömning, på teamrond samt på kvalitetsrådet. På teamrond diskuteras det specifika fallet och eventuella
åtgärder, i dokumentet senior alert (som sjuksköterskan håller
i) skrivs om risk för fall föreligger, åtgärder, uppföljning etcetera
På kvalitetsrådet rapporterar sjukgymnasten antal fall, personer,
eventuella skador etcetera föregående månad. Sjukgymnast rapporterar även fallstatistik föregående månad till läkare.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

Kungsgårdens enhetsledare arbetar flitig med riskanalysen. I vissa
fall med omsorgspersonalen och i de flesta fall i ett multiprofessionellt team tillsammans med HSE enheten.
Riskanalyser, upprättas vid inflyt samt vid behov, när en risk
uppmärksammas samt vid behov när en avvikelse upprättas. Detta
sker i multiprofessionellt team med omsorgspersonal, SSK, rehab
och ledning. Gruppen lyfter och reflekterar kring risken och hur
man på bästa sätt kan arbeta för att förebygga att risken uppstår.
Dessa lyfts under kvalitetsråd samt APT. Kontaktperson/ersättare
har dokumentationstid en gång i veckan där man går igenom brukarens dokumentation och akt pärm för att säkerställa att Kungsgården arbetar utifrån ett rättssäkert sätt. Då ingår b.la att följa upp
riskanalyserna för brukaren, säkerställa att åtgärderna är utförda,
och vid behov att revidera eller upprätta en ny riskanalys bjuda in
teamet. Om riskanalysens åtgärd innebär förändrat till exempel
förändrat arbetssätt skall detta skrivas in Genomförandeplan så att
riskanalysen blir ett levande dokument som genomsyrar det dagliga arbetet.
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Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§

• Ett system för behörighetsadministrering gör att varje individ har sin egen inloggning i de system denne är behörig
till. Beställs av systemadministratör. Symfnoni, Senior
Alert samt Palliativregistret utfärdar MAS behörighet till.
NPÖ, Pascal samt Visma Proceedo ansvarar systemförvaltare för, i likhet med de medarbetaruppdrag som styr vem
som har rätt till behörighet till respektive HSL eller SOLjournal. SITHS-kort krävs för tillgång till ett antal system. I
samband med beställande av behörighet ansvarar chef för
att intyga att den anställde är behörig till det system som
tillgång begärs till. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att
Dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser efterlevs.
• Samtycke inhämtas av patienter för registrering i kvalitetsregister samt för tillgång till NPÖ.
• Inloggning med BANK ID som säkerhetsåtgärd, samt att
det säkerställs att alla server kommer från ett säkerhets
kvalificerat land.
• Dokumentstödjare granskade dokumentationen 12 gånger
under 2021 och ledningen genomförde stickprovskontroller
av dokumentationen.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5

Trots omständigheterna med en pågående pandemi gjorde Kungsgården sitt yttersta och det kom in väldigt få synpunkter. De flesta
anhöriga och boende utryckte tacksamhet och att man kände en
stor trygghet hur Kungsgården hanterade pandemin.
Framför allt den nära kontakt till anhöriga med regelbundna information via telefon eller nyhetsbrevet förebyggde missnöjdhet
hos anhöriga.
En synpunkt har varit att man inte har varit nöjd med hanteringen
av besöksrestriktionerna. Kungsgården följde dock smittskydds,
MASens och vårdhygiens rutinerna och det är enhetschefens skyl13
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dighet att säkerställa att reglerna följs för att minska risken för
smittspridningen av Coronavirus och andra sjukdom.
Dessvärre har det inte kommit in så många klagomål, nedan en
sammanfattning som kom muntlig till enhetschefens kännedom
(och hanterades genom samtal):
1. Synpunkter om mat.
2. Synpunkt om besök.
3. Synpunkt om inte fungerande telefoner.
Kungsgården fortsätter med tydlig information till de boenden och
deras anhöriga och även personalen.
Ledningen uppmuntrade att omsorgspersonalen ska säkerställa en
bra kommunikation med de anhöriga så att Kungsgården har
trygga och välinformerade anhöriga.
Kungsgården rapporterade en Lex Sarah till kvalitetsavdelningen. Efter utredningen beslutades att det inte var en händelse
som faller under lex Sarah, utan en vanlig avvikelse.
Berörd personal fick lämnar in en skriftlig redogörelse.

Kungsgården följer upp alla avvikelser i lärande syfte
Alla avvikelser som upprättas lyfts under Kvalitetsrådet där SSK,
rehab, omsorgspersonal och ledning är med. Man diskuterar och
reflekterar kring händelsen och vilka åtgärder som skall sättas in.
Även riskanalys upprättas vid behov så att vi arbetar förebyggande så att den typ av händelse inte skall uppstå igen. Tas även
upp under APT, både avvikelsen och riskanalysen. Detta så att
alla medarbetar erhåller samma information.
Under 2021 upprättades:
18 SOL avvikelser.
Dessa handlade om exempelvis att man inte läste HSE informationen i ”flick 9”. Finns en rutin för när och hur man tar del av den
skriftliga infon från Rehab.
Det handlade om utebliven dusch, utebliven gymnastik som ska
14
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anordnas dagligen.
En brukare meddelar att det tagit för lång tid från att hen larmat
till dess att personal kom. Enhetsledaren begärde ut loggar från
larmföretaget. Det skapades en ny rutin så att ledningen kan ta
stickprov för att säkerställa snabb hantering av larm.
Den personal som uppmärksammar eller är inbladad i en avvikelse
kontaktar alltid omedelbart sjuksköterska/AT/sjuk-fys för information och åtgärd. Den legitimerade registrerar avvikelsen i Pro
Capita avvikelsemodul. Avvikelsen analyseras med fokus på om
det behövs förebyggande åtgärder för att den inte ska upprepas/hända igen. Avvikelser analyseras i verksamhetens kvalitetsråd och återkopplas till personalgruppen i ”lärande organisation”.
Närstående informeras vid allvarliga avvikelser och missförhållanden.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

För att säkerställa att patienterna och deras närstående har möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet erbjuder Kungsgården
följande:
• Brukarråd, varje månad, i mindre grupp med två meters avstånd och även enskilda samtal under pandemin, där samlingar inte har varit möjliga.
• Anhörigbrev varje månad. Nyhetsbrev till brukare varje
månad.
• Enskilda samtal med anhöriga.
• Anhöriga deltar i framtagande av genomförandeplaner, av
vårdplaner.
• Kontaktpersoner har regelbunden kontakt med anhöriga.
• Anhörigambassadör finns på Kungsgården.

15

35 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden - ÄON 22/0018-1 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden : 1.3 Patientsäkerhetsberättelse Kungsgården 2021

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

Kungsgården ta emot klagomål, synpunkter och förbättringsförslag muntligt, via synpunkts- och klagomålsblankett. Det finns
även synpunktslåda i verksamheten för den som vill lämna där.
Klagomål följs upp och återkopplas till den klagande. Klagomål,
synpunkter och förbättringsförslag är ett led i det fortlöpande kvalitets- och utvecklingsarbetet. Under året har ett fåtal antal synpunkter och klagomål lämnats till verksamheten.
En närmare beskrivning finns i texten ovan.
Alla avvikelser av medicinsk karaktär har analyserats och åtgärder
satts in vid behov. En närmare beskrivning finns ovan och nedan.

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

Årets utmärks av ett otroligt bra samarbete mellan Kungsgården
och HSE enheten. Att Kungsgården är efter Corona återigen fullbelagt med väntelista bekräftar att Kungsgården står för kvalitet
och arbetar med patientsäkerheten så att man upplever Kungsgården som ett tryggt boende att leva i. Förutom detta fick enheten
utmärkelseårets arbetsplats.
Resultat Nattfastan: Enligt Socialstyrelsens rekommendationer
bör nattfastan inte överstiga 11 timmar.
Mätning av nattfastan utfördes i början av år 2021 som dessvärre
visade att nattfastan översteg den rekommenderade tiden med ett
par timmar.
För att möta Livsmedelsverkets nationella riktlinje som Socialstyrelsen rekommenderar avseende nattfastan har teamet arbetat fram
förslag som genomfördes och följdes sedan upp med ny mätning.
Uppföljningen över lag visade en minskad nattfasta i antal timmar
för både plan 1 och 2.
Plan 1 har endast 1 person som överstiger den rekommenderade
tiden på 11 timmar, medan plan 2 har något fler personer som
överstiger den ovannämnda tiden. Mätningen visar att de personer
som fortsatt överstiga den rekommenderade nattfastan har blivit
erbjudna kvällsmål, nattmål och tidig frukost/lätt måltid men tackat nej till det.
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Resultat Riskanalyser
Det finns en riskanalys för varje boende vid inflyt. Förutom detta
genomförs riskanalyser vid:
Risk för brand
Risk för smitt av COVID vid sjukhusbesök
Risk för fall vid förflyttning
Risk för fall ur säng
Risk för depression
Egenkontroller genomförs varje månad utan avvikelse.
Dokumentation: Överlag fint resultat med 100 % genomförande
planer, men att dokumentera månadssammanfattningen och egen
tiden behövs förbättras.
Livsmedelshygien: Det som har brustit emellanåt är temperaturkontrollen på maten som kommer från Broköket. Ibland har det
inte blivit nån storstädning av köket som ska göras en gång i månaden.
Måltidsmiljö: Salt och peppar finns ej alltid på borden vilket de
ska göra. Det finns inte alltid personal vid varje bord och maten
läggs inte upp på uppläggningsfat. Positivt att ingen sätter på
diskmaskin under måltid, att man erbjuds mer mat och att alla
hinner äta klart innan avdukning.
Ljudmiljön: Ljudmiljön under måltiderna brukar ofta vara lugn,
vilket är positiv. Däremot kan ljudmiljön mellan personalen vara
ganska hög, detta bör vi försöka förbättra.
Värdegrunden: Ser bra ut, men vi måste alla tänka på att inte
prata över huvudet på våra boende.
FALL: Det var totalt 113 fall 2021 och 5 frakturer.
Läkemedel
Dessvärre har läkemedel försvunnit, det handlar bland annat om
narkotikaklassat läkemedel. Enhetschef har vidtagit åtgärder för
detta. Relaterat till tidigare nämnd situation har sjuksköterskorna
infört ett nytt sätt för kontroll av läkemedelsvagnarna där minst
två av omsorgspersonalen med delegering kontrollerar vagnen tillsammans och signerar, allt läkemedel i varje låda kontrolleras av
två delegerade personal vid varje skiftbyte innan överlämning av
nycklar. Omsorgspersonalen
signerar utförd uppgift i en se17
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parat lista som byts ut och sparas hos SSK varannan vecka, om
avvikelse upptäcks upprättas en läkemedelsavvikelserapport.
För perioden 2021 har det totalt registrerats 42st läkemedelsavvikelser.
Varav:
- Utebliven dos = 28
- Osignerad men given =
- Förväxling av dos = 4st
- För stor dos = 1 st
- För liten dos = 1st
- Signerad men ej given =
- Annat = 8st
I läkemedelsfas:
- Ordination = 1
- Överlämnande = 40
- Iordningsställande = 1
Förväxling av dos: Patienten har fått ordinerade läkemedel på fel
tid på dygnet.
För liten dos: Fått nytt smärtlindrandeplåster men inte tagit bort
de gamla.
För liten dos: Inte tagit ut alla tabletter från dospåsen.
Iordningsställande: Personal utan delegering har delat medicin.
Annat: Bland annat om felregistrering i signeringslistor och läkemedel som inte finns i patientbundna.
Ordination: Dosett var missad att delas.

Övergripande mål och strategier för
kommande år
- Översyn av rutinerna
Det finns bra rutiner på Kungsgården. De ska läggas fram på
ett bra sätt att de är lätt tillgängliga och försåtlig även för vikarierna.
- Satsning på svenska språket för att säkerställa patientsäkerheten.

18

35 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden - ÄON 22/0018-1 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden : 1.3 Patientsäkerhetsberättelse Kungsgården 2021

19

35 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden - ÄON 22/0018-1 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden : 1.4 Patientsäkerhetsberättelse servicehus 2021

Patientsäkerhetsberättelse
Upplands-Bro servicehus
År 2021

Datum och ansvarig för innehållet

2022-02-28
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §

2

35 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden - ÄON 22/0018-1 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden : 1.4 Patientsäkerhetsberättelse servicehus 2021

Sammanfattning
Enheten har under året försökt att arbeta strukturerat och systematiskt
för att få en ökad patientsäkerhet. Fortsatt pandemi har dock bidragit till
att utvecklingsarbetet inte kunnat ske i samma uträckning. Enheten har
trots detta arbetat aktivt med att göra egenkontroller för att säkerställa
kvalitet i arbetet.
Detta års patientsäkerhetsberättelse har präglats mycket av pandemin,
vilket har bidragit till att fokus har främst varit att minska smittspridning, men det har inte hindrat enheten från att utöka arbetet i team gällande avvikelser och patienter. Enheten har strävat efter att ha en helhetssyn på patienten.
Baspersonal påbörjade under 2021 ett arbete kring dokumentationen
och fått utbildning för att man ska dokumentera i större utsträckning.
Detta för att man ska kunna arbeta mer strukturerat för att säkerställa en
säker och god vård, vilket har varit ett av målen för enheten. Enheten
har för avsikt att fortsätta detta arbete kring dokumentationen under
2022. Enheten har också arbetat med att säkerställa att baspersonal föjer
gällande riktlinjer/rutiner.
Enheten kommer, under 2022, bland annat att arbeta med samverkan/informationsöverföring mellan baspersonal och hälso- och sjukvårdspersonal och fortsätta med att utveckla arbetssätt för ökad patientsäkerhet. Enheten kommer hålla team-möten med baspersonal och
hälso- och sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeuter och enhetschef kommer arbeta tvärprofessionellt genom att ha
organiserade träffar varje vecka.

3
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§

Upplands-Bro kommuns servicehus kvalitetsmål: Vård och omsorg som
är säker och av hög kvalitet, som uppfyller gällande krav och mål enligt
Sol, HSL, Patientsäkerhetslagen och andra gällande lagar och föreskrifter, och som motsvarar och helst överträffar de boendes, gästers, närståendes och uppdragsgivares förväntningar.
Upplands-Bro kommuns servicehus övergripande strategi: Ett uthålligt,
systematiskt kvalitetsarbete, med ständiga förbättringar inom verksamhetens alla områden, där vi eftersträvar kvalitet och patientsäkerhet i
varje led, i varje situation, i varje relation.
Upplands-Bro kommuns servicehus övergripande hälso- och sjukvårdsmål och strategi: Minska vårdrelaterade skador med ett förändrat
förhållningssätt genom att alltid ”tänka ”risk och därmed få en ökad säkerhetskultur i arbetssättet. En trygg och säker hälso- och sjukvård erhålls genom systematiskt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvårdsfrågor
bl.a. genom att ha tydliga rutiner och policys.

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1

Upplands-Bro kommuns servicehus har ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra
vårdskador. Vårdgivaren har också en skyldighet att utreda händelser
som har lett till eller kunde ha lett till vårdskada.
Inom organisationen finns ett tydligt ledarskap och ansvarsfördelning:
Kommunens MAS : Har ansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) § 24
Enhetschef/Bitr. enhetschef - Har ansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen § 29a och har bl.a. ansvaret för att det finns tydliga mål, rutiner
och policys, att uppföljningar görs samt att en god, trygg och säker
hälso- och sjukvård bedrivs.
Sjuksköterska - Har omvårdnadsansvar utifrån befattningsbeskrivning.
Hen har ett ansvar utifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning och
ett yrkesansvar utifrån patientsäkerhetslagen.
Arbetsterapeut och Fysioterapeut - Har ansvar utifrån Socialstyrelsens
kompetensbeskrivningar och yrkesansvar utifrån patientsäkerhetslagen.
Baspersonal - Har skyldighet att följa de rutiner och riktlinjer som styr
hälso- och sjukvården. De ska medverka i patientsäkerhetsarbetet och
rapportera risker och händelser.
4
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

Året 2021 har präglats av rådande pandemi. Många insatser och åtgärder samt nya arbetssätt har införts under året med målet att minimera
smittspridning. Verksamheten har fått ställa om i snabb takt vartefter ny
information och nya kunskaper blivit tillgängliga samt utifrån hur viruset har spridit sig.
Personalen har vid flera tillfällen under året fått lära sig hantera nya typer av skyddsutrustning.

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2

Verksamheten arbetar aktivt med regelbundna egenkontroller. Det är
viktigt att egenkontroller görs enligt riktlinjer och lokala rutiner för att
säkerställa en god kvalitet i verksamheten. Dessa egenkontroller är ett
led i kvalitetsarbetet. De flesta egenkontroller görs 2-4 ggr/år, men ett
flertal görs varje månad och enstaka egenkontroll görs varje vecka.
Dessa egenkontroller har utförts av enhetschef, sjuksköterska och arbetsterapeut med särskilt ansvar samt av baspersonal och kundansvarige. Egenkontrollerna måste dokumenteras och den som bedriver verksamheten kan därigenom visa att egenkontrollerna fungerar. Dokumentationen gör det även lättare för alla i verksamheten att göra på rätt
sätt, underlättar uppföljningar och gör det enklare att hitta brister i verksamheten.
Klagomål och synpunkter - enheten arbetar med synpunkter och klagomål för att kunna ha en god kvalitet. Under 2021 har verksamheten arbetat aktivt med att informera de boende om lämna in klagomål- och
synpunkter för att förbättra enhetens kvalitetsarbete. Det arbetet kommer att fortsätta under 2022.
Avvikelsehantering - Avvikelser gällande en specifik personal tar ansvarig enhetschef/ kundansvarig upp snarast möjligt med berörd personal. Enheten en har arbetat med att fler avvikelser ska skrivas och
kommer fortsätta med detta även under 2022. När det gäller analys och
återkoppling av avvikelser har det gjorts i kvalitetsmötet och på APT
mötet.
Basala hygienregler och klädregeler- utbildning genomförs 1 x per och
egenkontroller genomförs kontinuerligt genom dagliga kontroller.
Granskning av genomförandeplaner - Genomförandeplaner uppdateras
5

35 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden - ÄON 22/0018-1 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden : 1.4 Patientsäkerhetsberättelse servicehus 2021

och granskas löpande under året.
Sol dokumentation- Dokumentationen granskas löpande under året

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3

Rapportering mellan legitimerad personal och baspersonal sker muntligt
och skriftligt samt kontinuerliga uppföljningar utifrån patientens pågående hälso- och sjukvårdsinsatser med aktuella instruktioner och ordinationer. Boendet har också samverkan med läkarorganisationen Familjeläkarna avseende läkemedelsgenomgång. På boendet har ansvarig
läkare tillsammans med ansvarig sjuksköterska haft möjlighet att kontrollera patientens hälsotillstånd. Ansvarig läkare träffar ansvarig sjuksköterska en gång per vecka och det finns även möjlighet att ringa om
behov uppstår.
Enheten anlitar mobilt sjukskötersketeam, Big Care, på jourtid kvällar
och nätter, men på dagtid måndag-söndag arbetar ordinarie sjuksköterskor.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

Genom arbete med avvikelser, synpunkter och klagomål så identifieras
risker i verksamheten. Avvikelser som inkommit har lett till förbättrade
rutiner och utveckling av arbetssätt samt förbättrat samverkan med
andra enheter.
Enheten har kontinuerlig samverkan tillsammans med Hälso- och sjukvårdsenheten. Vi arbetar med framtagande och uppdatering av rutiner
och genomgång av avvikelser för att vidhålla en god patientsäkerhet.
Ett återupptagande av kvalitetsråd påbörjades under hösten och startades vid årsskiftet och är under utveckling. Kvalitetsråd ska hållas några
veckor innan APT så att personal kan informeras om exempelvis nya
rutiner och arbetssätt under APT.
Enheten arbetar enligt gällande ”riktlinje för avvikelsehantering inom
hälso- och sjukvård” med tillhörande flödesschema som stöd.
Enhetens chefer är ytters ansvariga att genomföra händelseanalys.

6
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Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Upplands-Bro kommun har en IT- policy och en informationssäkerhetspolicy som beskriver de regler och rutiner kring information som gäller
för alla medarbetare. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Personuppgiftslagens (PuL) bestämmelser efterlevs. Samtycke inhämtas vid
registerhållning och driftsleverantören säkerställer att informationen är
säkrad och ej kan missbrukas. Allting är anpassat i enlighet med GDPR.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5

För att kunna bedriva en god och säker vård är det viktigt att enheten
arbetar med förebyggande åtgärder för att minska risker för avvikelser.
Därför uppmuntras medarbetarna att rapportera avvikelser och händelser. Detta för att man ska kunna utveckla vården och omsorgen samt
arbeta förebyggande. Enheten satsar aktivt på att alla medarbetare ska
ha kunskap om enhetens rutiner för rapportering av avvikelser och
känna till att de har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda händelsen.

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6

Enheten arbetar med synpunkter och klagomål för att kunna ha en god
kvalitet. Kundansvarige informerar och lämnar blankett till brukare/närstående/anhöriga gällande synpunkter och klagomål. Vid klagomål sätts åtgärder in direkt och återkoppling sker till berörda parter så
fort som möjligt. Verksamheten tar upp klagomål och synpunkter på
kvalitetsrådet och på APT möten.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

Varje brukare har en namngiven kontaktman och en namngiven omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Inom 14 dagar efter inkommen beslut
upprättas en genomförandeplan i samråd med brukare för att stärka
möjligheterna för att vara delaktig i planeringen av insatser och kunna
påverka hur de utförs. All medarbetare informerar om möjligheten att
brukare och/närstående kan lämna synpunkter/ klagomål, både muntligt
och skriftligt. Enheten kontaktar direkt anhöriga via telefon/mail när
7
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verksamheten ser att det finns en påtalad risk för vårdskada. När det
gäller akuta situationer sker kontakten direkt, den kontakten sker oftast
via telefon. Därutöver finns det alltid möjlighet att komma i kontakt
med ansvarig sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal.

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

Enheten har kontinuerligt kvalitetsråd, uppföljning av avvikelser, synpunkter och klagomål för att förbättra kvalitet och patientsäkerhet. Regelbundna utvärderingar av arbetet sker med baspersonal och hälso- och
sjukvårdspersonal. Sjuksköterskorna arbetar med att hålla delegeringar
aktuella, för bland annat läkemedelsadministrering och fråntagit delegering för de medarbetare som inte klarat av uppdraget. Medarbetare har
genomfört webbutbildningar; Basala hygienrutiner, Demens ABC och
ABC+, samt ”Jobba säkert med läkemedel”.
Synpunkter från brukare och närstående har framförts på olika sätt till
enhetschef och följts upp så fort som möjligt genom framförallt möten
men också mailkontakt och/eller telefon. Bemanning och kontinuitet i
enheten har utökats. Arbetsuppgifter så som dokumentationsskyldighet,
avvikelsehantering m.m. har tydliggjorts och säkerställts genom tät dialog mellan ledning och baspersonal.
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Övergripande mål och strategier för
kommande år
Enheten identifierade under 2021 ett antal utvecklingsområden som
man har arbetat med, och det kommer man att fortsätta med även under
2022. Detta för att enheten har, på grund av pandemin, inte hunnit jobba
med allt.
Samverkan/informationsöverföring
Enheten har organiserat team träffar mellan baspersonal och hälso- och
sjukvårdspersonal 1 gång i månaden samt det finns möjlighet till muntlig och skriftlig rapportering mellan personalen. Dock har det visat att
det behövs ytterligare fördjupning kring detta. Det kommer verksamheten att fortsätta att arbeta och utveckla med under 2022. Detta för att
säkerställa en god och säker vård.
Arbetssätt
-Baspersonalen ska dokumentera i större utsträckning. Dokumentation
ska ske enligt anvisningar. Detta har enheten satsat på och behöver fler
utbildningsinsatser under 2022. Det behöver även följas upp för att säkerställa en god och säker vård.
-Implementering av rutiner fortsätter under 2022 för att säkerställa en
god och säker vård.
-Under 2022 kommer verksamheten att satsa på reflektionsträffar.

9
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Patientsäkerhetsberättel
se för dagverksamhet
Solrosen, Kvistaberg
År 2021

Datum och ansvarig för innehållet

22-02-23

/enhetschef
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På bilden kan du se dagverksamheten Solrosen på Kvistbaberg i Upplands Bro kommun.
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Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten Solrosen dagverksamhet för personer med demenssjukdom enligt SOL med max.32 deltagare. Det finns en grupp för
personer som är under 65 som är rund 5 deltagare och en grupp
för personer med demenssjukdom som är över 65 som är just nu
högst 8 personer per dag p.g.a. den pågående pandemin.
Dagverksamheten har inte ett dygn runt ansvar, utan ansvarar för
patientsäkerheten under de timmar under dagen den enskilde vistas där.
Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 §
På dagverksamheten arbetar med patientsäkerheten för att:
•
•
•
•

Minska antalet vårdskador
Införa metoder och verktyg
alla personal har kunskap i patientsäkerhet
Minska smittspridning av COVID 19 och andra sjukdomar

Solrosens mål är att skapa en god och patientsäker vård
- genom att och arbeta förebyggande vad gäller fall, undernäring, munhälsa samt andra riskområden som kan uppstå.
• genom att med ett systematiskt kvalitetsarbete med att erbjuda en trygg och säker hälso- och sjukvård.
• genom att alla anställda har kunskap om rapporteringsskyldigheten som en del av det systematiska förbättringsarbetet
• genom att i samverkan med Hälso- och sjukvårdsenheten
bidra till en god och säker vård
• genom att använda skyddsutrustning att förhindra smittspridningen
• genom att minska antalet gäster säkerställa mindestavstånd
Ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Så ansvarar vi på dagverksamheten för patientsäkerheten:
• Dagverksamhetens enhetschef/enhetsledare har ansvar att
ta emot synpunkter eller klagomål och diskuterar detta med
3
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sjuksköterskan.
• Enhetschefen som ytterst ansvarig för verksamheten svarar
för att synpunkter och klagomål hanteras och att vi ändrar
våra arbetssätt så att inga vårdskador uppstår.
• Samtliga medarbetare i vår verksamhet har ansvar att i notera eventuella uppkomna vårdskador.
• Enhetschefen är ansvarig för att informera patienten om en
vårdskada inträffat.
• Alla avvikelse tas upp i verksamhetens kvalitetsråd i lärande syfte.

Verksamhetschefs ansvar
Avdelningschef för ÅoO (Äldre-och omsorgsavdelningen) har
under 2021 tillika verkat som verksamhetschef enligt 4 kap. 2 §
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Dennes ansvar omfattar att
säkerställa att patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses.
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas ansvar
Medicinskt ansvarig sjuksköterska enligt 11 kap. 4 § sjukvårdslagen (2017:30) ansvarar bl. a för att patienter får den hälso - och
sjukvårdläkare har förordnat om, att delegeringar gällande medicinska arbetsuppgifter är förenliga med patientsäkerheten, att kontakt tas med sjuksköterska eller läkare vid behov.
Enhetschef
Enhetschef har under 2021 varit underställd avdelningschefen
äldre-och omsorgsavdelningen och haft ett direkt ledningsansvar i
sin verksamhet. Ansvaret har omfattat att personal har den kompetens som behövs, att gällande regelverk är känt av s personal och
lokala skriftliga rutiner upprättas vid behov.
Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
Legitimerad personal har ej varit underställd enhetschef i denna
verksamhet utan är organiserade i en egen enhet.
Omsorgspersonal
Omsorgspersonalen ansvarar för att rapportera risker och avvikelser till enhetschef och följa instruktioner och rutiner som finns i
verksamheten för att bidra till hög patientsäkerhet. Omsorgsper4
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sonal som genom delegering utför hälso- och sjukvårdsuppgifter
ska följa de instruktioner som de getts.
Rutiner för egenkontroll samt vilken egenkontroll som
genomförts under året
SOSFS 2011:9 5 kap. 2 §
Enhetsledaren genomför regelbundna egenkontroller på dagverksamheten, som exempelvis med hjälp av:
• Systematiska journalgranskning
• Kvalitetsarbetet, kvalitetsråd
• Observation av gästerna i samråd med andra samverkanspartner som exempelvis hemtjänsten, Vårdcentral och anhöriga.
Dagverksamheten har under året genomfört regelbundna egenkontroller gällande basala hygienrutiner. Personalen har genomfört en
webbutbildning om hygien. Tydliga rutiner har gemensamt skrivits för att säkerställa att alla följer de riktlinjer inom hygien.
MASens rekommendationer följs.
Under året har samtlig personal på dagverksamheten jobbat att
förbättra rutiner för att förbättra patientsäkerheten, se nedan de
senaste resultat:
Egenkontroller:
Augusti 2021 80% genomförandeplan
December 2021 100% genomförandeplan
100% veckovis social dokumentation
Augusti 2021 70% livsmedelshygien
December 2021 100% livsmedelshygien

Vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1–2
På Solrosen har bedrivits under 2021 följande åtgärder som har
vidtagits för att öka patientsäkerheten.
• Samtliga sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster har erhållit kompetensutveckling inom patientsäkerhet.
5
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• Följande nya arbetssätt som haft betydelse för patientsäkerheten har införts/förbättrats under föregående år:
o Minnity för en bättre användning av levnadsberättelse samt användning av skyddsutrustning och
skärpta hygienreglerna med extra städning med
mera för att minska smittspridningen!
• Verksamheten har infört systematisk information till patienter om patientnämnden och dess verksamhet.
•
o Delegerad personal har erhållit genomgång av sjuksköterska/AT/fys-sjg i samband med delegering. Inför läkemedelsdelegering har personal genomfört
webbutbildning i säker läkemedelshantering med
kunskapskontroll.
All personal har demens ABC och hygienutbildning.
Ett flertal nya riktlinjer har erhållits från Smittskydd/Vårdhygien, direktiv har getts från MAS med anledning av pandemi. Nya rutiner relaterade till pandemin har
tagits fram i verksamheten under 2021.
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom drog
nedpå antal besökare i syfte att minska smittspridning.
Omorganisering inom verksamheterna för att minska smittspridning vidtogs, vistas på olika plan, färre på plats samtidigt, markering i soffor och bordsplatser att endast varannan plats fick användas.
Riskbedömningar gällande fallrisk och malnutrition har genomförts för varje gäst. Personalen har kunskap om hantering av beteendemässiga och psykiska symtom vid demens.
Med hjälp av reflektionstiderna kunde personal förebygga
sådana problem.
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Personalen bedömer fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten.
• En tvärfunktionell arbetsgrupp går igenom verksamheten
regelbundet och det är
Silvia syster, hälsopeda6
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gog, arbetsterapeut i gott samarbete med PAS.
• Tillsammans med patienter och närstående identifieras risker i verksamheten och för varje gäst.
• Tillsammans med andra vårdgivare/kollegor som exempelvis hemtjänsten identifieras risker i verksamheten och för
varje individ.
• Vid kvalitetsråd görs riskbedömningar,
För att öka patientsäkerheten och förebygga vårdskador.
finns det rutiner för att identifiera, rapportera samt dokumentera risker i verksamheten. till exempel riskbedömning
vid användande av skyddsåtgärder.
Vid månatliga kvalitetsmöten analyseras avvikelser för att
se om det fnns något mönster som indikerar brister i den
egna verksamheten eller kring samverkan med andra vårdgivare, anhöriga med flera Riskbedömningar görs inför
minskad bemanning sommartid?
Rutiner för händelseanalyser
SFS 2010:659, 3 kap. 3§
Händels analyser görs vid händelser som har medfört eller kunnat
medföra en vårdskada. Vid allvarlig vårdskada kontaktas MAS
som då gör en utredning med händelseanalys. I sådan utredning
involveras samtliga berörda.
Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Så arbetar Solrosens dagverksamhet med informationssäkerhet.
Alla system som används med informationen om gästerna kräver
säkert inloggning via mobilt Bank ID för att skydda mot olovlig
åtkomst till informationssystemet.
Enhetsledaren granskade dokumentationen fyra gånger under
2021.
Enhetsledaren inhämtar samtycke av varje ny gäst gällande behandlingen av personen uppgifterna.
Samverkan för att förebygga vårdskador
7
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SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §
Samverkan på dagverksamheten sker på olika sätt:
Regelbundna reflektionsmöten med hela multiprofessionella teamet med bland annat arbetsterapeut, Silvia syster och hälsopedagog.
Samverkan avseende läkemedelsanvändning sker med hjälp av
PASen genom återkommande dialog kring förskrivning, gemensamma granskningar av läkemedelslistor.
Läkemedelsgenomgångar genomförs i samverkan mellan läkare,
sjuksköterska och omsorgspersonal som ansvarar för olika delar.
Tex är kontaktpersonen ansvarig för vissa delar i symtomskattningen.
Regelbundna möten mellan tex sjuksköterska, paramedicinare och
omsorgspersonal. Sjuksköterska deltar inte i verksamhetens kvalitetsråd, kan dock kallas vid behov.
Året 2021 utmärktes av bra samverkan genom regelbundna samtal
med rehab och hemtjänst vid tecken på försämring i gästernas
allmäntillstånd.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet/klagomål och synpunkter
SFS 2010:659, 6 kap. 4 §, SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §
Den personal som uppmärksammar eller är inbladad i en avvikelse
kontaktar omedelbart sjuksköterska/AT/sjuk-fys för information
och åtgärd. Den legitimerade registrerar avvikelsen i Pro Capita
avvikelsemodul. Avvikelsen analyseras med fokus på om det behövs förebyggande åtgärder för att den inte ska upprepas/hända
igen. Avvikelser analyseras i verksamhetens kvalitetsråd och återkopplas till personalgruppen i ”lärande organisation”. Närstående
informeras vid allvarliga avvikelser och missförhållanden.
2021 förekom en händelse som har utretts utöver detta inga vårdskador som har bedömts som allvarliga.

8
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Under 2021 skrevs två avvikelse. Detta kan bero på att enheten
har väldigt bra rutiner som är väldigt bra förankrat hos alla och att
man ha genom regelbundna möten möjlighet att följa upp och förebygga avvikelse. Det kan även bero på att det är en liten arbetsgrupp där man tar upp avvikelse direkt muntlig med den berörda.
Arbetet med avvikelsehanteringen bör utvecklas under 2022.
En avvikelse handlade om att personalen inte svarade i telefonen.
Åtgärd: Enhetsledaren påminde all personal om vikten att telefonen ska vara bemannade 08.00-16.30.
En avvikelse handlade om brister inom aktivitetsplaneringen. Aktiviteterna och kontinuitet är viktig för patienternas känsla av
trygghet och välbefinnande. Planeringen ska innehålla balans mellan vilan och aktivitet och verksamheten ska erbjuda aktiviteter
som är hälsofrämjande och förebygga ohälsa. Åtgärd: Enhetsledaren har en dialog med personalen och enhetschefen tar stickprov
av planeringsschemat.
Alla avvikelse tas upp i kvalitetsrådet och sedan på APT i lärande
syfte.
På förebyggande enheten arbetar man med riskanalyser vid förändringar som 2021. Alla riskanalyser görs gemensam med hela
personalgruppen på kvalitetsrådet och tas upp på APT. Analysen
och handlingsplaner följs upp regelbunden. Se nedan en översikt;
20210407- digital träffpunkt/aktivitet
20210406- minidemensvän
20210407- ta fram utemöblerna

Enheten anmälde en allvarlig händelse till kvalitetsavdelningen
för utredningen och anmälde sig själva till IVO med en Lex-Sarah
anmälan. En person med kognitiv sjukdom avvek från dagverksamheten. Hade personalen inte hittad den personen, hade det
medfört allvarliga konsekvenser. IVO ställde en vidare utredningen in för verksamheten hade vidtagit alla åtgärder för att säkerställa att händelsen inte förekommer igen.

9

35 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden - ÄON 22/0018-1 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden : 1.5 Patientsäkerhetsberättelse dagverksamhet demens Solrosen Kvistaberg 2022

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Eftersom enheten fick så få synpunkter kommer enheten att arbeta
under 2022 i högre grad med att informera alla berörda om de enkäterna som finns. Personalen delar ut enkäten redan vid första
samtal. Enheten har en checklista för första besöket, det går inte
att missa utdelningen av den enkäten.
Enheten tror att genom att man ha en regelbunden kontakt med
anhöriga plus att enheten arbetar hela tiden utifrån ett förebyggande perspektiv, kom det inte in några klagomål. Däremot utryckte anhöriga och gäster sin tacksamhet över att dagverksamheten pågår under säkra förutsättningar trots pågående pandemi.
Anhöriga och gäster är nöjda.
Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Dagverksamheten möjliggör att patienterna och deras närstående
har möjlighet att medverka i patientsäkerhetsarbetet.
• Verksamheten har bjudit in patienter att diskutera och ge
tips om säkerhet igenom samtal.
• Personalen har dialog med alla gäster dagligen.
• Personalen har kontakt med anhöriga, med vissa dagligen.
Under stängningen ringde personalen varje vecka.
Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Se nedan en kort eller sammanställning från året 2021.
Resultat:
Dokumentation: Vid egenkontrollen fanns 100 % levnadsberättelse och genomförande planer.
Värdegrund: Varje fredag hålls reflektion där personalen har
möjlighet att reflektera över sitt förhållningssätt utifrån verksamhetens värdegrund.
Fall: Antal fall under 2021: 2 Antal frakturer under 2021: 0.
Lex Sarah: 1
10
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Sammanfattning
Verksamhetsåret 2021 har även detta år präglats av den pandemi som vi levt
med. Verksamheten har påverkats och för Attendo Hagtorp har det medfört att
patientsäkerhetsarbete har fått fokusera och koncentrera sig på att förhindra
och minska smittspridning.
•

Under året har en dokumentationsgranskning samt utbildat sjuksköterskorna i dokumentationssystemet Safedoc

•

Verksamhetschefen på Hagtorp har sedan 23 december 2020 det totala
ledningsansvaret, enligt hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80,
och fortfarande, i syfte att låta de bägge nyanställda sjuksköterskorna
ges en möjlighet att arbeta sig in i sjuksköterskerollen på Attendo
Hagtorp

•

Samtliga medarbetare har under 2021 genomgått livsmedelshygienutbildning enligt rutin

•

Samtliga anställa erbjöds vaccinering mot Covid-19 under våren
2021. Av dem är nu 89% vaccinerade med dos 1, 84% med dos 2 samt
47% med dos 3. För en anställning inom Hagtorp följer vi nu de rekommendationer om vaccinerad personal som Upplands-Bro kommun
erbjuder.

•

Samtliga permanentboende har erbjudits under året vaccinering mot
Covid -19 samt influensavaccinering. Samtliga boende tackade ja förutom en.

•

Samtliga kunder har under 2021 haft läkemedelsgenomgång med läkare och sjuksköterska.

•

Under april 2021 började två nya sjuksköterskor på Attendo Hagtorp
vilket har bidragit till att sjuksköterskebemanningen varit stabil. Verksamheten har kunnat erbjuda de bägge sjuksköterskorna kompetensutveckling inom inkontinens. Även den vikarierande sjuksköterskegrupp är nu stabil, vilket ytterligare möjliggör att säkerställande av patientsäkerheten.

•

Verksamheten har en kvalitetsgrupp bestående av verksamhetschef,
kvalitetssamordnare och vid behov sjuksköterska. Gruppen träffas
varje månad och arbetar bland annat med att identifiera risker, göra
riskanalyser samt följa upp vidtagna förbättringsåtgärder. Verksamheten gör risk- och händelseanalyser vid allvarliga händelser eller risk
för allvarliga händelser. Händelser rapporteras i det elektroniska systemet Attendo ADD och hanteras på verksamhetens kvalitetsmöten
och på APT.
3
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•

Medarbetarna rapporterar risker, tillbud och negativa händelser via
elektroniskt system för händelser, Attendo ADD. De rapporterar även
via teammöten där risker identifieras.

•

Patienters och närståendes synpunkter och klagomål som haft betydelse för patientsäkerheten har mottagits och hanterats enligt rutin.

•

Patienter och/eller närstående erbjuds vårdplanering inom 14 dagar efter inflytt samt minst 1 gång/år och vid förändrat hälsotillstånd. Närstående har under 2021 kunna bjuds in till 2 närståendemöte.

•

Resultatet har genomgående bringat tydlighet kring vilka delar verksamheten måste arbeta vidare med för att öka patientsäkerheten.

Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
•

Målet har varit att samtliga medarbetare ska utbildas i journalsystemet
Safedoc samt dokumentera.

•

Målet har varit att samtliga patienter med identifierad risk ska ha en
hälsoplan.

•

Målet har varit att samtliga dödsfall ska registreras i
Palliativa Registret.

•

Målet har varit att samtliga patienter ska ha en
omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

•

Målet har varit att samtliga patienter ska registreras i
Senior Alert.

•

Målet har varit att samtliga medarbetare ska genomgå
webbutbildning i livsmedelshygien.

•

Målet att samtliga medarbetare ska genom gå den obligatoriska webbutbildningen inom Basal Hygien

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Verksamhetschef
Ansvarar för att planera, leda, kontrollera och följa upp verksamheten och
dess processer samt identifiera och aktualisera nödvändig samverkan.
Ansvarar för att mål för verksamheten formuleras och tas fram i samråd med
4
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verksamhetens medarbetare. Att målen nås inom ramen för ledningssystemet.
Tar fram, fastställer och dokumenterar rutiner för hur det systematiska förbättringsarbetet kontinuerligt ska bedrivas, för att kunna leda, följa upp och utveckla verksamheten. Ansvarar även för att rutinerna är väl kända och efterlevs av samtliga medarbetare.
Verksamhetschefen har under året 2021 haft det fulla ledningsansvaret enligt
hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80 med anledning av den sjuksköterskan som avslutade sin anställning den 23 december 2020.
Vidare ska verksamhetschefen främja kostnadseffektivitet.
Tillse att ny hälso- och sjukvårdspersonal får den introduktion som krävs för
at utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Utreder händelser i form av klagomål samt för verksamheten aktuella och rapporterade risker, händelser samt särskilda händelser.
Ansvarar för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas för att förbättra verksamheten och få en utveckling över tid.
Dokumenterar arbetet i en verksamhetsplan, kvalitetsberättelse och en patientsäkerhetsberättelse.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Har tillsammans med verksamhetschefen ett ansvar för att brukaren ska få en
säker och ändamålsenlig sjukvård. I MAS-ansvaret ingår även att tillse att
författningsbeskrivningar och andra regler är kända och följs.
Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonalen (sjuksköterskor, fysioterapeut och
arbetsterapeut) ansvarar för att hälso- och sjukvårdsarbetet följer vetenskap
och beprövad erfarenhet (evidensbaserat arbete).
Läkarorganisation
Attendo Hagtorp har ett samarbete med Familjeläkarna i Saltsjöbaden. De har
som har ett patientansvar för samtliga permanentboende, samt för de korttidsboende som kommer från sjukhusen. Arbetet sker i samverkan med omvårdnadsansvarig sjuksköterska.
Händelsehantering
Alla medarbetare är skyldiga att rapportera alla händelser i kvalitetssystem
ADD. Verksamheten har en kvalitetsgrupp. I gruppen ingår kvalitetssamordnare och verksamhetschef och vid behov sjuksköterska.
Kvalitetssamordnaren ansvarar för att samla in alla händelser under månaden
och sammankalla verksamhetens kvalitetsgrupp en gång varje månad. Gruppen diskuterar övergripande kvalitetsfrågor samt strategier för enhetens löpande kvalitetsarbete. Kvalitetssamordnaren går igenom föregående månads
händelser/avvikelser med analyser, åtgärder och uppföljningsansvar samt riskbedömningar/ riskanalyser ur ett kundperspektiv.
Övergripande synpunkter och klagomål tas upp på arbetsplatsmöten. Protokoll
förs vid varje möte och rapporteras i kvalitetssystem ADD.
5
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Arbetet med att preventivt förhindra att allvarliga händelser uppkommer anslås i månadens kvalitetsprotokoll med åtgärder i samtliga avdelningars personalrum. Protokollet ska läsas igenom och signeras och följs upp av Attendo
Hagtorps kvalitetsombud.
Det förebyggande arbetet baserat på information om inträffade händelser pågår ständigt i verksamheten. Arbetet diskuteras och följs upp i kvalitetsgrupp,
avdelningsmöten, APT och på ledningsgruppsmöten.
Synpunkter och klagomål
Verksamhetschefen ansvarar för att alla inkomna synpunkter/ klagomål utreds och
följs upp löpande samt återkopplas till patient/närstående. Återkoppling ska ske så
fort det är möjligt, men inom 48 timmar. Verksamhetschefen gör också en
åtgärdsplan. Alla medarbetare informeras regelbundet om inkomna synpunkter/
klagomål och förbättringsåtgärder på arbetsplatsträffar. Alla synpunkter/klagomål
tas upp på kvalitétsmöten varje månad och dokumenteras i kvalitetsmötesprotokollet. Verksamhetschefen informerar beställaren kontinuerligt om de synpunkter/klagomål som inkommer till verksamheten.
Verksamhetschefen gör årligen en sammanställning och analys av inkomna synpunkter/klagomål. Analys och åtgärder dokumenteras i verksamhetens kvalitetsberättelse. En åtgärdsplan ska finnas där analysen visar på brister i verksamheten.
Åtgärderna ska vara relevanta för att komma tillrätta med de identifierade bristerna.
Lex Maria
Då en händelse har medfört en allvarlig skada eller skulle kunnat medföra en
allvarlig skada ska en Lex Maria-anmälan göras till IVO. En händelseanalys
ska påbörjas av verksamhets- eller regionchefen. Under 2021 hart re utredningar startas för att utreda en ev Lex Maria, inga av dem har slutat i att en
Lex Maria registrerats.

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
När en kund flyttar in ska en riskbedömning utifrån fall, nutrition och
trycksår göras. Samma riskbedömningar görs sedan minst var 6:e månad
och/eller vid förändrat hälsotillstånd. Vid risk för fall, trycksår eller
undernäring upprättas en hälsoplan med problem, mål och åtgärd samt
uppföljning.
Ett annat forum för identifiering av risker och händelser är det månatliga
kvalitetsmöten. På kvalitetsmöte är kvalitetssamordnare och verksamhetschef
närvarande och vid behov en sjuksköterska. Rapportering från kvalitetsmötet
är en stående punkt på verksamhetens APT. Eventuella händelser följs framförallt upp genom statistik från vårt lokala kvalitetsarbete med händelserapporter.
Kunskap om vidtagna åtgärder återförs, förutom vid APT, av sjuksköterska till
avdelningen för att preventivt att fler patienter drabbas av de händelserna.
6
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Under 2021 har HSL-dokumentationen förbättrats och fördjupats. De tjänstgörande sjuksköterskorna i verksamheten har fått en grundläggande introduktion
och utbildning i journalsystemet i Safedoc i samband med anställning.
Det har resulterat i att vid granskning av HSL- dokumentationen av Attendos
MAS att dokumentationen numera är godkänd enligt Attendos krav. Den
handlingsplan som arbetades med under 2020/2021 visade på klara förbättringar vid dokumentationen.
Under året 2021 har en sjuksköterska från Mobila Teamet funnits på plats under perioden januari t.o.m. april. Från och med april 2021 anställdes två fasta
sjuksköterskor, som fortfarande finns på plats. De nyanställda sjuksköterskorna har genomgått utbildning med dokumentationshandledare. Sjuksköterskorna har haft dokumentationsstöd kring dokumentationen av Attendos MAS,
samt av sjuksköterska från Attendos Mobila Team.
Verksamheten har registrerat 11 dödsfall i Palliativa registret under 2021, vilket motsvarar samtliga. Av det 11 dödsfallen har fyra av dessa erhållit brytpunktssamtal som också dokumenterats i Palliativt register. De övriga två
dödsfallen var oväntade av den anledningen gavs inget brytpunktssamtal innan
dödsfallet. Samtal till anhöriga gjordes istället direkt efter dödsfallen i samtliga fall.
Under början av året hade den sjuksköterska från Mobila Teamet omvårdnadsansvarig sjuksköterska för samtliga boenden. Från och med den 1 april
överlämnades omvårdnadsansvaret till de bägge nya sjuksköterskorna.
Verksamheten har under året 2021 registrerat i Senior Alert. Verksamheten
har under 2021 analyserat, dokumenterat och åtgärdat de skyddsåtgärder som
man efter registrering i Senior Alert. Vidare har en tydlig kompetensutveckling i organisationen skett i ämnet skyddsåtgärder.
Samtliga permanentboende kunder har under året erbjuds vaccinering mot
Covid-19 samt influensavaccinering

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
Egenkontrollen innefattar:
• jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister,
• jämförelser av verksamhetens resultat dels med öppna jämförelser, dels
med resultat för andra verksamheter,
7

35 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden - ÄON 22/0018-1 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden : 2 Patientsäkerhetsberättelse Hagtorp Attendo 2021

• jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat jämfört med tidigare resultat,
• målgruppsundersökningar,
• granskning av journaler och annan dokumentation mm,
• undersökning av om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen
som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet,
• analys av patientnämndsärenden,
• inhämtande av synpunkter från revisionsrapporter.
Under 2021 genomfördes ingen brukarundersökning med anledning av den
rådande pandemin där av har Hagtorp inga jämförelsesiffror om möjligheten
att få träffa sjuksköterska och läkare vid behov samt om vetskapen kring vart
man vänder sig med synpunkter och klagomål.
Under året har en egenkontroll genomförts med resultatet 96,4% vilket innebär att verksamheten är godkänd enligt Attendo.
Kvalitetsgranskningen avseende läkemedelshantering har inte genomförts under 2021, även där har den rådande pandemin förhindrat granskningen
Antalet fall under 2021 har varit 56 st och antalet händelser kring läkemedelshantering har varit 36 st.
Orsaksanalys
Under året 2021 har Attendo Hagtorp haft en stabil sjuksköterskegrupp. Då
man under april kunde välkomna de två sjuksköterskor som enligt avtal ska
arbeta på Attendo Hagtorp. Det har haft till följd en tydlig kontinuitet i omvårdnadsansvar och ansvar inom de olika områden i övrigt HSL-arbetet. Patientsäkerheten har kunnat upprätthållits av verksamhetschef i samarbete med
de bägge fast anställda sjuksköterskor. I dag finns kontinuitet i sjuksköterskegruppen vilket har bidragit positivt i det teamarbete som sker kring varje kund.
Läkemedelshanteringen/administrering och dess avvikelser har under 2021
minskat. En av anledningarna är den omfattande kompetensutbildning som
bedrivits under 2021 samt att en kontinuitet i uppföljning av avvikelser av
OAS med ett tydligt lärande inslag vid uppföljning. Det har bidragit till en
helhetssyn kring läkemedelshanteringen.
Granskning av dokumentationen
Granskning av dokumentationen är gjord i maj 2021. Vilken blev godkänd
men med vissa förbättringsåtgärder, så som struktur kring hälsoanteckningar
(problem, åtgärd, resultat), riskbedömningar (MNA, Norton, Downton,
ROAG) samt ansvar för läkemedelshantering.
Orsaksanalys
Fram till och med april 2021 fanns sjuksköterskor från Mobila teamet tillfälligt på plats. Två nya sjuksköterskor anställdes som tillträdde under april 2021
och som erhöll utbildning inom journalsystemet Safedoc. En handlingsplan
8
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upprättades i syfte att arbeta med de förbättringsområden som fanns tidigare
och vid ytterligare granskning är nu HSL-dokumentation godkänd.
Åtgärder
Förbättringsåtgärder punktades upp i samband med granskningen, som
sjuksköterskorna på plats arbetat löpande med under året. Sjuksköterskorna
har även fått utbildning samt dokumentationsstöd från Attendos MAS, för att
kunna hantera förbättringsåtgärderna. HSL-dokumentationen utvecklas
fortlöpande genom att sjuksköterskorna uppdaterar sina kunskaper om HSLdokumentation. Förbättringspotential fortlöper ständigt.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
Samverkan sker med läkarorganisation Familjeläkarna i Saltsjöbaden. Under
2021 har det inte skett något samverkansmöte på organisationsnivå med
Attendo Hagtorp med anledning av pandemin. På centranivå har Attendo Sverige AB däremot samverkat med läkarorganisationen. Det som berört verksamheten har Attendo Hagtorp fått ta del av via MAS. Verksamheten har
samverkansavtal med Familjeläkarna i Saltsjöbaden både genom Attendo Sverige AB men också genom Upplands-Bro kommun.
Samverkan sker med Flexident för planering av besök rörande tandvård. I och
med pandemin har besök från Flexident gjorts först under hösten 2021. Under
sommaren 2021 var La Romain på plats på uppdrag av Flexident, för att göra
tandundersökning samt munhälsobedömning inför tandläkarbesök från
Flexident.
Samverkan med kommunens MAS och kvalitetsansvariga sker regelbundet
vid samverkansmöten med Upplands-Bro. Under året har Attendo Hagtorp
samverkat vid regelbundna avstämningsmöten med anledning av COVID-19.
Vid de mötena har samtliga privata utförare deltagit under ledning av biståndsenhetens chef.
Informationsöverföring säkerställs i och samverkan mellan olika yrkesgrupper
genom så kallade morgonmöten med avdelningar måndag till fredag, sjuksköterskemöten och ledningsmöte en gång per månad. Varje vardagsmorgon genomförs dagliga rapporteringsmöten.
Attendo har avtal med Vårdhygien Stockholms läns landsting. Deras uppgift
är att vara en expertfunktion med ett konsultativt arbetssätt. Genom undervisning, rådgivning och kvalitetssäkring hjälper de vårdens chefer och medarbetare att ge patienter/ vårdtagare en god och säker vård. Under året har samtlig
personal genomfört den webbaserade hygienutbildningen inom Basala
Hygienrutiner.
Samverkan sker med hjälpmedelscentral Sodexo genom konsultation,
utbildning och förskrivning.
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Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Verksamheten har en kvalitetsgrupp bestående av verksamhetschef, kvalitetssamordnare och vid behov sjuksköterska. Gruppen träffas varje månad och
arbetar bland annat med att identifiera risker, göra riskanalyser samt följa upp
vidtagna förbättringsåtgärder.
Verksamhetschef/regionchef beslutar om åtgärder som ska vidtas mot bakomliggande orsaker och därefter följer ett förbättringsarbete med implementering
av förändringar i verksamheten. Alla åtgärder följs upp för att säkerställa att
de har avsedd effekt.
Verksamhetschef informerar alltid Attendos regionala kvalitetsutvecklaren,
MAS, som arbetar centralt och som i sin tur ansvarar för spridning av kunskaperna i företaget.
En riskanalys upprättas alltid i samband med att en kund flyttar in på Attendo
Hagtorp, en riskanalys på individnivå. Riskanalys på individnivå registreras i
Senior Alert och utifrån den görs ett åtgärdsprogram.
Verksamheten gör risk- och händelseanalyser vid allvarliga händelser eller
risk för allvarliga händelser, inför verksamhetsförändringar eller vid införandet av en ny metod/arbetssätt. Riskerna bedöms utifrån storlek på allvarlighetsgrad och sannolikheten för att de ska inträffande samt bedömer åtgärdsförslagens effekt utifrån en riskmatrismall.
Under 2021 har fyra (4) riskanalyser skett på organisationsnivå enligt riktlinjer
från Attendo.Tre av dem har berört den pandemi, den fjärde har berört egenvård i sambanden med läkemedelshantering som sköts av kunde själv. Utifrån
den har det identifierats risker vid vaccinering av korttidsboende, riskanalys
vid avsaknad av sours control samt öppnade av boende och ovaccinerade elever/studenter.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Det är verksamhetschefens ansvar att göra en behovs- och riskanalys inför
behörighetsgivning till respektive medarbetare innan tillgång till systemet
delges medarbetaren. Medarbetare ska ha tillgång till de journaler som krävs
för att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Behovs- och
riskanalys ska dokumenteras i personakten för varje medarbetare. Om
medarbetaren senare behöver flera rättigheter ska ny behovs- och riskanalys
utföras av verksamhetschefen och dokumenteras.
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Alla nuvarande systemanvändare har aktuella behovs- och riskanalyser och
samtliga systemanvändare kontrolleras genom loggningskontroller kvartalsvis.
Under årets loggningskontroller har inget avvikande kunnat påvisas.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelser/Händelser

Det är verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för att det finns kvalitetssystem, att dessa är kända av medarbetarna, samt att man systematiskt arbetar med att säkra, följa upp och utveckla kvaliteten på enheten. I ansvaret
ingår också att se till att händelserna diskuteras och återkopplas på arbetsplatsträffar.
I Attendo Hagtorps kvalitetsledningssystem finns tydlig rutin för händelsehantering/rapporteringsskyldighet. I den rutin/riktlinje fram går det klart HSLpersonalens rapporteringsskyldighet utifrån det lagrum som förekommer/uppträder vid en händelse/händelser:
•
HSL: Samtliga händelser som berör allt inom Hälso- och sjukvård. Så
som tex läkemedelsavvikelser och fall
Riktlinjen innehåller en tydlig definition av vad en händelse är. När en händelse eller risk för händelse upptäcks ska händelsen dokumenteras. I riktlinjen
finns tydliga instruktioner hur man rapporterar en händelse
Lex Maria anmälan
Då en händelse har medfört en allvarlig skada eller skulle kunnat medföra en
allvarlig skada ska en Lex Maria-anmälan göras till IVO. En händelseanalys
ska omgående påbörjas av verksamhets- eller regionchefen.
Information till patient och/eller närstående
Har det inträffade inneburit risk för patienten att drabbas av en allvarlig skada
eller sjukdom ska denne underrättas om att anmälan gjorts till IVO.
Om patienten är oförmögen att ta emot eller förstå information ska närstående
informeras.
Verksamhetenschefens ansvar
• Rapportera till Attendos MAS samt informera MAS i Upplands-Bro
Skicka kopia på rapport till Attendos MAS, originalet bifogas med
journalen
• Påbörja en risk- och händelseanalys
Dokumentation
• Skriv händelserapport i Attendo ADD. Skriv ner det inträffade så fort det
är möjligt så att inte viktiga detaljer glöms bort.
• Patienten ska i samband med att en anmälan upprättas ges möjlighet att
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•

beskriva sin upplevelse av händelsen.
Dokumentera i HSL-journalen.

Anteckning ska göras i journalen att anmälan är gjord samt att patient
och/eller närstående underrättas samt att regionchef, kvalitétsutvecklare,
informationschef och beställare informerats.

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
Ledningen ska alltid vara lyhörd för förslag och synpunkter från patienter,
närstående och medarbetare. När en medarbetare får ta emot synpunkter/
klagomål går hen aldrig in i försvarstal eller försvarsställning utan:
• lyssnar utan att avbryta
•

tar reda på vad som har hänt. Visar att hen är öppen för att ta emot
synpunkter/klagomål genom att ställa frågor som ”hur, varför, när,
vad?”

•

svarar så gott hen kan

•

om hen inte kan svara hänvisar hen till sjuksköterska eller
verksamhetschef

•

rekommenderar att en synpunktsblankett fylls i och erbjuder vid
behov sin hjälp med att fylla i blanketten

Synpunktsblankett ”Vi vill bli bättre” finns i entrén. Om en medarbetare får ta
emot en muntlig synpunkt/ klagomål, erbjuder hen alltid den som lämnar
synpunkten/klagomålet att skriva ner det på avsedd blankett. Om endast muntlig
synpunkt lämnas ansvarar medarbetaren för att skriva ner synpunkten/klagomålet
så snart som möjligt och lämna till verksamhetschefen. Verksamhetschefen
informerar om hur man lämnar synpunkter och klagomål i samband med inflytt.
Verksamhetschefen ansvarar för att alla inkomna synpunkter/klagomål utreds och
följs upp löpande samt återkopplas till patient/närstående. Återkoppling ska ske så
fort det är möjligt, men inom 48 timmar. Verksamhetschefen gör också en
åtgärdsplan. Alla medarbetare informeras regelbundet om inkomna synpunkter/
klagomål och förbättringsåtgärder på arbetsplatsträffar, avdelningsmöten och
team-möten. Alla synpunkter/klagomål tas upp på kvalitétsmöten varje månad och
dokumenteras i kvalitétsmötesprotokollet, samt som en händelse i Attendo ADD.
Synpunkter/klagomål sparas hos verksamhetschefen. Verksamhetschefen
informerar beställaren kontinuerligt om de synpunkter/klagomål som inkommer
till verksamheten.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
Rutin finns för hur patienten görs delaktig i sin planering av vård/behandling
och omsorg. Information ska ges på ett sätt så att patient och närstående
upplever delaktighet och att de kan medverka i vården/omsorgen.
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Vårdplanering ska ske senast 14 dagar efter inflytt och sedan minst 1 gång/år
eller oftare vid förändrat hälsotillstånd. Under 2021 kan det förekomma att
rutinen frångåtts något med anledning av pandemin. Vårdplaneringen är ett
utmärkt forum för kunden och eventuella närstående att framföra synpunkter
avseende hur vi kan förebygga vårdskador eller på annat sätt förbättra patientsäkerheten.
Då en vårdskada inträffat informerar vi alltid patient och/eller närstående som
då får möjlighet att medverka i arbetet kring vårdskadan.
Närstående bjuds in till närståendemöte 2 gånger per år där möjlighet att
framföra synpunkter och förslag för att driva patientsäkerhetsarbetet framåt
finns. Under året har två (2) närståendemöte kunnat genomföras. Ett digitalt
möte på Teams och ett möte på hösten, då med restriktioner kring antalet deltagare vid varje möte. Allt utifrån den rådande pandemin.
Under året har verksamhetschefen informerat dagligen i samband med COVID-19 smitta på Attendo Hagtorp.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Sammanställning av synpunkter/klagomål
Verksamhetschefen gör årligen en sammanställning och analys av inkomna
synpunkter/klagomål. Analys och åtgärder dokumenteras i verksamhetens
kvalitetsberättelse. En åtgärdsplan ska finnas där analysen visar på brister i
verksamheten. Åtgärderna ska vara relevanta för att komma tillrätta med de
identifierade bristerna.
Under 2021 har Attendo Hagtorp tagit emot nio stycken synpunkter/klagomål:
• Vid fem tillfällen har brister i procedurer, rutiner och riktlinjer förekommit. Vidare kan man se att vid tre tillfällen har brister i kommunikation och information skett. Vid ett tillfälle finns det brister i utbildning och kompetens.
• Den övergripande analysen under år 2021 har varit ett år som präglats
av försiktighet med fokus på pandemin. Året har även innefattat nya
medarbetare som satt sig in i rutiner och riktlinjer, allt sitter inte på
plats. Det man kan utläsa att trots en rådande pandemi och nya medarbetare har ingen allvarlig vård skada kunnat konstaterats utan händelser har skett och organisationen har moget tagit in och lärt av händelsen.
Samtliga har utretts med åtgärdsplan som är åtgärdade.
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Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Strukturmått:
• Samtliga sjuksköterskor har genomgått en kompetensutveckling inom
journalskrivning i Safedoc, Vård vid inkontinens och kontinensbevarande vård, högskolegrundande.
• En sjuksköterska och fyra undersköterskor har inom PKC, Palliativt
kompetenscentrum erhållit utbildning inom palliativt ombud, ”Palliativ vård i livets slutskede”.
• Samtliga anställda genomför den webbaserade utbildningen inom Basal Hygienutbildning och Livsmedelshygien.
• Delegeringsutbildning har under året 2021följs upp kontinuerligt med
kompetenshöjande inslag
• Morgonmöten innehåller stödjande kompetensutbildning, bland annat
trycksårsprevention, inspektion- och observationsutbildning.
Processmått:
Under 2021 har samtliga permanent boende genomgått en riskbedömning som
har registrerats i Senior Alert. Vid 97% av fallen har man analyserat bakomliggande faktorer som har resulterat i hälsoplaner
På korttidsavdelning har riskbedömningar gjorts där man vid överrapportering
från sjukvården sett en risk.
Samtliga permanentboende har under året haft en läkemedelsgenomgång med
läkare och sjuksköterska
Samtliga dödsfall har registrerats i Palliativa registret.
Resultatmått:
Under året har Attendo Hagtorp inte, efter utredningar, konstatera några uppkomna vårdskador. Dock har man kunnat fastställa att vid två tillfällen har
trycksår uppkommit hos permanentboende kunder samt vid ett tillfälle kom
en kund från sjukvården med trycksår.
Inga vårdrelaterade infektioner har kunnat konstaterats under 2021.
Måluppfyllelse:
Under året har vi genom kontinuitet, både i sjuksköterskegruppen och i personalgruppen, er hållit den kompetensutveckling som vi önskat.
• Läkemedelsavvikelserna har sjunkit
• Trycksårsprevention har givit resultat
• Inkontinensutbildning för sjuksköterskor har resulterat i ett fortlöpande arbete att följa upp och förskriva individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel.
• Basala hygienrutiner följs och är djupt förankrade i verksamheten
• Livsmedelshygien följs och inga incidenser med livsmedel har kunnat
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•
•

konstateras under 2021.
Palliativt omhändertagande har fördjupats
Inga vårdrelaterade infektioner har skett.

Övergripande mål och strategier för
kommande år
Övergripande mål i patientsäkerhetsarbetet för 2022 är:
•

att bli godkänd i HSL-dokumentationen

•

att registrera samtliga riskbedömningar i Senior Alert.

•

att samtliga kunder ska ha genomförda och uppdaterade riskbedömningar med hälsoplaner.

•

att registrera samtliga dödsfall i Palliativa registret.

•

att samtliga kunder erbjuds brytpunktssamtal

•

att samtliga medarbetare har genomgått webbutbildning inom Demens
ABC.

•

att samtliga patienter har haft läkemedelsgenomgång med läkare och
sjuksköterska.

•

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

•

att följsamhet av basala hygienrutiner ska uppnås till 100 %. Uppföljning sker genom hygienronder kvartalsvis.

•

att ett team för fallprevention inrättas
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
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Sammanfattning
Lillsjö Badväg i Upplands-Bro kommun norr om Stockholm, är Humanas
femte äldreboende i egen regi och öppnade i mitten av september 2019. Lillsjö
Badvägs mål under år 2021 har varit att fortsätta bygga upp en verksamhet
med god patientsäkerhet bland annat genom fungerande dokumentation, riskbedömning, avvikelsehantering och läkemedelshantering samt att rutiner för
basal vårdhygien är kända och efterföljs. Viktiga steg har tagits mot ökad systematik för att förbättra möjligheterna till planering, ledning och kontroll av
verksamheten. Verksamheten har fortsatt att jobba med ett säkert mottagande
av inflyttade kunder, god samverkan med läkarorganisation och fortsatt säkerställa att alla övergripande rutiner och lokala rutiner som behövs, finns på
plats och kända för alla. Verksamheten bedriver ett aktivt patientsäkerhetsarbete bland annat genom:
Teamarbete: Strukturerat samarbete i team har lett till många idéer. Trots
pressad arbetssituation har vi arbetat med förändringsarbete internt gällande
team, arbetssätt och digitala lösningar för att öka kontinuiteten och därmed
även patientsäkerheten
Preventivt arbetssätt: Genomförda riskbedömningar Norton, MNA, DFRI
och ROAG har varit ett förebyggande arbetssättet som präglat av struktur, systematik och synliggjorda resultat.
Helhetstänkande: Tillgång till NPÖ, registreringar i kvalitetsregistret, ett preventivt arbetssätt, reflektion över resultat och förbättringsarbete medfört ett
metodstöd och holistiskt synsätt för hälso- och sjukvårdspersonaler.
Palliativa registret: Registrering i med syfte att förbättra vården i livets slut,
och har visat behov av smärtskattning och dokumenterad munhälsobedömning
i livets slutskede på ett kontinuerligt och strukturerat sätt.
Egenkontroll: Loggkontroller i datajournalsystem, SafeDoc för informationssäkerhet har genomförts under året. Ingen obehörig åtkomst har skett
Granskning av patientjournalerna utifrån standardiserade mallar har genomförts. Uppföljning av åtgärderna har gjorts under året.
Nattfastamätning har utförds under året och visade goda resultat.
Årlig apoteksgranskning visade god kvalité i läkemedelshantering.
Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård genomfördes av Upplands-Bro
samt Stockholms stad och åtgärder har vidtagits efter synpunkter från tillsynen
Munvårdsutbildning och palliativutbildning har skett under 2021.
Patientsäkerhetsarbetet har i stor omfattning präglats av den pågående Covid19 pandemin och har under året haft fullt fokus på att minska smittspridning.
Flera olika åtgärder har satts in på alla nivåer i verksamheten. Utbildningar i
Basala hygienrutiner, COVID rutiner och skyddsutrustning, har genomförts
och följs upp genom egenkontroller. Vi har dagligen diskuterat COVID läget
och lyft nyheter och rutiner som berört patienter allmänt. Fokus har legat på
följsamhet till basala hygienrutiner och följsamhet till klädregler, gällande
3

35 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden - ÄON 22/0018-1 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och omsorgsnämnden : 3 Patientsäkerhetsberättelse Lillsjö Badväg Humana 2021

rutiner vad som gäller skyddsutrustning och source control. Trots pandemin
har arbete med målen kunnat genomföras med undantag från några aktiviteter
som pga. pandemin har fått ställas in, bland annat utbildningar i BPSD (beteende med psykiska symtom vid demens) som planeras att genomföras under
2022.

Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§
Humanas övergripande kvalitetsmål för hälso- och sjukvården är att alla kunder och klienter ska erbjudas en god och säker hälso- och sjukvård. För att öka
patientsäkerheten och nå det övergripande målet har Humana ett pågående arbete med att:
• minska antalet vårdskador
• utbilda personal i systematiskt förbättringsarbete och patientsäkerhet
• genomföra granskning av enheternas läkemedelshantering
• uppdatera och förtydliga riktlinjer inom hälso- och sjukvård
• implementera Humanas delegeringsutbildning
• säkerställa att egenkontroller som gäller hälso- och sjukvård utförs på enheterna

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Humanas organisation och ansvarsfördelning för planering, ledning och egenkontroll av patientsäkerhetsarbetet beskrivs i Humanas årsredovisning.
Årsredovisning 2021
Kvalitetsredovisning
Humana har ett koncernövergripande ledningssystem som finns tillgängligt för
alla verksamheter. I ledningssystemet finns de styrdokument som verksamheten ska följa Parus ledningssystem
MAS
MAS bevakar att hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet upprätthålls i
särskilda boenden . I uppgifterna ingår att utarbeta rutiner bland annat för läkemedelshantering, delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter och dokumentation samt följa upp att dessa följs. MAS är anmälningsansvarig gällande
Lex Maria till Socialstyrelsen om en patient i samband med vård och behandling har skadats allvarligt eller utsatts för risk att skadas allvarligt.
Genom årlig kartläggning följer Humana MAS för hälso- och sjukvården upp
kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården samt redovisar dessa i till Humana
ledning.
Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdspersonal, d v s sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster har skyldighet att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
och ska bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls samt rapportera risker
och negativa händelser till MAS och verksamhetschef. Det finns tilldelade ansvarsområden/uppgifter från verksamhetschef till sjuksköterskor.
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Överlåtelse av ledningsuppgift, hälso- och sjukvård
Verksamhetschefen har överlåtit ledningsuppgift, hälso- och sjukvård vilket
innebär att ansvaret för uppgiften fortfarande är verksamhetschefens, enligt 4
kap 2§ HSL (2017:30), men att den utförs av en annan person.
Gruppledare
Gruppledare, som är en av stödfunktionerna, ingår även i vårdarbetet.
I ansvaret som gruppledare ingår bl.a. att ha hand om den löpande personalplaneringen så som sjukfrånvaro, semesterplanering och rekrytering av timanställda. I ansvaret ingår även att hantera Medvind som är ett schema- och tidsrapporteringsprogram.
Omsorgspersonal
Omsorgspersonalen har skyldighet att följa de riktlinjer och rutiner som styr
hälso- och sjukvården. De ska medverka i patientsäkerhetsarbetet och rapportera risker samt negativa händelser som inträffar i samband med vård och behandling.
Lillsjö badväg verksamhetschef, biträdande verksamhetschef och gruppledare
finns tillgängliga alla vardagar.
Lillsjö badväg har en tillgänglig sjuksköterska dygnet runt för verksamheten,
under dagtid på plats och under jourtider på distans genom telefonkonsultation
där sjuksköterska kommer till verksamheten vid behov. Varje boende har en
utsedd omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Det finns fyra tillsvida anställda
sjuksköterskorna delar ansvaret över 80 patienter. På kvällar och nätter är det
Accrescos mobila sjukskötersketeam som bemannar Lillsjö Badväg. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå på vardagar. Samtlig HSL-personal
samt företagets MAS är stödfunktioner för verksamhetschef.
Tillsvidareanställd omvårdnadspersonal är utbildade undersköterskor. På varje
avdelning finns utsedda aktivitets-, kost-, inkontinens- samt kvalitetsombud.
Det finns även brandombud på verksamheten.
Aktivitetsansvarig arbetar med gemensamma aktiviteter för boendets kunder.
Alla medarbetare har skyldighet att följa de processer och rutiner som ingår i
kvalitetsledningssystemet.
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för verksamheten och för
att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet, samt att verksamheten bedrivs enligt avtal, företagets kvalitetsledningssystem samt gällande lagstiftning och föreskrifter. Verksamhetschefen har ansvaret för planeringar och uppföljningar för verksamhetens utveckling och att
de rutiner och riktlinjer som regionchef och MAS fastställer är kända i verksamheten. Tillsammans med HSL-personal kvalitetssäkras Hälso- och sjukvårdsuppdraget.
Varje våning, med 20 patienter vardera, har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska, vilket bland annat har ansvar att bedöma patientens hälsotillstånd, fastställa omvårdnadsdiagnoser, planera omvårdnaden och utvärdera patientens
hälsotillstånd utifrån fastställda mål och att dokumentera omvårdnadsprocessen.
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Arbetsterapeut och sjukgymnast genomför bedömningar för att utreda behov,
sätta upp mål och åtgärder för behandling tillsammans med kund och omvårdnadspersonal. Genom observation och undersöknings- och mätmetoder utreds
patientens aktivitetsförmåga avseende ADL. De gör även utprovningar för
specifika produkter och hjälpmedel samt ordinerar träningar, samt dokumenterar omvårdnadsprocessen. Arbetsterapeut och sjukgymnast ingår även i aktivitetsteamet tillsammans med aktivitetsansvarig och ska initiera gruppaktiviteter
och gruppträningar.
Omvårdnadspersonalen utför sina uppgifter enligt rutiner och insatser enligt
kundens behov och genomförandeplan. I ansvaret ingår att dokumentera enligt
SoL och att kunna motta delegering samt rapportera till legitimerad personal. I
kontaktmannaskapet ingår speciellt uppdrag och även olika ansvarsområden.
I vårt system har jag lagt tydliggörande med ansvaret

Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §
Vi arbetar med Ledningsgrupp/kvalitetsråd som består av sjuksköterskor,
sjukgymnast, arbetsterapeut och driftledare från samtliga enheter.
Verksamhetens Ledningsgrupp/kvalitetsråd har huvudsakligen diskuterat COVID läget och lyft nyheter och rutiner som berört patienter allmänt under året.
Vi har arbetat med dokumentation, samt uppföljning av avvikelser/klagomål
och avtalsuppföljning. Handlingsplaner har tagits fram med åtgärder där samtliga yrkesgrupper har varit delaktiga.
På arbetsplatsmöten har vi en återkommande punkt som är avvikelser och en
annan punkt gäller eventuella klagomål och synpunkter från patienter och anhöriga.

Vi har teammöten en gång i vecka där vi använder oss av en checklista för att
gå igenom de olika behoven hos den boende. Mötena bygger på en tvärprofessionell samverkan. Teamet består av omvårdnadsansvarig sjuksköterska,
arbetsterapeut, sjukgymnast och kontaktman. På mötet fastslås och antecknas
vilka åtgärder som bör vidtas samt vem som ska ansvara för att det utförs. Åtgärder och resultat utvärderas systematisk.
Vi rapporterar avvikelser i DF-Respons. Rutiner finns för Självskattning och
observation av följsamhet till basala hygienrutiner finns på verksamheten. Vi
arbetar med att förebygga smittspridning genom utbildning till personal, självskattning och observation av efterföljning av de basala hygienrutinerna.
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka
åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2
Lillsjö Badvägs mål under år 2021 har varit att fortsätta bygga upp en verksamhet med god patientsäkerhet bland annat genom fungerande dokumentation, riskbedömning, avvikelsehantering och läkemedelshantering samt att rutiner för basal vårdhygien är kända och efterföljs. Till hjälp att uppfylla kraven
på god patientsäkerhet så har Humana Omsorg skapat sitt ledningssystem med
namnet PARUS utifrån direktiven i Socialstyrelsens författning, SOSFS
2011:9. Vid framtagandet av PARUS kartlades viktiga processer och utifrån
de identifierade processerna har kvalitetsledningssystemet byggts. Namnet
PARUS syftar på den röda tråd som systemet byggs upp kring: Processer Aktiviteter - Rutiner - Uppföljning och Samverkan. Kvalitetsledningssystemet
är i vår organisation något väldigt konkret och fungerar som ett redskap i det
dagliga arbetet. För personalen fungerar kvalitetsledningssystemet som en
handbok. Vårt kvalitetsledningssystem är för vår verksamhet ett heltäckande
och levande system som utvecklas i takt med vår verksamhet utvecklas.
Lillsjö Badväg har arbetat med DF Respons, som är Humanas avvikelsesystem. Med hjälp av de avvikelser som kommit oss tillhanda har vi kunnat
skapa oss en god kännedom om de olika förbättringsområden som finns att
sträva mot och kunnat kartlägga vilka åtgärder som behövt vidtas.
I samtycke med de boende arbetar vi med kvalitetsregister i Senior Alert,
inom områdena trycksår, nutrition, fall och munhälsa. Dessa registreringar
sker i team där sjuksköterska, undersköterska och rehab personal ingår. Registreringarna görs i syfte att identifiera risker och vilka åtgärder som tas för att
förebygga dessa.
Nattfastemätningar utförs kontinuerligt på Lillsjö Badväg, om registreringarna
påvisar risk upprättas vårdplan för den boendes välbefinnande och säkerhet.
Lillsjö Badväg har rutin och instruktion för medicintekniska produkter som de
boende har behov av, i dessa framgår tydligt vem som är ansvarig för beställning respektive service av hjälpmedlen. Funktionskontroll av hjälpmedlen
sker kontinuerligt och dokumenteras.
Det finns rutin och instruktion på Lillsjö Badväg för läkemedelshantering. Instruktionen belyser alla led av läkemedelshanteringen, från ordination till uppföljning av den boendes läkemedelsbehandling. I instruktionen finns hur kontroller sker av signeringslistor i det digitala.
Trots pressad arbetssituation har vi arbetat med förändringsarbete internt gällande team, arbetssätt och digitala lösningar för att öka kontinuiteten och
därmed även patientsäkerheten.
Nationella kvalitetsregister
Vi har arbetat med palliativa registret som är ett kvalitetsregister för att förbättra vården i livets slutskede. Registret innehåller uppgifter om brytpunktsamtal, trycksår, symtom och ordinationer mot smärta, rosslig andning och
ångest samt smärtskattning och munhälsobedömning under sista levnadsveckan. Vi använder resultatet av registrering för att se vilken kvalitet som
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vården håller och vad som behöver förbättras. På registrets hemsida finns
olika typer av kunskapsstöd i form av t.ex. det Nationella vårdprogrammet och
andra dokument som hjälper oss att kunna erbjuda en jämlik och god vård. Vi
lämnar till anhörig eller närstående närståendebroschyr från registrets hemsida.
I samtycke med de boende arbetar vi med kvalitetsregister i Senior Alert,
inom områdena trycksår, nutrition, fall och munhälsa. SeniorAlert är ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att
falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Med hjälp av Senior alert kommer den äldres perspektiv och teamets roll i fokus. Varje enskild äldre person som möter vård
och omsorg ges möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder och
uppföljning för att säkerställa att åtgärderna gör skillnad. Dessa registreringar
sker i team där sjuksköterska, undersköterska och rehab personal ingår. Registreringarna görs i syfte att:
• Identifiera risker och analysera orsaker för fall, trycksår, viktminskning,
ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.
• Planera och genomföra förebyggande åtgärder
• Följa upp åtgärder och utvärdera resultat

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2
Mätmetod
Vi deltar kontinuerligt i relevanta nationella kvalitetsregister, Senior Alert och
Palliativa registret. Detta gör att vi kan hålla oss uppdaterade gällande jämförelser och resultat även från andra organisationer.
Vårdskador mäts genom uppföljning av inkomna avvikelser i Parus och klagomål samt uppföljning av journaldokumentationen, SafeDoc. Alla avvikande
händelser skall rapporteras. Tvärprofessionella genomgångar skall ske regelbundet. Arbetet skall fokusera på händelsen samt åtgärdsförslag, uppföljning
och riskanalys i preventivt syfte.
Månatlig statistik från avvikelsehanteringssystemet, Parus används för uppföljning.
Egenkontroller vi gjort under 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

Måltidsobservationer
Basala hygienrutiner
Delegering
Läkemedelshantering
Fallprevention
Medicintekniska produkter
Trycksår
Loggkontroll
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•
•
•
•

Munvårdsbedömningar
Nutrition
Vård i livets slut
Nattfastemättning

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3
Verksamheten har en rad samverkanspartners. Verksamheten har ett samarbete med ett antal omvårdnadsskolor där vi tar emot elever ifrån. Verksamhetschef deltar i av kommunen anordnade samverkansmöten. HSL-ansvarig
verksamhetschef deltar i möten med läkarorganisationen. Läkarsamverkan
sker via läkarorganisationen Familjeläkarna. Ansvarig läkare besöker Lillsjö
Badväg två gånger per vecka. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska planerar inför besöket vad som ska tas upp på blankett som är underlag vid läkarbesöket.
Ansvarig läkare nås måndag – fredag kl. 08-17 per telefon. Under kvällar, nätter och helger kontaktas jourläkare på Familjeläkarna vid behov. De har också
tillgång till kundernas journaler.
Lillsjö Badväg har avtal med kommunerna Upplands-Bro, Täby, Lidingö och
Stockholm Stad. Vi eftersträvar god kommunikation, allt för att det ska bli så
bra vård och omsorg kring kunderna. Tillsynen på Lillsjö Badväg sker från
varje kommun. Då Lillsjö Badväg är i egen regi är Humanas MAS ytterst ansvarig, men har även god samverkan med MAS i Upplands-Bro kommun. Regelbundna samverkansmöten kommer att upprättas.
När risk uppstår gällande förflyttning eller mobilisering hos kund, kontaktas
omedelbart rehab som finns på plats på Lillsjö Badväg måndag till fredag. De
gör bedömning för vilka hjälpmedel som kan vara aktuella och instruerar aktuell personal. På kvällar och nätter är det Accrescos mobila sjukskötersketeam
som bemannar Lillsjö Badväg. Det mobila sjukskötersketeamet har tillgång till
vårt dokumentationssystem. Verksamheten har samarbete med Flexident tandläkare och tandhygienister som utför munhälsobedömningen och behandlingar.
Dietist, medicinsk fotterapeuten och logoped har samverkat i patientsäkerheten.

Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §
Riskanalyser görs fortlöpande för att bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamheten. Ur arbetsmiljösynpunkt upprättas en riskanalys för varje boende vid inflytt och följs sedan upp kontinuerligt i teamet. Om risk finns görs en handlingsplan. Information sker sedan för att all personal ska få vetskap. Ett tvärprofessionellt team
träffas en gång i veckan och gör riskbedömning Senior Alert (Norton, Downton, MNA och ROAG) på alla patienter. Genom regelbundna möten och ett
bra samarbete i HSL-gruppen har vi haft möjlighet att förebygga uppkomst av
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risker och avvikelser. Händelser som har inträffat analyseras vid dessa möten
ytterligare en gång i syfte att säkerställa så att tillräckliga åtgärder är vidtagna
och att det inte finns systematiska fel i verksamheten.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§
Utifrån fastställda riktlinjer och rutiner har informationssäkerhetsarbetet inom
Humana bland annat inriktats på att fortsätta sprida kunskap och förståelse i
organisationen för en säker hantering av känsliga personuppgifter inom både
kärnprocessen vård och omsorg samt alla stödprocesser. Utbildningen Integritet och dataskydd – GDPR för chefer är framtagen och ska genomföras av alla
chefer. Projekt för att byta ut äldre system har påbörjats och ett nytt avvikelsesystem för hela koncernen har tidigare införts. Tidigare inventering av IT-systemen och nya säkerhetskrav som togs fram har implementerats i kommande
system. I Humanas journalsystem har två-stegs inloggning införts och behörighetstilldelningen har styrts upp ytterligare. Det har även införts uppgradering av inloggningsfunktionen som gör HSL-personal loggar in i Safedoc med
SITHS kort. Med ett koncerngemensamt avvikelsesystem kan vi nu hantera
avvikelser på ett gemensamt sätt och jämföra statistik och därmed minska risken att samma avvikelser upprepas. Patientinformation kan nu skickas elektroniskt i krypterad form vilket innebär enklare och snabbare hantering av informationen.

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5
Avvikelser

På Lillsjö Badväg arbetas systematiskt med att öka säkerheten för kunderna.
Humana har en rutin för avvikelsehantering i PARUS, vi har också en lokal
instruktion för Lillsjö Badväg som kompletterar rutinen. Avvikelsehantering
är ett arbetssätt att kvalitetssäkra verksamheten. På ett systematiskt sätt identifieras, rapporteras/registreras, analyseras, åtgärdas, följs upp och återförs information om avvikelse och riskområden. Avvikelser av dignitet lyfts på APT
så att medarbetarna får vara delaktiga i det fortlöpande förbättringsarbetet då
de har stor kunskap i hur arbetet bedrivs och hur kunderna påverkas av de förändringar som genomförs. När något avvikande inträffar i verksamheten, oavsett om det gäller SoL, HSL, livsmedelshygien eller arbetsskada ska händelsen
rapporteras direkt i DF Respons, som är Humanas system för avvikelser. Avvikelserna gås sedan igenom av legitimerad personal på Lillsjö Badväg och tas
upp på morgonmöte, team-möte, APT samt kvalitetsråd. Vid avvikelser av allvarlig art kontaktas även MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska). Återkoppling sker till omvårdnadspersonal, antingen direkt till berörd person och/eller
till närstående vid behov.

Hantering av klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6
För att kunna nå ut till boende och närstående går vi varje månad ut i närståendebrevet om var de kan vända sig med sina synpunkter.
10
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I välkomstmappen som delas ut till boende vid inflytt informerar vi om synpunkter och klagomål. Kontaktpersonen gör även en muntlig information i
samband med inflytt.
Det finns avsedd blankett och brevlåda uppsatt i trapphusets entré. Tyck till
om oss och det går även att rapportera in synpunkter och klagomål via vår
hemsida, www.humana.se
På Lillsjö Badväg finns ett system för hur vi tar emot klagomål och synpunkter. Alla klagomål och synpunkter som kommer in ska registreras i Humanas avvikelsesysten DF Respons. En händelseanalys görs omgående av
verksamhetschef. Resultat av händelseanalys blir avgörande för vidare åtgärder. Lokala rutiner för detta finns upprättat och tillgängligt för personalen i
PARUS.
Handlingsplaner upprättas då risken eller bristen inte kan åtgärdas omgående.
Brister sammanställs i PARUS varje månad och analyseras av verksamhetschef. Vid behov rapporteras detta till berörd personal, närstående eller myndighet.
Klagomål och synpunkter kan även komma via Patientnämnden eller Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO), Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter kommer att sammanställs inför kvalitetsråd av verksamhetschef. Kvalitetsfrågor tas även upp på APT.

Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §
På Lillsjö Badväg sker samverkan genom ett nära samarbete tillsammans med
kund och, där kunden lämnat samtycke, även närstående där de är delaktiga i
den vård som bedrivs. Närstående som bor i närheten har möjlighet att träffa
personal vardag som helg på Lillsjö Badväg för samtal om det önskas. För
närstående som bor längre bort och inte har samma möjlighet att besöka oss
etablerar vi telefonkontakt. När en ny kund flyttar in tillfrågas alltid närstående vem som skall kontaktas i första hand vid förändringar i hälsotillståndet.
De tillfrågas också om man kan ringa oavsett tid på dygnet. Detta dokumenteras på huvudbild i kundens omvårdnadsjournal. Lillsjö Badväg har påbörjat att
söka samverkan med olika organisationer och aktörer inom Upplands-Bro
kommun. För att ha en god dialog och bra samverkan med närstående kommer
kund- och närståenderåd att upprättas. För att förebygga och identifiera eventuella risker sker kontinuerligt individuella planeringar och uppföljningar tillsammans med kund, närstående och uppdragsgivare. Genomförandeplanen
upprättas och uppföljning kommer att ske varje halvår samt vid behov tillsammans med kund och närstående.

Sammanställning och analys
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §
Alla klagomål och synpunkter som kommer in ska registreras i Humanas avvikelsesysten DF Respons. En händelseanalys görs omgående av verksamhetschef. Resultat av händelseanalys blir avgörande för vidare åtgärder. Lokala rutiner för detta finns upprättat och tillgängligt för personalen i PARUS.
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Handlingsplaner upprättas då risken eller bristen inte kan åtgärdas omgående.
Brister sammanställs i PARUS varje månad och analyseras av verksamhetschef. Vid behov rapporteras detta till berörd personal, närstående eller myndighet.
Inkomna rapporter, klagomål och synpunkter sammanställs inför kvalitetsråd
av verksamhetschef. Kvalitetsfrågor tas även upp på APT.
Vi har arbetat med att säkerställa läkemedelshantering genom dialog, förbättrade rutiner och planering. När det gäller fall arbetar vi förebyggande med Senior Alert där vi gör riskbedömningar och sätter in åtgärder samt följer upp.
Samtliga avvikelser rapporteras och följs upp i IT-verktyget DF Respons. Fall
och läkemedelsavvikelserna gås sedan igenom av legitimerad personal på Lillsjö Badväg och tas upp på morgonmöte, team-möte, APT samt kvalitetsråd.
Vid avvikelser av allvarlig art kontaktas även MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska). Återkoppling sker till omvårdnadspersonal, antingen direkt till berörd person och/eller till närstående vid behov.
Vi har inte haft några synpunkter kring HSL utifrån inkomna klagomål och
synpunkter, men vi har sett en trend att verksamheten brustit i aktiviteter, återkoppling från ledningen och daglig utevistelse. Vi tar detta med synpunkter
och klagomål på allvar. Ledningen har upprättats hhandlingsplaner.

Resultat
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3
Resultat Lillsjö Badvägs mål under år 2021 har varit att bygga upp en verksamhet med god patientsäkerhet bland annat genom fungerande dokumentation, riskbedömning, avvikelsehantering och läkemedelshantering samt att rutiner för basal vårdhygien är kända och efterföljs. Inflyttning har pågått sedan
öppnandet och alla 8 avdelningar är öppna. Verksamheten har jobbat med ett
säkert mottagande av inflyttade kunder, god samverkan med läkarorganisation
och fortsatt säkerställa att alla övergripande rutiner och lokala rutiner som behövs, finns på plats och kända för alla. Fungerande system för journalföring,
avvikelsehantering, ledningssystem och läkemedel samt ytterligare system har
varit en viktig del av patientsäkerheten.
Verksamheten bedriver ett aktivt patientsäkerhetsarbete bland annat genom arbete i olika kvalitetsregister som Senior Alert, och Palliativa registret. I samtycke med de boende har Lillsjö badväg arbetat med kvalitetsregister i Senior
Alert, inom områdena trycksår, nutrition, fall och munhälsa. Dessa registreringar sker i team där sjuksköterska, undersköterska och rehab personal ingår.
Avdelningarna bemannas dygnet runt av undersköterskor. Sjuksköterskor
finns på plats dagtid måndag-fredag, kväll, natt och helg har mobila sjuksköterskor ansvar.
På Lillsjö Badväg har vi arbetat med att tillsätta kvalitetsombud. Kvalitetsombudens uppgift är vara drivande i kvalitetsutvecklingsarbetet och
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patientsäkerhetsarbetet. De skall informera fortlöpande om kvalitetsrådets arbete till medarbetare och förmedlar fattade beslut till alla medarbetare samt

närvarar och deltar i kvalitetsråd. På APT och i kommande kvalitetsråd
har avvikelser gåtts igenom och åtgärdats. Dokumentationsstödjare har
införts från början av 2020 för att stödja undersköterskorna i dokumentation.
Patientsäkerhetsarbetet har i stor omfattning präglats av den pågående Covid19 pandemin och har under året haft fullt fokus på att minska smittspridning.
Flera olika åtgärder har satts in på alla nivåer i verksamheten. Utbildningar i
Basala hygienrutiner, COVID rutiner och skyddsutrustning, har genomförts
och följs upp genom egenkontroller. Vi har dagligen diskuterat COVID läget
och lyft nyheter och rutiner som berört patienter allmänt. Fokus har legat på
följsamhet till basala hygienrutiner och följsamhet till klädregler, gällande rutiner vad som gäller skyddsutrustning och source control. Trots pandemin har
arbete med målen för patientsäkerhetsarbetet 2021 kunnat genomföras med
undantag från några aktiviteter som pga. pandemin har fått ställas in, bland annat utbildningar i BPSD (beteende med psykiska symtom vid demens) som
planeras att genomföras under 2022.
Inspektion för vård och Omsorg (IVO) genomförde med anledning av den pågående smittspridningen av covid -19 en riktad tillsynsinsats avseende särskilda boenden för äldre. Lillsjöbadväg var ett av de boende som fick en tillsyn vilken genomfördes via en telefonintervju av verksamhetschef.
IVO ansåg att det inte behövde vidta ytterligare granskning av verksamheten.
Årets verksamhetsuppföljning och kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvård
genomfördes av Upplands-Bro 28/4 och 29/4 samt Stockholms stad 6/10. Åtgärder har vidtagits efter synpunkter från tillsynen.
Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter genomfördes 29/4 av leg apotekare. Ett antal stickprov gjordes och dessutom en
allmän översyn i flera förbrukningsjournaler tillhörande såväl individ som förråd. Journalföringen är god och noggrann och kontroller utförs enligt uppsatta
rutiner. Det råder god ordning i läkemedelsförråd och i skåpen i lägenhet. De
förbättringsförslag som identifierades gällde tydliggörande av lokala instruktioner vilket åtgärdades.
Nattfastemätning utförts två gånger under 2021 och visat genomsnitt 11 timmar.
Införande av mobila omsorg app för att säkerställa omvårdnadsinsatser infördes december 2020 och avvecklades september 2021.
Munvårdsutbildning har skett vid två tillfällen under november 2021.
Tillgång till Nationell patientöversikt, NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av utvald journalinformation som
registrerats hos andra vårdgivare.
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Registrering i med syfte att förbättra vården i livets slut, och har visat behov
av smärtskattning, brytpunktsamtal och dokumenterad munhälsobedömning i
livets slutskede på ett kontinuerligt och strukturerat sätt.

Avvikelser

Konsekvenser efter fall:
Vi arbetar med att säkerställa läkemedelshantering genom dialog, förbättrade
rutiner och planering. När det gäller fall arbetar vi förebyggande med Senior
Alert där vi gör riskbedömningar och sätter in åtgärder samt följer upp
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Egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2
Genom egenkontroller görs en systematisk uppföljning och utvärdering av den
egna verksamheten, samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och
rutiner som ingår i verksamhetens kvalitetsledningssystem, PARUS.
Dels utförs egenkontroll av verksamheten lokalt, dels utförs egenkontroll
centralt av Humanas kvalitetsavdelning. Den egenkontroll som utförs centralt
benämns internkontroll. För att hålla en god kvalitet på vården utförs förutom
egenkontroller även kundundersökningar och medarbetarundersökningar på
Lillsjö Badväg. Egenkontroller av basala hygienrutiner utförs regelbundet och
visar god kvalité.
På Lillsjö Badväg erbjuds sjukvård i form av sjuksköterska fysiskt på plats
måndag-fredag dagtid, resterande tid mobilt sjuksköterske-team. De boende
erbjuds att skriva sig hos läkare som arbetar för läkarorganisationen Familjeläkarna som Lillsjö Badväg har avtal med. Läkare kommer till boendet två
gånger i veckan och finns därutöver att nå per telefon måndag-fredag 8-17.
Kvällar, nätter och helg finns jourläkare att tillgå från samma läkarorganisation.
All tillsvidare anställd omvårdnadspersonal är undersköterskor, de får delegering efter genomgången utbildning och godkänt kunskapstest. Delegeringarna
förnyas varje år efter samtal med sjuksköterska. Den delegerade omvårdnadspersonalen får göra om kunskapstesten varje år, detta för att säkerställa kompetensen hos omvårdnadspersonalen. Finns även en stående punkt på varje
APT för sjuksköterskor som visar och tar upp olika medicinska företeelser
som kan vara aktuella i verksamheten, såsom injektioner, såromläggning eller
liknande. Omvårdnadspersonalen kan även komma med önskemål om vad de
vill att sjuksköterskorna ska gå igenom.
Det bedrivs även ett aktivt arbete med avvikelsehantering inom hälso- och
sjukvård. Inspektion för vård och Omsorg (IVO) genomförde med anledning
av den pågående smittspridningen av covid -19 en riktad tillsynsinsats avseende särskilda boenden för äldre. Lillsjöbadväg var ett av de boende som fick
en tillsyn vilken genomfördes via en telefonintervju av verksamhetschef. IVO
ansåg att det inte behövde vidta ytterligare granskning av verksamheten.
Riskanalys
Riskanalys under 2021 har handlat mest om Covid-19. Regelbundna riskanalyser kring Covid-19 pandemi har utförts och rutiner för hantering av smittan
har upprättats. Riskanalys av läkemedelsavvikelser utförs alltid. Flest avvikelser har varit under februari och juni under år 2021. Analysen visar att måndagar och fredagar är läkemedelsavvikelser flest. Ingen läkemedelsavvikelse
har lett till synliga eller allvarliga skador. Vissa avvikelser har inte varit aktuella som läkemedelsavvikelse. Trasiga läkemedelsskåp har räknats in i läkemedelsavvikelse vilket påverkar statistiken. Vi arbetar med att säkerställa läkemedelshantering genom dialog, förbättrade rutiner och planering. När det
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gäller fall arbetar vi förebyggande med Senior Alert där vi gör riskbedömningar och sätter in åtgärder samt följer upp.

Övergripande mål och strategier för
kommande år
Humana har ledningssystem utifrån direktiven i socialstyrelsens författning,
SOSFS 2011:9. PARUS, Humanas ledningssystem, innehåller de grundläggande kraven som finns i föreskriften. PARUS används för att systematiskt
och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och anpassas till
verksamhetens art och omfattning.
• Ett viktigt och övergripande mål är därför att fortsätta aktivt arbeta i
och med PARUS och säkerställa att samtlig personal kan använda och
hitta information i ledningssystemet.
Mål: förbättrad kunskap runt analysarbetet med avvikelser och därmed ökad
patientsäkerhet.
Strategi:
o

Fortsätter arbetet med avvikelsesystemet DF Respons så att
det blir en naturlig del av det dagliga arbetet att rapportera avvikelser.

Mål: Förbättra kvaliteten vid vård i livets slut
Strategi:
o

Smärtskattning, brytpunktsamtal och dokumenterad munhälsobedömning i livets slutskede på ett kontinuerligt och strukturerat sätt.

o

Webutbildningar för all personal. Se till att all personal har
tillgång till Humanas lärportal.

Mål: uppnå en god patientsäkerhet
Strategi:
o

Vi kommer även fortsättningsvis att arbeta för att kontinuerligt göra riskbedömningar och uppföljningar i Senior Alert
och att registrera i Palliativ registret.

Mål: att arbeta med samtliga kvalitetsregister
Strategi:
o

Utbildningar i BPSD (beteende med psykiska symtom vid demens) som planeras att genomföras under 2022.

Mål: god och säker hygien
Strategi:
o

kontinuerlig utbildning inom basala hygienrutiner uppnå 100
% följsamhet.

Mål: uppnå en god patientsäkerhet
16
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Strategi
o

Kontinuerliga egenkontroller enlig ledningssystemet.

o

Säker läkemedelshantering och minska läkemedelsavvikelser
genom utbildning och elektroniska signeringar av läkemedel.

o

Årlig läkemedelsgenomgång kommer att genomföras under
året med målet att minska antalet läkemedel och på så sätt öka
välbefinnandet och minska antalet fall.

o

I samarbete med läkare kommer vi att ha fallmöten som ett
led i att förebygga fall samt sätta in och utvärdera åtgärder efter fall.

o

ICF-utbildningen för ökad kunskap för att kunna dokumentera
enligt ICF i patientjournal.

o

Sjuksköterska på plats på helgen genom att införa ett nytt
schema för sjuksköterskor.

o

Fortsatt fungerande dokumentation, riskbedömning, avvikelsehantering och läkemedelshantering samt att rutiner för basal
vårdhygien är kända och efterföljs.
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det
systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att
informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som
uppnåtts.
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Sammanfattning
Vardaga bedriver vård och omsorg i särskilt boende, hemtjänst samt daglig verksamhet. De
personer som bor och vistas på verksamheterna har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)
och den övervägande delen av insatser är enligt SoL
Där Vardaga har ansvar att bedriva hälso- och sjukvård ska årligen en patientsäkerhetsberättelse
upprättas.
Vardaga bedriver vård och omsorg i särskilt boende samt daglig verksamhet. De personer som bor
och vistas på verksamheterna har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och den
övervägande delen av insatser är enligt SoL
Där Vardaga har ansvar att bedriva hälso- och sjukvård ska årligen en patientsäkerhetsberättelse
upprättas.
Den 12 november 2019 öppnade Vardaga upp Villa Silvertorget ett modernt boende med närhet
till både natur och service. Verksamheten består av 60 lägenheter uppdelade på tre våningar med
20 lägenheter per våning fördelat på två enheter. Verksamheten har 20 platser för boende med
somatiska vårdbehov och 40 platser med inriktning mot demens. Under 2021 har fokus varit
inriktat på att fortsatt arbete med att säker vård tillgodoses. Det övergripande målet har varit att
säkerställa processer och rutiner kring insatserna. Åtgärderna har under det gångna året
genomförts utifrån ledningssystemet för hälso- och sjukvård, synpunkter och förbättringsområden
som framkommit av granskningar - Livsmedelskontroll hösten -21, egenkontroller i maj och
november
Vi har under året fortsatt att arbeta i enlighet med Vardagas kvalitetsledningssystem Qmaxit.
Arbetet med implementering av detta påbörjades under 2020 med utbildning i verksamheten för
samtliga medarbetare i systemet. Vi har sedan under 2021 fortsatt vårt arbete med att hantera
avvikelserna på ett snabbt och säkert sätt i systemet.
Alla patienter har genom ankomstsamtal vid inflytt samt löpande under sin vistelse möjlighet att
påverka sin vardag. Alla patienter har en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har det yttersta
ansvaret för patienten och dess säkerhet. Alla närstående informeras och inbjuds att delta i
processen, efter samtycke från patienten. Sjuksköterska gör riskbedömning kring varje patient och
det ingår även att man genomför en grundlig läkemedelsgenomgång med behandlande läkare.
Patientsäkerheten har följt upp med egenkontroll i maj och november. HSL personal utför
riskbedömningar med hjälp av Senior Alert/bedömningsinstrument gällande munhälsa, nutrition,
fall och trycksår samt ADL, funktionsbedömning, hjälpmedelsbehov samt inkontinens..
All rapportering sker även skriftligt genom dokumentation i verksamhetsstödet Safe-doc.
Samtliga medarbetare har tillgång till dokumentation via dator och mobiltelefon på arbetsplatsen.
Alla medarbetare har inloggning till verksamhetsstödet. I lokal rutin beskrivs det att alla
medarbetare skall läsa i Safe-doc när de börjar sitt arbetspass. Alla medarbetare använder sig av
rapportbladet för hälso-och sjukvård i Safe-doc.
Verksamhetschef gör loggkontroll för att säkra att ingen obehörig har tagit del av skriven journal.
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Övergripande mål och strategier
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§

Qmaxit är företagets ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Företagets ledning
fastställer kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy, övergripande mål, beskriver roller och ansvar,
säkrar resurser och kompetens samt följer upp och utvärderar målen.
Företaget ger direktiv och säkerställer så att ledningssystemet för varje verksamhet är
ändamålsenligt, med mål, organisation, rutiner, metoder och vård- och omsorgsprocesser som
säkerställer kvaliteten.
En trygg och säker hälso- och sjukvård erhålls genom ett systematiskt kvalitetsarbete i hälso- och
sjukvården. Vardaga har satt upp mål och strategier som ett led i arbetet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeta med att alla har kunskap om rapporteringsskyldigheten kring händelser, vårdskada
Arbeta för att alla boende ska ha en korrekt omvårdnadsdokumentation
Säkerställ att alla boende har en risk- och preventionsbedömning när de flyttar in, över tid och
minst var 6:e månad.
Alla patienter där man finner en risk ska ha en vård/hälsoplan upprättad med mål och åtgärder
och den ska kontinuerligt följas upp och revideras
Alla patienter som samtycker, ska registreras i kvalitetsregister som Senior Alert och BPSD
(vid demens)
Patienter i livets slut i vår verksamhet ska erbjudas palliativ vård enligt nationella riktlinjer.
Palliativa ombud bör finnas i verksamheten.
Säkerställa och effektivisera samverkan i vårdprocessen för den boende genom tydlig
mötesstruktur och bra teamarbete mellan alla yrkeskategorier. Vardagas teammöten.
Säkerställ att de patienter som är i behov av inkontinensskydd har ett korrekt individuellt
utprovat och ordinerat skydd av en sjuksköterska med ansvar för detta.
Arbeta aktivt och konsekvent med personlig kompetensutveckling av alla medarbetare och
frigöra den samlade kompetensen hos befintlig person
Arbeta för en säker läkemedels- och delegeringsprocess
Följa basal hygien i vård och omsorg

Villa Silvertorget arbetar utifrån Vardagas övergripande mål för patientsäkerhetsarbetet. Vi
upprättar en patientsäkerhetsplan med handlingsplaner för att uppnå dessa. inom området.
Under 2021 har vi arbetat enligt följande:
Avvikelser rapporteras i Vardagas kvalitetssystem Qmaxit. Patientsäkerhetsarbetet på Villa
Silvertorget skall bedrivas på alla nivåer, i alla delmoment som är vägen till att uppnå att våra kunder
skall känna sig trygga och få en god kvalitativ omvårdnad.
Avvikelsesystemet Qmaxit är till för rapportering avavvikelser, fel och brister som uppdagas i
verksamheten. Detta bidrar till att upprätthålla en hög kvalitet i patientsäkerhetsarbetet på Villa
Silvertorget. En stor del i vårt systematiska arbete med patientsäkerheten är att vi via funktionen
statistik har möjlighet till en bra överblick kring sammanställningar av inrapporterade avvikelser. Det
innebär att vi har tillgång till ett säkerställt underlag för att göra analys och vidta åtgärder vid behov.
Synpunkter och klagomål registreras också i systemet och hanteras i våra olika mötesformer i
verksamheten. Dessa hanteras skyndsamt med återkoppling till berörda med åtgärdsplan.
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Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1
Ansvarsfördelning för att säkerställa patientsäkerhetsarbetet

VD har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy
och mål.
Affärsområdeschefen ansvarar för att följa upp varje regions kvalitetsarbete månadsvis.
Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp
kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens.
Verksamhetschefen (4 kap. 2§ hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) samt hälso- och
sjukvårdsförordningen (2017:80) ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet,
god kvalitet och effektivitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att verksamheten
uppfyller ställda krav utifrån god och säker vård. Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad
personal har rätt kompetens.
Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar
för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att
insatser av hälso- och sjukvård utförs och måluppfyllelse fortlöpande utvärderas.
Vårdgivaren (juridiskt bolag) är ansvarig för rapportering och utredning av vårdskada.
På kvalitetsavdelningen har vårdgivaren utsedda personer som har uppdraget att upprätta och
utvärderar riktlinjer för hälso- och sjukvården, inneha anmälningsansvar och ansvarar utifrån
patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) 7 kap. 3§, patientsäkerhetslagen (2010:659) 3kap 3§,
5§, 6§,7§, i förekommande fall. Vårdgivaren har uppdaterat styrdokument utifrån nya
författningar kring utredning och anmälan av vårdskada. HSLF-FS 2017:40 och 41
Verksamhetschefen på Villa Silvertorget har det samlade ledningsansvaret
Verksamhetschef har enligt 4 § 5Hälso- och sjukvårdsförordningen 2017:80 gett uppdrag till en
av sjuksköterskorna att fullgöra enskilda ledningsuppgifter.
Villa Silvertorget har sjuksköterskor på plats under dagtid alla vardagar. På övrig tid anlitas
joursjuksköterska genom Klara patrull med inställelsetid på 30 minuter.
Geriatrikspecialisten ansvarar för läkartjänsten på Villa Silvertorget och läkaren finns på plats en
dag i veckan, övriga dagar och jourtid nås läkaren på telefon.
Villa Silvertorget har avtal med Klara bemanning, vilket innebär att arbetsterapeut och
sjukgymnast finns i verksamheten 12 timmar per vecka samt när behov uppstår.
Sjuksköterskorna ansvarar för alla mätningar, inrapporteringar och delegeringar i verksamheten.
De har ett nära samarbete med omsorgspersonalen på enheterna i omvårdnadsarbetet med
patienterna.
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Struktur för uppföljning/utvärdering
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 §

Alla medarbetare har kunskap om hur Vardagas rutiner för rapportering av avvikelser är och har
skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När en avvikelse bedöms allvarlig
rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur tar ställning om information till överordnad
chef och uppdragsgivaren. Vid risk för vårdskada utreder vårdgivare och lämnar vidare till
anmälningsansvarig.
Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt
förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som
underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag.
Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra
intressenter. Kvalitetsrådet beslutar om kvalitetshöjande åtgärder.
För att undvika vårdskador, arbetar verksamheten aktivt med riskanalyser och handlingsplaner.
Varje månad följs kvalitet och patientsäkerhet i varje led i företaget och underlag för detta är
tillgängliga kvalitetsdata.
Verksamhetens arbete för struktur för uppföljning och utvärdering
Kvalitetsrådet- träffas 10g/år. Under 2021 har vi i verksamheten haft ett lärande i mötesstrukturen
och pga av Covid-19 har vi i perioder haft kombinerat kvalitetsråd och ledningsgrupp.

Avvikelser skrivs av alla medarbetare oavsett anställningsform. Samtliga medarbetare har
åtkomst till avvikelsesystemet. Avvikelserna följs upp omgående av gruppchefer och
verksamhetschefen, samt av legitimerad personal. Uppföljningen av avvikelserna dokumenteras i
Qmaxit. En del avvikelser, sådana som är av en allvarligare karaktär eller sådant som man kan se
har förekommit vid flera tillfällen förs vidare för uppföljning under kvalitetsråden.
Representanterna på kvalitetsrådet återkopplar sedan till personalen på den egna avdelningen. All
personal har möjlighet att läsa uppföljning av de avvikelserna som de själva har skrivit i Qmaxit.
Åtgärder följs upp på avdelningarnas teammöten varannan vecka. Verksamheten ska enligt
fastställd riktlinje ha kvalitetsråd en gång i månaden, där representanter för samtliga
yrkeskategorier finns representerade. Avvikelser skrivs av alla medarbetare oavsett
anställningsform. Samtliga medarbetare har åtkomst till avvikelsesystemet. Avvikelserna följs upp
omgående av gruppchefer och verksamhetschefen, samt av legitimerad personal. Uppföljningen
av avvikelserna dokumenteras i Q-maxit. En del avvikelser, sådana som är av en allvarligare
karaktär eller sådant som man kan se har förekommit vid flera tillfällen förs vidare för uppföljning
under kvalitetsråden. Representanterna på kvalitetsrådet återkopplar sedan till personalen på den
egna avdelningen. All personal har möjlighet att läsa uppföljning av de avvikelserna som de själva
har skrivit i Q-Maxit. Verksamhetschef har möjligheten att returnera en avvikelse till
avvikelseskaparen för eventuellt ytterligare bearbetning av t.ex. åtgärder. Åtgärder följs upp på
avdelningarnas teammöten varannan vecka. Större avvikelser eller återkommande läggs ävent till
agendan på arbetsplatsträff.
Inflyttningsprocessen- Ankomstsamtal har genomförts när den boende flyttar in. Vid samtalet
medverkar sjuksköterska samt kontaktman. Om den boende gett sitt samtycke välkomnas också
närstående att delta. Riskbedömningar görs därefter enligt gällande rutin och genomförandeplan
upprättas och uppdateras minst var 6:e månad eller oftare vid behov.
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Avstämningsmöten sker varje morgon (10 min) på respektive plan där varje omsorgsteam stämmer
av hur de ligger till i sitt arbete utifrån Dagplaneringen samt har möjlighet att ta upp dagens händelser
Sol, HSL) i gruppen där Gruppchef, sjuksköterska, paramedicinare och verksamhetschef representerar
vid behov
Teammöten- genomförs varje vecka på enheterna. Sjuksköterskan leder dessa möten och alla
yrkeskategorier är representerade. Vid dessa möten följs samtliga riskbedömningar upp samt ev
begränsningsåtgärder som är vidtagna med samtycke av den boende.
Synpunkter och klagomål- Skall läggas in i Qmaxit av den person som mottar klagomålet. Dessa
skall sedan skyndsamt ses över och analyseras och återkopplas till den som framfört klagomålet samt
ev åtgärdsplan för att möta upp och tillvarata synpunkten för vårt förbättringsarbete i möjligaste mån.

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts
för ökad patientsäkerhet
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2

Vårdgivarens oberoende kvalitetsavdelning har under året reviderat och implementerat nya
riktlinjer, rutiner, blanketter och checklistor angående patientsäkerhet.
Dessutom har systematisk uppföljning av avvikelser genomförts och återkopplats till ansvariga för
uppföljning av vidtagna åtgärder.
Under året har patientsäkerhetsarbetet bedrivits genom ett aktivt arbete med att rapportera
händelser och systematiskt följa upp dessa i ledningssystemet.
Verksamheterna registrerar i kvalitetsregister där samtycke finns och i Palliativregistret. Samtliga
verksamheter ska delta i PPM-studier. Riskbedömningar för trycksår, fall, nutrition, munhälsa och
inkontinens görs i Senior Alert.
Från Covid-19 pandemins start fattade företagets Krisledningsgrupp beslut om hur arbetet skulle
bedrivas på central och lokal nivå utifrån Folhälsomyndigheten, Regeringen och Socialstyrelsens
beslut. Kvalitetsavdelningen har haft nära samarbete med alla Sveriges regioner, smittskydd och
de kommuner där företaget har verksamheter. Samverkan med läkarorganisationen har också
fungerat väl. En Coronasida på intranätet upprättades direkt med gällande styrdokument,
checklistor från Kvalitet (hälso- och sjukvård), HR och inköp. Digitala informationsmöten från
Kvalitetsavdelningen tillsammans med HR och inköp hölls frekvent för alla chefer och
legitimerad personal för att snabbt få ut nya styrdokument och aktuell information.
Information har även kommit till verksamheterna utifrån regionala beslut från respektive
region/kommun.
Följande konkreta åtgärder har genomförts under 2021:
•

Under rådande covid 19 pandemi har stort fokus under året varit utbildning om covid 19
och smittspridning, hantering av skyddsutrustning, upprätta riskbedömningar med
handlingsplaner utifrån covid 19.

•

Egenkontroller kopplade till basala hygienrutiner samt webbutbildning.

•

Fortsatt implementering av avvikelse system Qmaxit samt förbättringslogg

•

Regelbunden granskning av HSL dokumentation
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•

Patientsäkerheten har följts upp genom intern egenkontroll som genomförts vid två
tillfällen, i maj och november månad.

•

De boende som givit samtycke till registrering har under året registrerats i Senior Alert
och uppföljning har skett.
Ingen avvikelse har varit föremål för Lex Maria-anmälning till IVO.

•

Uppföljning genom egenkontroll
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2

Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren
ska kunna säkerställa verksamhetens kvalitet.
Egenkontroll har genomförts i verksamheten. Identifierade förbättringsområden hanteras och åtgärdas
systematiskt.
Socialstyrelsens årliga kundundersökning genomfördes inte under 2021.
Analys, förbättringsarbete och strategiarbete sker i ledningsgrupp, på sjuksköterskemöte, i
kvalitetsråd, på avdelningsmöten, på arbetsplatsträffar och planeringsdagar över året.
Den interna egenkontrollen sker med delaktighet av samtliga yrkeskategorier på arbetsplatsträffar,
hälso-och sjukvårdsmöten och kvalitetsråd.
Egenkontroller för livsmedelshantering, vid ankomst kontrolleras temperatur på kylda respektive
frysta leveranser av livsmedel, temperaturen kontrolleras på maten innan servering, temperaturkontroll
av kyl och frys samt av städning av kylar och frysar samt skafferier sker enligt upprättat schema och
sign eras på signeringslista.
Varje månad genomförs brandskyddskontroll av brandskyddsansvarig efter checklista. Brister i den
kontrollen skrivs in i Qmaxit som en avvikelse i brandskydd.
Loggkontroll utförs enligt rutin av verksamhetschef .
I det dagliga arbetet pågår ett ständigt pågående samtal kring kvalitetsarbete och
företagets koncept, Den Goda Dagen.

Samverkan för att förebygga vårdskador
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3

Läkarsamverkan och samverkansöverenskommelse
Enligt gällande regelverk finns samverkansöverenskommelse upprättad med berörd läkarorganisation
Geriatrik Specialisten. Överenskommelsen reglerar insatsernas omfattning och innehåll. Det innebär
bland annat tillgänglighet, uppföljning av behandlingsinsatser, läkemedelsanvändning och medicinsk
vårdplanering.
Läkare finns att tillgå dygnets alla timmar.
Sjuksköterskorna har ett eget medicinskt ansvar vilket innebär att de självständigt ska kunna bedöma
och avgöra när en läkare bör rådfrågas eller tillkallas.
Genomgång görs en dag i veckan. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att förbereda denna
genomgång med läkaren och se till att de patienter som behöver läkarinsats får det genom ändrad
ordination eller hembesök.
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Patientansvarig läkare på Villa Silvertorget är Pouneh Hussaini
Ett samverkansavtal finns också med Klara Team för joursjuksköterska på icke kontorstid.
För Rehabinsatser finns avtal med Klara Rehab för både insatser av arbetsterapeut och fysioterapeut.
Verksamhetschef och sjuksköterskor deltar i samverkansmöten med samtliga samarbetspartners minst
1 ggr/år.
Vardaga Villa Silvertorget har samarbete med Geriatrikspecialisten sedan starten november 2019

Samverkan mellan uppdragsgivare runt patienten

Ett samverkansavtal finns också med Klara Team för joursjuksköterska på icke kontorstid.
För Rehabinsatser finns avtal med Klara Rehab för både insatser av arbetsterapeut och fysioterapeut.
Verksamhetschef och sjuksköterskor deltar i samverkansmöten med samtliga samarbetspartners minst
1 ggr/år.
Varje placerande kommun och stadsdelsförvaltning följer upp de personer som de placerat på på Villa
Silverorget. För detta ska regelbundna uppföljningar av avtal samt gemensamma vårdplaneringar vid
statusförändringar genomföras. Utifrån rådande restriktioner har individuppföljningar inte genmförts
Synpunkter och klagomål hanteras alltid med full insyn av uppdragsgivare.

Samverkan mellan yrkesgrupper runt patienten

Den viktigaste dialogen sker i det dagliga arbetet och involverar samtliga yrkeskategorier.
Verksamhetschefen arbetar målmedvetet med att skapa en öppen och positiv atmosfär på Villa
Silvertorget.
Samverkan runt de boende sker genom schemalagda månatliga mötes forum såsom, HSL-möten,
våningsplanmöten och team-möten.
Så även i ledningsmöten och på arbetsplatsträffar.
Dokumentationen i enlighet med Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen sker kvalitetssäkert
i dokumentationssystemet, Safedoc. Omvårdnadspersonal ges efter godkänt kunskapsprov och
bedömning delegering av hälso- och sjukvårdsinsatser. Sjuksköterska ansvarar för delegering.
Aktuella hälso- och sjukvårdsinsatser bestäms i samråd med den boende och närstående informeras
efter överenskommelse vid förändring
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Riskanalys
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §

Preventions- och riskbedömningar sker för varje ny boende vid inflyttning efter de rutiner och
riktlinjer som råder. Samtliga bedömningar omprövas vid behov.
Dialog sker främst i det dagliga arbetet samt strukturerat på Team möten.
ADL bedömning utförs av verksamhetens rehab personal, vid inflyttning och vid behov.
Kvalitetsledningssystem för SOL & HSL är känt av samtliga och finns tillgängligt på samtliga
avdelningsdatorer.
Upprättade lokala rutiner inom SOL och HSL, finns tillgängliga i utskrift på varje avdelning.
Personalen har kunskap om avvikelsehantering, Lex Sarah och Lex Mari. Kännedomen säkras
strukturerat på arbetsplatsträffar varje år.
Gruppchef och sjuksköterskor har samtliga utbildning i arbetsmiljö, grund- och
fortsättningsutbildning.

Informationssäkerhet
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§

Vårdgivaren har en IT- policy och en informationssäkerhetspolicy som beskriver de regler och
rutiner kring information som gäller för alla medarbetare i Ambea/Vardaga . Ambea/Vardaga är
ett företag med erfarenhet av att hantera personuppgifter i olika typer av system.
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser
efterlevs. Samtycke inhämtas vid registerhållning och driftsleverantören, Britt, säkerställer att
informationen är säkrad och ej kan missbrukas. Allting är anpassat i enlighet med GDPR.
Logganalyser genomförs av IT- avdelningen minst en gång per år utifrån syfte att gallra. Intern
revision leds av dataskyddsombudet och vid misstanke om intrång genomförs
logganalyser/spårning. Ambea/Vardaga arbetar aktivt för att minimera risk för
informationssäkerheten.
Vardaga har styrande dokument för informationshantering och journalföring i hälso- och
sjukvården. Genom att följa styrdokument för egenkontroll och loggkontroll av hälso- och
sjukvårdsdokumentation säkrar verksamheten informationen.
Styrdokument och checklistor används och efterföljs.
Uppföljning och granskning sker i egenkontroll och kvalitetstillsyn.
Loggkontroll genomförs regelbundet

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9 5 kap. 4§
Rapportering av händelser/ Avvikelser

Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för rapporteringsskyldighet.

Samtliga medarbetare registrerar avvikelser i Q-maxit, som är en del av företagets
kvalitetsledningssystem. Det finns en väl medvetenhet kring syfte och vikten av att identifiera och
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registrera dessa. Tydliga och kända rutiner finns för åtgärd och uppföljning.
Verksamhetschefen har behörigheten att avsluta en avvikelse
Allvarliga avvikelser rapporteras direkt till verksamhetschefen och hanteras omedelbart.
Allvarliga avvikelser rapporteras med automatik genom Q-maxit till överordnad chef samt till
MAS/kvalitetsutvecklaren.
Vid allvarlig avvikelse informeras uppdragsgivaren omedelbart.
Avvikelser diskuteras och följs upp i verksamhetens olika forum som kvalitetsråd, teammöten, apt.
Blanketter för avvikelseregistrering och fallriskrapport, samt rutin vid data-avbrott finns tillgängliga
på samtliga avdelningar.

Hantering av klagomål och synpunkter

Klagomål och synpunkter
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6

Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för synpunkter och klagomål .

Kontakt sker från verksamhetschef, sjuksköterska eller gruppchef till den som inkommit med ett
klagomål/synpunkt för dialog och utredning. Vi lägger stor vikt vid snabb återkoppling till berörd.
Allvarliga klagomål rapporteras direkt till verksamhetschefen, som rapporterar omgående till
MAS/kvalitetsutvecklaren och uppdragsgivare..
Inkomna klagomål diskuteras löpande i verksamhetens olika mötes forum.
Vårt fokus ligger på att möta den enskildes upplevelse och på – hur kan vi göra bättre/annorlunda.
(förbättringsmöjligheter) Information och blanketter för synpunkter och klagomål finns tillgängliga på
samtliga avdelningar samt i verksamhetens entré. Brevlådor för inlämnade finns för verksamhetschef,
sjuksköterska, rehabpersonal och gruppchefer.

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

Rapporter, inkomna synpunkter och klagomål registreras i Q-maxit.
Inga Lex ärende.
Statestik och uppföljningar sker främst i kvalitetsråd och på arbetsplatsträffar.
Avtalsuppföljning och Egenkontroller har genomförts- Åtgärder och förbättringsarbete har
dokumenterats.
Totalt har det under 2021 inkommit 114 avvikelser, varav 32 avvikelser utifrån Hälso och sjkvård
Övervägande del av avvikelserapporterna avser fall som hanteras skyndsamt och med all nödvändig
kompetens inblandad. Femton inkomna avvikelser fall, 11 utan skada 4 sårskada, ingen fraktur
Fjorton inkomna läkemedelsavvikelser, varav 7 st uteblven dos, 1 för liten dos, 1 förväxling av
tidpunkt, 1 st felaktig ordonation, 2 st extern felaktighet, 1 st utebliven signering, 1 st för liten dos.
Två inkomna synpunkter och klagomål.
Samtliga avvikelser är utredda.
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Samverkan med patienter och närstående
SFS 2010:659 3 kap. 4 §

Samverkan med patient och närstående

Verksamheten arbetar med boende- och närståenderåd. Närståenderådet leds av
verksamhetschefen och rådet träffas minst två gånger per år. Dessutom sker kontinuerligt
närståendeträffar.
Vardaga har ett kundombud. Kundombudet tar emot synpunkter och klagomål från patienter och
närstående och är oberoende.
Under normala förhållanden arbetar verksamheten med boenderåd varje månad och närstående bjuds
in till träffar minst två gånger per år. Vardaga bjuder även in till utbildningsträffar.
Pga av pandemin har ovanstående inte varit möjligt att genomföra under 2021. Utbildningsträffar har
skett digitalt.

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

Antal avvikelser gällande hälso- och sjukvård tagna från Qmaxit.
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Patientsäkerhetsplan 2022 för verksamheten
_____________________________________________
Företagets systematiska kvalitetsarbete består under året av flera aktiviteter där varje
verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård följer dem.

Vardagas verksamheter ska under 2022 aktivt arbeta med patientsäkerhet, med utgångspunkt i:
Vårgivarens områden för ökad patientsäkerhet

Risk och preventionsbedömningar – alla patienter ska
ha en risk och preventionsbedömning gjord i
samband med inflytt och över tid (minst var 6:e
månad)

Verksamhetens mål för 2022 och metod för att uppnå
målen
OAS upprättar tillsammans med kontaktman
riskbedömning i Safe Doc i samband med inflytt,
riskbedömningen följs upp var 6.e månad eller vid
behov.
Riskbedömning i Senior Alert upprättas i samband med
inflyttning och följs upp var 6.e månad eller vid behov
vid teammöten.
Teammöten hålls varannan vecka (torsdagar) där
sjuksköterska, kontaktman, sjukkgymnast samt
arbetsterapeut samverkar kring den enskilde. I
teammötet arbetar vi preventivt för att minska risk för
fall, undernäring samt trycksår.

Konstruktivt kvalitetsarbete utifrån riskbedömning
per patient

Genomförda riskbedömningar i senior Alert
Mål 2022: Ta ut statistik från Senior Alert analysera
utfall på Kvalitetsrådet och arbeta med
förbättringsinsatser utifrån detta.
Ta ut statistik från Palliativa registret, analysera utfall på
Kvalitetsrådet och arbeta med förbättringsinsatser
utifrån detta.

Fallförebyggande arbete

Teammöten hålls varannan vecka (torsdagar) där
sjuksköterska, kontaktman, sjukgymnast samt
arbetsterapeut samverkar kring den enskilde. I
teammötet arbetar vi preventivt för att minska risk för
fall.
Sjukgymnast genomför fallriskbedömning i samband
med inflyttning.

Basala hygienrutiner – Alla medarbetare ska följa
basal hygien i vård och omsorg. Följa eventuella
extra förhållningsrestriktioner utifrån pågående
pandemi.

Rutiner och riktlinjer skall följas.
100% av medarbetarna ska genomgå webbutildning i
Basal hygien.
100% av samtliga medarbetare ska ha god kännedom
om riktlinjer och rutiner för att förhindra smittspridning
av Covid- 19. Efterföljsamhet och förmedla kunskaper
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Dokumentation – Alla patienter ska ha en korrekt
patientjournal (utifrån ICF där det finns i systemet)

Läkemedel- och delegeringsprocessen – Det ska vara
en säker läkemedels- och delegeringsprocess
Minska läkemedelsavvikelser

Rapportering av händelser – Vårdskada

Vård i livets slut –patienter i livets slut i vår
verksamhet ska erbjudas palliativ vård enligt
nationella riktlinjer. Palliativa ombud bör finnas i
verksamheten.

vidare till alla som befinner sig i verksamheten Mått: 0%
avvikelser av allvarlig karaktär
Egenkontroll två ggr/år
Öka antalet hälsoplaner utifrån riskbedömningar.
Uppdatera hälsoplaner var 6.e månad samt vid
förändringar i hälsotillstånd.
Delegeringen följs upp och förnyas 1 ggr/år enligt rutin
Förtydliga i dokumentationen I SafeDoc, orsak till
avvikelser
Mål: Minska antalet läkemedelsavvikelser jmf med
föregående år.
100% av medarbetarna skall känna till och veta hur de
ska agera vid händelse som lett till vårdskada.
Vi ska arbeta för att aktivt med förebyggande insatser
för att minimera risk för att vårdskada uppstår. Inga
vårdskador inrapporterade under föregående år.
Använda os av statistik från Nationella Palliativa
registret som utgångspunkt i vår förbättringsarbete.

Lägg in hela planen i Förbättringsloggen och dokumentera allt förbättringsarbete där.

21

36 Kommunens kvalitet i korthet 2021 - ÄON 22/0054-1 Kommunens kvalitet i korthet 2021 : Kommunens kvalitet i korthet 2021

1 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2022-06-21

ÄON 22/0054

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Kommunens kvalitet i korthet 2021
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) är ett nationellt projekt som omfattar
cirka 170 kommuner. Projektet drivs utav Sveriges kommuner och regioner
(SKR), Rådet för främjade av kommunala analyser (RKA) samt de kommuner
som deltar, varav Upplands-Bro kommun är en utav dessa. KKIK publicerar i
början utav varje år en sammanställning av cirka 40 nyckeltal. Nyckeltalen
finns inom de tre områdena barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och
miljö. Äldre- och omsorgsavdelningen har tagit fram en handlingsplan för de
sex nyckeltal som finns inom Äldre- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde. Handlingsplanen med tillhörande aktiviteter ligger till
grund för socialkontorets kvalitets- och utvecklingsarbete.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 21 juni 2022



Handlingsplan Kommunens kvalitet i korthet 2021 – Äldre- och
omsorgsnämnden den 21 juni 2022

Ärendet
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) är ett nationellt projekt som omfattar
cirka 170 kommuner. Projektet drivs utav Sveriges kommuner och regioner
(SKR), Rådet för främjade av kommunala analyser (RKA) samt de kommuner
som deltar, varav Upplands-Bro kommun är en utav dessa. Kommuner som vill
delta kan anmäla sitt intresse hos SKR.
Syftet med KKIK är att ge kommuner möjligheten att analysera samt förbättra
kvaliteten och effektiviteten i sin verksamhet. Utöver nyckeltalen så består
KKIK utav ett utvecklingsnätverk där kommuner ges möjlighet att utbyta
erfarenheter.
KKIK publicerar en sammanställning av cirka 40 nyckeltal i början utav varje
kalenderår. Nyckeltalen finns inom de tre områdena barn och unga, stöd och
omsorg samt samhälle och miljö. Vägledande principer för KKIK är bland

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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ÄON 22/0054

annat att nyckeltalens antal ska vara begränsade samt att nyckeltalen ska spegla
kvalitet, ekonomi och beröra såväl kommunens välfärdsuppdrag som
utvecklingen av lokalsamhället. Nyckeltalen ska även vara jämförbara.
Nyckeltal som kommuner inte själva kan påverka, ska helst inte användas.
Den statistik som används för att ta fram nyckeltalen hämtas dels från Sveriges
officiella statistik, dels ifrån egna mätningar inom ramen för KKIK-arbetet där
varje kommun själva rapporterar in underlag till SKR/RKA.
Resultatet av KKIK ska ge kommunen en möjlighet att på ett enkelt sätt
jämföra sin kvalitet och effektivitet med andra kommuner.

Äldre- och omsorgsnämndens nyckeltal 2021
I 2021 års KKIK har Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde sex
nyckeltal:


Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde



Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under
14 dagar, medelvärde



Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng



Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)



Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)



Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre, vardagar,
antal

Äldre- och omsorgsavdelningens handlingsplan
I bifogad handlingsplan anger äldre- och omsorgsavdelningen hur
verksamheterna ska arbeta med nämndens indikatorer i syfte att förbättra och
utveckla sina verksamheter.
Handlingsplanen anger vilken eller vilka aktiviteter som avdelningen ska
genomföra under året samt vilka befattningar som ansvarar för att genomföra
dessa. Det framgår även under vilken tidpunkt aktiviteten/aktiviteterna ska
genomföras samt hur de ska följas upp.
Handlingsplanen med tillhörande aktiviteter ligger till grund för socialkontorets
kvalitets- och utvecklingsarbete inom nämndens verksamhetsområde.

Barnperspektiv
KKIK ger kommunen en möjlighet att på ett enkelt sätt jämföra sin kvalitet och
effektivitet med andra kommuner i syfte att utveckla och förbättra sin
verksamhet. Detta gynnar de barn och unga som är anhöriga till dem som har
insatser inom Äldre- och omsorgsnämndens område.
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Socialkontoret

Socialchef
Tf. Avdelningschef äldre- och
omsorgsavdelningen

Bilagor
1. Handlingsplan Kommunens kvalitet i korthet 2021 – Äldre- och
omsorgsnämnden den 21 juni 2022
Beslut sänds till
 Tf. Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen
 Enhetschefer äldre- och omsorgsavdelningen
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2022-08-22

Vår beteckning

ÄON 22/0099

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Uppföljning av hemtjänst 2022
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets uppföljning av
Destinys Care.
2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets uppföljning av
Proffssystem.
3. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets uppföljning av
hemtjänst i kommunal regi.

Sammanfattning
Uppföljning av hemtjänsten i Upplands-Bro kommun genomfördes under våren
2022. Socialkontorets kvalitetsutvecklare genomförde uppföljningsbesök hos
utförarna Destinys Care, Proffssystem samt hemtjänst egemegi Kungsängen
och Bro under april och maj. Verksamheterna har tagit del utav socialkontorets
uppföljningsrappo1t och utifrån uppmärksammade förbättringsområden
inkommit med beskrivning av vidtagna och/eller planerade åtgärder.
Socialkontoret gör bedömningen att hemtjänsten i Upplands-Bro kommun är
väl fungerande. Ett utvecklingsområde som uppmärksammats i samtliga
verksamheter är den manuella registreringen av utförda besök, som har skett
för ofta. Fler besök ska registreras direkt på plats hos kunden/bmkaren.
Socialkontoret anser även att Destinys Care och Proffssystem behöver ha en
bättre efterlevnad av arbetstidslagen hos sin omvårdnadspersonal.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2022

•

Uppföljningsrappo1t Destinys Care den 4 april 2022

•

Uppföljningsrappo1t Proffssystem den 13 april 2022

•

Uppföljningsrappo1t hemtjänst Kungsängen och Bro den 22 maj och
den 23 maj 2022
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Ärendet
Genomförande
Uppföljning av hemtjänst har genomförts av socialkontorets kvalitetsutvecklare
och har genomförts på samma sätt i de tre verksamheterna. Inför
uppföljningsbesöken på plats i verksamheterna har kvalitetsutvecklare granskat
registreringar i verksamhetssystemet Phoniro. Uppföljningsbesöken har
genomförts vid ett uppföljningstillfälle på plats i verksamheten samt vid ett
tillfälle för återkoppling. Ett antal medarbetare har intervjuats i respektive
verksamhet vid verksamhetsbesöken. Vid samtliga besök har
kvalitetsutvecklare haft ytterligare en tjänsteperson med sig från socialkontoret.
Det är 34 punkter som följs upp. Utav dessa 34 var sex intervjufrågor som är
kopplade till viktiga rutiner eller aktiviteter i verksamheten. Fem frågor var
kopplade till dokumentationsgranskning i form av stickprov. Resultatet av
varje uppföljningspunkt förtydligas genom en färgmarkering (se bilagor):
•

Grönt 1 = resultat överensstämmer med krav

•

Gult 2 = resultat överensstämmer delvis med krav

•

Rött 3 = resultat överensstämmer inte med krav

Efter uppföljning har återkoppling av resultat överlämnats till respektive
verksamhet, först i form av ett fysiskt besök. Därefter skickades den skriftliga
rapporten med begäran om åtgärd/handlingsplan gällande det resultat som var
gult eller rött. Alla verksamheter har inkommit med åtgärd/handlingsplan
kopplade till resultat som behövde åtgärdas, det vill säga resultat som var gult
eller rött.

Resultat
Destinys Care
På uppföljningen den 4 april 2022 följdes 34 punkter upp hos Destinys Care.
Verksamhetens resultat av uppföljningen blev att 30 punkter var helt uppfyllda
(grön) och tre punkter var delvis uppfyllda (gul). En punkt var ej uppfylld
(röd).
Även resultat från intervjuer med personal kan ge gult resultat. En personal
som inte känner till eller är tveksam över ett svar kan ge signaler på att det
finnas fler i arbetsgruppen som inte känner till eller är tveksamma.
Destinys Care har inkommit med en handlingsplan där verksamheten beskriver
vilka åtgärder som har eller ska vidtas utifrån uppföljningen.
Verksamheten har efter inskickad handlingsplan ett resultat med fyra delvis
uppfyllda punkter. Den punkt som betraktades som inte uppfylld under
uppföljningen har ändrats till delvis uppfylld och kommer att följas upp under
tid utav socialkontorets kvalitetsutvecklare. Socialkontoret anser att vissa
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punkter inte går att ändra till godkända trots vidtagna åtgärder, dessa förblir
delvis godkända. Vidtagna åtgärder kommer att följas upp för att säkerställa att
åtgärderna gett önskat resultat.
Proffssystern
På uppföljningen den 13 april 2022 följdes 34 punkter upp hos Proffssystern.
Verksamhetens resultat av uppföljningen blev att 24 punkter var helt uppfyllda
(grön) och tio punkter var delvis uppfyllda (gul). Ingen punkt var ej uppfylld
(röd).
Proffssystern har inkommit med en handlingsplan där verksamheten beskriver
vilka åtgärder som har eller ska vidtas gällande de punkter som är delvis
uppfyllda. Efter beskrivning av vidtagna åtgärder och inskickade uppdaterade
rutiner är Proffssysterns resultat att 27 punkter är helt uppfyllda och sju punkter
delvis uppfyllda.
Vissa punkter går inte att ändra till helt uppfyllda trots vidtagna åtgärder. Dessa
punkter avser bland annat där verksamheten, vid granskning av dokumentation
och genomförandeplaner, saknar uppgifter.
Vidtagna åtgärder kommer att följas upp utav socialkontoret för att säkerställa
att åtgärderna gett önskat resultat.
Hemtjänst egenregi Kungsängen och Bro
På uppföljningen den 22 maj följdes 34 punkter upp hos hemtjänst egenregi
Kungsängen och den 23 maj följdes 34 punkter upp hos hemtjänst egenregi
Bro.
Utav de 34 punkter som följdes var 20 punkter helt uppfyllda (grön) hos
hemtjänsten egenregi Kungsängen och Bro. 13 punkter delvis uppfyllda (gul)
och en punkt inte uppfylld (röd). Hemtjänsten egenregi har inkommit med en
handlingsplan där verksamheten beskriver vilka åtgärder som har eller ska
vidtas gällande de punkter som är delvis och icke uppfyllda.
Efter beskrivning av vidtagna åtgärder och inskickade uppdaterade rutiner är
resultatet 24 punkter helt uppfyllda, 10 punkter delvis uppfyllda och noll
punkter inte uppfyllda.
Vissa punkter går inte att ändra till helt uppfyllda trots vidtagna åtgärder. Dessa
punkter avser bland annat där verksamheten, vid granskning av dokumentation
och genomförandeplaner, saknar uppgifter.
Vidtagna åtgärder kommer att följas upp utav socialkontoret för att säkerställa
att åtgärderna gett önskat resultat.
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Identifierade gemensamma förbättringsområden
Utbildningsnivå baspersonal
Vid uppföljning på plats uppger de tre verksamheterna att det är svårt att hitta
lämplig omvårdnadspersonal, det vill säga baspersonal som har en
undersköterskeutbildning. Destinys Care är den verksamhet som uppfyller
kommunens krav på att 70% av personalen ska ha fullgjort sin
undersköterskeutbildning. Proffssystern och hemtjänst i egenregi uppfyller inte
detta krav. Proffssystern redovisar vid uppföljningstillfället att det pågår en
satsning att utbilda deras personal till undersköterska, vilket på sikt leder till att
kravet uppnås.
Även inom hemtjänst i egenregi fortgår det en utbildningssatsning för enskilda
medarbetare för att höja den formella kompetensen till undersköterska.
När det gäller nattpatrullens personal, som ingår i hemtjänst egenregi, ligger
utbildningsnivån på 87,5 %. Socialkontoret anser att det är en viktig
prioritering att nattpatrullens personal har undersköterskeutbildning då de
jobbar mer självständigt och utan chef på plats under natten. Nattpatrullen har i
stället tillgång till arbetsledning via jourarbetsledare.
Registrering av utförda besök
Inför uppföljningsbesöken har kvalitetsutvecklare granskat hur verksamheterna
har registrerat utförda besök i verksamhetssystemet Phoniro.
Kvalitetsutvecklare har konstaterat genom sin granskning att samtliga tre
verksamheter behöver bli bättre på att registrera besöken på ett korrekt sätt. Det
ska gå att utläsa när personal kommer till en kund/brukare och när personalen
går från samma kund/brukare. Personal har i stället registrerat besök i efterhand
via mobiltelefon eller dator.
Vid granskningen av utförda besök i Phoniro har det även identifierats hos två
av verksamheterna, att personal har arbetat för många dagar i sträck och även
för långa dagar med för kort dygnsvila. Granskningen visar utöver detta att det
även fanns besök som krockade samt att personal var hos två kunder samtidigt
vilket inte är fysiskt möjligt.
Vid uppföljningsbesöket hos Proffssystern den 13 april 2022 presenterar
verksamheten att de själva har identifierat samma saker som
kvalitetsutvecklare identifierat. Verksamheten presenterade på mötet att de
påbörjat arbeta med åtgärder.
Vid uppföljningsbesöket hos Destinys Care den 4 april 2022 visade det sig att
verksamheten var helt omedveten om det som redovisades av
kvalitetsutvecklare, till exempel att personal arbetar för många dagar i sträck
samt de registreringar som ser mycket konstiga ut (det finns även korrekt
registrerat i systemet).
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Kvalitetsutvecklare har inte hittat några fall inom hemtjänst i egenregi där
personal har arbetat för mycket utan verksamheten behöver bli bättre på att
registrera korrekt på plats hos kund/brukare.
Samtliga verksamheter har presenterat hur de ska arbeta med åtgärder för att
komma till rätta med registreringar och personal som arbetar för mycket.
Basala hygienrutiner och användande av arbetskläder
Alla tre verksamheter har bra rutiner när det gäller att personal ska byta om på
arbetsplatsen innan och efter arbete hos kunder /brukare. I respektive
verksamhets rutiner står det tydligt hur arbetskläderna ska tvättas i lokalen.
Trots tydliga rutiner förekommer det dock att personal bryter mot regelverket
och går direkt hem med arbetskläder på sig och tvättar arbetskläderna hemma.
Personal har här uppgett olika anledningar till att de bryter mot regelverket.
Pandemin har uppmärksammat alla på vikten att följa rutin och regelverk för
basalhygien gällande arbetskläder och tvätt av arbetskläder.
Samtliga verksamheter har presenterat åtgärder för att komma åt problemet.
Dokumentation och genomförandeplaner
Granskning av genomförandeplaner och journalanteckningar är genomförda
via stickprov med ett begränsat antal akter hos samtliga verksamheter.
Kvalitetsutvecklare anser att verksamheterna kan bli bättre på att upprätta
genomförandeplaner samt regelbundna journalanteckningar. Det finns löpande
journalanteckningar men det saknas viss information i några
genomförandeplaner. Det ska framgå hur kund/brukare deltagit och på vilket
sätt som kund/brukare deltagit. Även upprättande av mätbara mål behöver
utvecklas. Hemtjänst i egenregi saknade en rutin för social dokumentation,
vilket verksamheten presenterat en åtgärd för.

Identifierade förbättringsområden uppdelat på
verksamheterna
Destinys Care
Utöver de gemensamma förbättringsområdena har Destinys Care nedanstående
förbättringsområden. Verksamheten har rutiner för avvikelsehantering och lex
Sarah. Personal kunde vid intervjuerna redovisa för rutinerna men de var
osäkra på hur avvikelser och utredningar skulle användas i verksamhetens
kvalitetsutvecklingsarbete, vilket är en viktig del i arbetet med avvikelser och
lex Sarah utredningar.
Proffssystern
Tre av fyra personal inom Proffssystern som blir intervjuade känner till att de
har meddelar -och yttrandefrihet. Information om meddelar -och yttrandefrihet
saknas även i rutin för introduktion. Uppdaterad checklista för introduktion är
inskickad som komplement till åtgärdsplanen.
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Det finns en nyckelrutin men den behöver uppdateras så att det framgår vilket
ansvar verksamheten har när det gäller nycklar till nattpatrullen. Även detta är
åtgärdat.
Vid uppföljningstillfället hade verksamheten inte börjat förbereda sig för
förändringen gällande fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. Detta är åtgärdat
enligt inkommen åtgärdsplan.
Hemtjänst i egenregi Kungsängen och Bro
Det har genomförts en kompetenskartläggning bland baspersonalen men det
saknas individuella kompetensutvecklingsplaner.
Vid intervju med personal framkommer det att alla är medvetna om vikten av
att ha ID-kort och namnbricka men ingen av de intervjuade har det på sig.
Verksamheteten har inte något fullständigt ledningssystem men det finns
tydliga rutiner och aktiviteter kopplade till de viktigaste processerna.
Verksamheten har vid uppföljningstillfället påbörjat planering kring införandet
av fast omsorgskontakt men den skriftliga rutinen var inte färdigställd vid
uppföljningstillfället.
När det gäller överrapportering mellan arbetsgrupperna finns det väl
fungerande rutiner som alla intervjuade kan redogöra för. Både i Kungsängen
och Bro använder verksamheten sig av en stor kalender, ”Blå boken”.
Rutinen för använda av denna kalender har efter uppföljningsbesöket ändrats så
att den bara hänvisar personalen att läsa i journalen om viktiga händelser
gällande kunder. En verksamhet måste vara noggrann med den inre
sekretessen, information om kunder/brukare är endast till för den personal som
faktiskt är berörd av informationen.

Socialkontorets sammanlagda bedömning av uppföljningarna
Hemtjänstverksamheten i Upplands-Bro kommun bedöms utav Socialkontoret
som en väl fungerande verksamhet. De tre aktuella hemtjänstutförarena har
både gemensamma och individuella utvecklingsområden.
När det gäller registrering i verksamhetssystemet Phoniro är det av vikt att
personal registrerar på ett korrekt sätt samt att verksamheterna följer upp detta.
De verksamheter som efterfrågade hjälp har fått detta i hur de ska följa upp och
säkerställa att registreringar sköts enligt gällande rutin. När det gäller personal
som arbetat för många dagar i sträck fanns det exempel på personal som arbetat
med än 30 dagar i sträck utan veckovila, vilket socialkontoret anser är
oacceptabelt enligt gällande lagstiftning
Vid medarbetarintervjuerna framkommer att personalen känner sig trygg och
säker och de vet hur de ska agera i olika situationer. Personalen beskriver väl
hur arbetet går till utifrån de frågor som ställs. Det fanns i några fall viss
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tveksamhet gällande vissa frågor och då får verksamheten i uppdrag att vidta
de åtgärder som krävs.
De åtgärder som verksamheterna har presenterat kommer att följas upp över
tid, vissa löpande och andra följs upp efter en rimlig tid för att se att åtgärderna
gett önskat resultat

Barnperspektiv
Avtalsuppföljningen ska säkerställa att verksamheterna erbjuder en hemtjänst
enligt gällande avtal, lagstiftning och regelverk. Hemtjänstkunder/brukare kan
ha anhöriga med barn som kommer på besök. Barn bedöms påverkas och
gynnas av att den närstående (hemtjänstkunden/brukaren) erbjuds hemtjänst
som fungerar på ett bra sätt. Hemtjänstpersonal har även som anställda inom
socialtjänsten ett ansvar att rapportera om de misstänker att det finns barn i
hushållet som far illa
Socialkontoret

Avdelningschef äldre- och
omsorgsavdelningen

Bilagor
1. Uppföljningsrapport Destinys Care den 4 april 2022
2. Uppföljningsrapport Proffssystern den 13 april 2022
3. Uppföljningsrapport hemtjänst egenregi Kungsängen och Bro den 22 maj
och den 23 maj 2022
Beslut sänds till
• Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen
• Enhetschef biståndsenheten
• Enhetschef hemtjänst i egenregi Kungsängen och Bro
• Verksamhetschef Destinys Care
• Verksamhetschef Proffssystern
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2022-08-24

ÄON 22/0117

Er beteckning

Äldre- och omsorgsnämnden

Rapportering av ej verkställda beslut avseende
kvartal två år 2022
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering
av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal två år 2022 till
kommunens revisorer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering
av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal två 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 17 augusti avseende kvartal två år 2022
fanns det två gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader ifrån
beslutsdatum. Bägge besluten avser vård- och omsorgsboende. Utöver detta
rapporterades det in ett beslut som verkställts eller beslut som tidigare
rapporterats som ej verkställda, detta beslut avser trygghetslarm.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2022



Bilaga- ej verkställda och verkställda beslut för kvartal två år 2022
Äldre- och omsorgsnämnden den 17 augusti 2022

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

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.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är
berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Lägsta belopp för en
sanktionsavgift är tio tusen kronor och det högsta är en miljon kronor.

Ej verkställda och verkställda beslut för kvartal två år 2022
Vid rapporteringstillfället den 17 augusti 2022 fanns det tre ej verkställda
beslut inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Ett beslut gällde trygghetslarm som tidigare rapporterats som ej verkställt och
som nu har verkställts. De två gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader från beslutsdatum avser bägge vård- och omsorgsboende. Besluten
har ej verkställts då brukarna har valt att tacka nej till erbjuden plats.

Barnperspektiv
Rapportering utav ej verkställda beslut och avbrott till IVO samt till
kommunens revisorer bidrar till att socialtjänsten Upplands-Bro kommun är
rättssäker. Detta gynnar barn och ungdomar som är anhöriga till dem som har
insatser inom nämndens verksamhetsområde.
Socialkontoret

Socialchef
Avdelningschef äldre- och
omsorgsavdelningen

Bilagor
1. Ej verkställda och verkställda beslut för kvartal två år 2022 Äldre- och
omsorgsnämnden den 17 augusti 2022
Beslut sänds till




Kommunfullmäktige
Kommunens förtroendevalda revisorer
Ansvarig revisor Ernst & Young
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

Vår beteckning

2022-09-19

ÄON 22/0006

Äldre- och omsorgsnämnden

Tertialrapport 2 år 2022 - Äldre- och
omsorgsnämnden
Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2022 med
bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans.
2. Äldre- och omsorgsnämnden översänder tertialrapport 2 år 2022 med
bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt delårsresultat för 2022 med 6,7
mkr. Kostnader i samband med covid-19 uppgår till 6,3 mnkr och
beredskapskostnader uppgår till 0,6 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på
volymer samt vakanser. Helårsprognosen visar ett överskott med 6,7 mnkr.
Tertialrapporten beskriver hur arbetet kopplat till måluppfyllelse avseende
nämndmålen fortskrider under 2022. Övergripande bedöms målen hittills vara
delvis uppnådda. Åtgärdsplan för ekonomi i balans bifogas även ärendet.

Beslutsunderlag


Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2022



Tertialrapport 2 år 2022 – Äldre- och omsorgsnämnden



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

Barnperspektiv

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barns bästa bevakas genom att berörda verksamheter alltid bejakar
barnperspektivet i de aktiviteter där barn kan vara anhöriga till Äldre- och
omsorgsnämndens målgrupper.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

2022-09-19

ÄON 22/0006

Socialkontoret

Socialchef
Avdelningschef äldre- och
omsorgsavdelningen

Bilagor
1. Tertialrapport 2 år 2022 – Äldre- och omsorgsnämnden
2. Åtgärdsplan för ekonomi i balans, tertial 2 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. Ingen smittspridning har
förekommit i verksamheterna under andra kvartalet. Fokus har nu legat på strategiskt
utvecklingsarbete, satsning på kompetensutveckling samt på en långsiktig planering och
förberedelse för nästa år.

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 egenregi samt i privat regi genom upphandling. Den
förebyggande verksamheten drivs i egenregi 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 2022 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. Vid årets slut kommer en rapport skrivas och
redovisas för Äldre- och omsorgsnämnden.
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 fortsätter samarbetet 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.
Samverkan med Kultur-och Fritid fortsätter bland annat i projektet "här är vi" ett projekt
där äldre personer möter yngre med en funktionsvariant. Projektet resulterade i en
fotoutställning som presenteras i september i konsthallen. Även teatergruppen fortsätter
i samverkan med kulturskolan. Under tertial 2 skapades en film om teatergruppen
Retreatdagarna anordnades i samarbete med Svenska kyrkan och anhörigföreningen.
Dagarna uppskattades och samarbete fortsätter.
Internationella seniorkampen har genomförts för fjärde året i rad och på
Alzheimersdagen den 28/9 kommer man presentera det vinnande laget.
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. Under våren och sommaren
har inga nya blivit konstaterad smittad med Covid-19. Enheterna fortsätter att arbeta
utifrån smittskydd Stockholm direktiv och Source Control. I början av september
erbjuds samtliga boendes på SÄBO dos 5 och vaccinations start är 6/9.
Äldrevänlig kommun
I enlighet med uppdraget har en projektledare anställts. Projektledaren ska ta fram en
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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.
Kungsgårdens äldreboende är ett av dem första äldreboendena i Sverige som blev
HBTQ-certifierade och man har nu för andra gången även genomför sin om certifiering.
Man har även startat en demokratiklubb där man diskuterar frågeställningar kring
mänskliga rättigheter tillsammans. Äldre behandlas ofta med stereotypa föreställningar
och äldre- och omsorgsavdelningen strävar efter att motverka detta i enlighet med
kommunens mål att bidra till en äldrevänlig kommun och stärka demokratin.
Kompetensutveckling
En rad olika kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under tertial 1, bland annat
studier från vårdbiträde till undersköterska och reflektionsledarutbildning. Perioden har
också inneburit planering för ytterligare omfattande kompetensutvecklingsinsatser inom
nämndens verksamheter, såsom utbildningar i yrkessvenska, språkombudsutbildning,
förflyttningsutbildning med mera. Tid har lagts på att göra en planering för kommande
kompetenssatsningar för att kunna genomföra dem. För att öka omhändertagandet av
personer med kognitivsvikt så har stjärninstruktörer utbildats så att då vi strävar efter år
2023 kunna stjärnmärka alla våra verksamheter. Vi har gemensamt även lagt en plan för
att öka BPSD-administratörer (BPSD=beteendemässiga och psykiska symtom vid
demens) i kommunen och två personer kommer nu utbildas till certifierade BPSDutbildare. Certifieringen gör dem behöriga till att utbilda personal till administratörer i
både privat och egen-regi och första utbildningen de håller är planerad till januari 2023.
Registret syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom och stöds
av SKR. Under våren genomfördes den första nätverksträffen för de palliativa ombuden.
Ombuden från både privat och egenregi bjöds in och det var en uppskattad eftermiddag
tillsammans med PKC (PKC=palliativt kunskapscenter). Inventering har gjorts och de
sjuksköterskor som behövt att gått utbildningen förskrivningsrätt av
inkontinenshjälpmedel 7,5 Hp har utfört utbildningen.
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. Den utökade
bemanningen har bland annat används till reflektionstid och omvårdnadsmöten.
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.

Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2022

5(26)

39 Tertialrapport 2 år 2022 - Äldre- och

Kompetensförsörjning
Äldreomsorgen står inför att säkerställa kompetensförsörjningen inför framtiden. Äldreoch omsorgsavdelningen ser att fler äldre kommer behöva omsorg och vi ser att det är
svårare att rekrytera personal. Ett projekt har startats med Go Care där man annonserar i
deras plattformar efter undersköterskor till äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun.
Samverkan sker även med vuxenutbildningen för att gemensamt stimulera fler till att
utbilda sig inom yrket och söka arbete inom äldreomsorgen.
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. I början
utav september har biståndsenheten genomfört cirka 150 utav de planerade 200
hembesöken som ska genomföras under året.
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 samt ett
projekt där demenssjuka får prova på kampsport. Bidraget används även till fortsatt
utveckling av projektet "Stigen". "Stigen" är en promenadstig som vänder sig till äldre
och som fungerar både som mötesplats samt för motion och 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
förbättrad och utvecklad kvalité av kommunens demensvård.
Verksamheterna ska även införskaffa medicinteknisk utrustning såsom pumpar för
enteral samt parenteral näringstillförsel, bladderscanners samt ge utbildning i
läkemedelshantering och avvikelser vid läkemedel till till legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal inom kommunal primärvård inklusive de privata samt legitimerad
hälso- och sjukvårdspersonal inom verksamheter som arbetar på uppdrag av kommunen.
Andra utbildningsinsatser som är planerade under 2022 inom statsbidraget är
förflyttningsteknik, demens, 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.
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Äldreomsorgslyftet
Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag som har till syfte att stärka kompetensen inom
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny samt 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.
Inom den kommunala hemtjänsten är det åtta medarbetare som läser på
undersköterskeutbildningen genom Äldreomsorgslyftet och som kommer att bli klara
med sin utbildning under 2023. Utöver dessa åtta har två medarbetare påbörjat sin
undersköterskeutbildning och en medarbetare som ska påbörja kurser i svenska samt
samhällskunskap. På Norrgården har medarbetare genomfört kurser i samhällsvetenskap
och svenska. Norrgården har även medarbetare som väntar på besked om de bli antagna
till undersköterskeutbildningen som startar nu i höst.
Under 2022 har en medarbetare på Vardaga Villa Silvertorget och en medarbetare på
Attendo Hagtorp påbörjat sin utbildning till undersköterska genom statsbidraget.
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 egenregi har flertalet aktiviteter genomförts. Bland annat har en
språkombudsutbildning startat upp och fyra medarbetare ifrån hemtjänst egenregi samt
två medarbetare ifrån Norrgården deltar. Utbildningen genomförs under fyra heldagar
vid fyra olika tillfällen. Utöver språkombudsutbildningen har hemtjänst egenregi skickat
fem medarbetare till Kommunals projekt Yrkessvenska, och ytterliga fyra börjar nu
efter sommaren. Hemtjänsten egenregi har köpt in utbildningar inom
förflyttningsteknik, HLR och första hjälpen. Utbildningarna ska genomföras under höst
och vinter 2022 och 2023. Norrgården har även köpt in Coronasäkrade dörrar för att
minska smittspridning genom statsbidrag.
Äldre- och omsorgsavdelningen även startat upp ett projekt med Go Care där
kommunen annonserar i deras plattformar efter undersköterskor till äldreomsorgen i
Upplands-Bro kommun.
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. Analys av kostnad att införa ett
välfärdsbibliotek har genomförts utav äldre- och omsorgsavdelningen. Avdelningen har
även hittat en lämplig lokal samt tagit fram vilka teknikprodukter som ska köpas in till
välfärdsbiblioteket och skickat iväg en offert. Nästa steg är att genomföra en analys om
vilka resurser som behövs framledes samt vilken kompetens som personalen som
kommer arbeta på välfärdsbiblioteket behöver.
Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2022

7(26)

39 Tertialrapport 2 år 2022 - Äldre- och

Främja ett hållbart arbetsliv
Regeringens syfte med statsbidraget Främja ett hållbart arbetsliv, som även kallas
återhämtningsbonusen, är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv.
Socialstyrelsen har beviljat Upplands-Bro kommun 200 000 kronor inom statsbidraget .
Äldre- och omsorgsavdelningen ansökte om bidrag att köpa in fler elcyklar till
hemtjänst egenregi. Verksamheten har sedan tidigare elcyklar men ville genom denna
ansökan köpa in ytterligare åtta elcyklar för att uppmuntra och entusiasmera de
medarbetare inom hemtjänsten som vanligtvis inte cyklar eller de som undviker att
cykla. Satsningen genomförs även för att minska stress och ge friskare medarbetare
inom ett psykiskt och fysiskt slitsamt arbete. Äldre- och omsorgsavdelningen är i
slutskedet utav en direktupphandling av elcyklarna.
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2

Mål och resultat

2.1 Stärka demokratin
2.1.1 Uppdrag: Äldrevänlig kommun
Beskrivning

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv
med ökad delaktighet i samhällsfrågor förbättras. En strategisk handlingsplan för arbetet
framåt för en äldrevänlig kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och
organisationer. Handlingsplanen ska vara kommunövergripande och beröra samtliga
nämnder och bolagsstyrelser. Handlingsplanen för äldrevänlig kommun ska enligt
WHO gälla i tre år, och fastställas av kommunfullmäktige, KF.
Kommentar

Projektledare för äldrevänlig kommun rekryterades och startade sin tjänst den 13 april.
Man påbörjade omgående en handlingsplan och projektledaren har inhämtat tankar från
medarbetare och medborgare. Då arbetet kommer spänna över alla kontor så har stor del
av arbetet varit till en början att skapa kontakter och dialoger kontor emellan.
Projektledaren kommer under hösten genomföra baslinjemätningar för att få ett nu-läge
och planera framåt utifrån det samt träffa äldre medborgare i kommunen så de får ge
sina synpunkter och kunna påverka arbetet mot en äldrevänlig kommun.
2.1.2 Uppdrag: Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten
Beskrivning

Inom hemtjänsten kommer under året arbetet med möjligheterna att införa fast
omsorgskontakt påbörjas. Insatsen införs för att öka tryggheten, delaktigheten och
självbestämmandet för personer som har hemtjänst och deras anhöriga.
Kommentar

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
yrkestiteln undersköterska, detta för att säkra kompetensen.
Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet,
individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Hemtjänsten
har under året arbetat med att skapa rutiner för detta samt en plan för införandet. Arbete
har pågått gällande personalens schema och implementera detta hos personal och
verksamhet. Verksamheten har nu schemalagda omvårdnadsmöten i
kontaktmannaområdesvis för att planera, följa upp och dokumentera för brukare med
kundansvarige.
Biståndsenheten arbetar med att informera brukare om hur verksamheterna arbetar med
detta mål i sina möten med dessa.
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den egna ansökningsprocessen. Medborgartjänsten vänder sig mot de kommuninvånare
som önskar söka insatser alternativt de som redan har någon form av bistånd/insatser
inom äldre- och funktionshinder.
Antal beställningsbara digitala insatser inom hemtjänsten samt på vård- och
omsorgsboenden (NY 2022)

En digital medborgartjänst har startats och med denna gör kommunen det möjligt för
medborgaren att till exempel se var i utredningsprocessen som den egna ansökan ligger,
tidigare inskickade ansökningar samt pågående beslut med beslutsmeddelande. Äldreoch omsorgsavdelningen har även under året vidareutvecklat den digitala tillsynen med
ny teknik och även bytt namn på insatsen till trygghetssensorer. För att på sikt kunna
införa digitala inköp som insats har man skapat en projektgrupp som arbetar med
frågan.

2.2 Meningsfullt åldrande
2.2.1 Uppdrag: Äldrevänlig kommun
Beskrivning

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv
med ökad delaktighet i samhällsfrågor förbättras. En strategisk handlingsplan för arbetet
framåt för en äldrevänlig kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och
organisationer. Handlingsplanen ska vara kommunövergripande och beröra samtliga
nämnder och bolagsstyrelser. Handlingsplanen för äldrevänlig kommun ska enligt
WHO gälla i tre år, och fastställas av kommunfullmäktige, KF.
Kommentar

Projektledare för äldrevänlig kommun rekryterades och startade sin tjänst den 13 april.
Man påbörjade omgående en handlingsplan och projektledaren har inhämtat tankar från
medarbetare och medborgare. Då arbetet kommer spänna över alla kontor så har stor del
av arbetet varit till en början att skapa kontakter och dialoger kontor emellan.
Projektledaren kommer under hösten genomföra baslinjemätningar för att få ett nu-läge
och planera framåt utifrån det samt träffa äldre medborgare i kommunen så de får ge
sina synpunkter och kunna påverka arbetet mot en äldrevänlig kommun.
2.2.2 Uppdrag: Satsning på bemanning inom äldreomsorg för ökad kvalitet
Beskrivning

Äldreomsorgen Upplands-Bro kommun har en god grund att stå på. Dock har den
rådande pandemin påvisat att äldreomsorgens förutsättningar behöver stärkas. Staten
satsar på äldreomsorg genom riktade statsbidrag som bland annat kommer att användas
för att stärka kompetensen inom vård- och omsorgsområdet.
Kompetensutvecklingsinsatser planeras och genomförs för såväl baspersonal
(vårdbiträden och undersköterskor) som för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnaster. För att ytterligare stärka äldreomsorgens förutsättningar ökas
bemanningen av sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboende och av baspersonal
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inom alla verksamheter som verkar närmast den enskilde individen, i såväl ordinärt som
särskilt boende.
Kommentar

Äldre- och omsorgsnämnden satsar på ökad bemanning inom äldreomsorgen i syfte att
öka kvaliteten. Bemanningen ska förstärkas i samtliga verksamheter under år 2022,
oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs. Satsningen gäller såväl baspersonal som
legitimerad personal, med extra fokus på sjuksköterskans roll.
Bemanningssatsningen genomförts via en utökning av ersättningen till respektive
utförare av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. För att få ta del av medlen krävs
att verksamheten kan visa att definierade villkor gällande ökad bemanning uppfylls. En
arbetsgrupp granskar underlag från utförare och säkerställer att de uppfyller villkor för
ökad ersättning. Arbetsgruppen består av kvalitetsutvecklare och enhetschef
biståndsenheten.
Under perioderna har tre av fyra vård- och omsorgsboenden och två av tre utförare av
hemtjänst redovisat en ökad bemanning och därmed fått den högre ersättningen.
Verksamheterna ser även över anställningarna och kommer öka antalet
tillsvidareanställda och minska användandet av vikarier. Detta för att öka kontinuiteten
och patientsäkerheten för den enskilda men även förbättra arbetsmiljön för den
anställda.
2.2.3 Uppdrag: Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten
Beskrivning

Inom hemtjänsten kommer under året arbetet med möjligheterna att införa fast
omsorgskontakt påbörjas. Insatsen införs för att öka tryggheten, delaktigheten och
självbestämmandet för personer som har hemtjänst och deras anhöriga.
Kommentar

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
yrkestiteln undersköterska, detta för att säkra kompetensen.
Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet,
individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Hemtjänsten
har under året arbetat med att skapa rutiner för detta samt en plan för införandet. Arbete
har pågått gällande personalens schema och implementera detta hos personal och
verksamhet. Verksamheten har nu schemalagda omvårdnadsmöten i
kontaktmannaområdesvis för att planera, följa upp och dokumentera för brukare med
kundansvarige.
Biståndsenheten arbetar med att informera brukare om hur verksamheterna arbetar med
detta mål i sina möten med dessa.
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Antal samverkansformer med beskriven överenskommelse beslutade på ledningsnivå
ska öka (NY 2022)

Ingen ny samverkansform med beskriven överenskommelse har tillkommit under första
och andra tertialen.
Antal tillsvidareanställda sjuksköterskor inom nämndens verksamheter ska öka (NY
2022)

Norrgården och Kungsgården har under första tertialen ökat sin
sjuksköterskebemanning 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
sjuksköterskebemanning.
Antal tillsvidareanställd baspersonal inom nämndens verksamheter ska öka (NY 2022)

Verksamheterna har utökat bemanningen och därmed antalet tillsvidareanställda.
Rekryteringsläget 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 nyfiken på att arbeta inom äldreomsorgen, 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 äldreomsorgen.
Förhoppningen är att detta samarbete ska leda till att fler söker sig till arbete inom
äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun.

2.3 Lustfyllt lärande
2.3.1 Nämndmål: Framtidens behov inom äldreomsorgen möts genom
kompetensstyrning
Beskrivning

Äldre- och omsorgsnämnden ser behov av att stärka kompetensen inom äldreomsorgen i
kommunen, såväl inom hälso- och sjukvård som socialtjänst. Nämnden vill arbeta för
att i högre grad kunna tillsvidareanställda personal. Målsättningen är att öka andelen
undersköterskor i samtliga utförarverksamheter som ett led i att stärka kompetensen.
Möjligheten till kompetensutveckling inom det egna yrket ska vara en självklar del för
alla medarbetare. Vidare avser nämnden initiera satsningar inom språk- och kulturell
kompetens.
Indikatorer där målvärde saknas mäts genom uppfyllandegrad, uppnått, delvis uppnått
eller inte uppnått.
Kommentar

Verksamheten har en pågående kompetenskartläggning med hjälp från komvux för att
utveckla kompetensen hos medarbetarna så att de kan söka skyddad yrkestitel. Alla
vårdbiträden har erbjudits undersköterskeutbildning och alla medarbetare har erbjudits
utbildning i yrkessvenska via kommunal.
Norrgårdens äldreboende har anställt 2 stycken Silviasystrar till natten vilket medför att
vi uppnår målet att öka antalet Silviasystrar. Övriga verksamheter arbetar med att
fortsätta söka och rekrytera Silviasystrar för öka kvalitén i omhändertagande av de
brukare med kognitiv svikt.
Äldre- och omsorgsnämnden, Tertialrapport 2 2022
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2.4 Hållbart liv och hälsa
2.4.1 Uppdrag: Äldrevänlig kommun
Beskrivning

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv
med ökad delaktighet i samhällsfrågor förbättras. En strategisk handlingsplan för arbetet
framåt för en äldrevänlig kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och
organisationer. Handlingsplanen ska vara kommunövergripande och beröra samtliga
nämnder och bolagsstyrelser. Handlingsplanen för äldrevänlig kommun ska enligt
WHO gälla i tre år, och fastställas av kommunfullmäktige, KF.
Kommentar

Projektledare för äldrevänlig kommun rekryterades och startade sin tjänst den 13 april.
Man påbörjade omgående en handlingsplan och projektledaren har inhämtat tankar från
medarbetare och medborgare. Då arbetet kommer spänna över alla kontor så har stor del
av arbetet varit till en början att skapa kontakter och dialoger kontor emellan.
Projektledaren kommer under hösten genomföra baslinjemätningar för att få ett nu-läge
och planera framåt utifrån det samt träffa äldre medborgare i kommunen så de får ge
sina synpunkter och kunna påverka arbetet mot en äldrevänlig kommun.
2.4.2 Uppdrag: Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten
Beskrivning

Inom hemtjänsten kommer under året arbetet med möjligheterna att införa fast
omsorgskontakt påbörjas. Insatsen införs för att öka tryggheten, delaktigheten och
självbestämmandet för personer som har hemtjänst och deras anhöriga.
Kommentar

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
yrkestiteln undersköterska, detta för att säkra kompetensen.
Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet,
individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs. Hemtjänsten
har under året arbetat med att skapa rutiner för detta samt en plan för införandet. Arbete
har pågått gällande personalens schema och implementera detta hos personal och
verksamhet. Verksamheten har nu schemalagda omvårdnadsmöten i
kontaktmannaområdesvis för att planera, följa upp och dokumentera för brukare med
kundansvarige.
Biståndsenheten arbetar med att informera brukare om hur verksamheterna arbetar med
detta mål i sina möten med dessa.
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Antal ansökningar av insatsen social aktivitet (NY 2022)

Biståndsenheten ser över möjligheten att ta fram uppgifter i verksamhetssystemet som
visar antal brukare med insats social aktivitet efter att insatserna promenad och social
samvaro slagits samman. Systemet Phoniro visar att det 49 personer som har haft
insatsen social aktivitet mellan januari och augusti 2022.
Självskattad balans och styrka hos brukare/kund efter genomförd aktivitet ska öka (NY
2022)

På våra särskilda boenden så arbetar sjukgymnasterna med ordinera träning individuellt
anpassad för individen. Detta ger ökad balans och styrka för patient, vilket leder till
känsla av säkerhet i förflyttningar och ökad förmåga till att gå längre sträckor.
Andelen brukare/kund som genom självskattning upplever minskad ofrivillig ensamhet
efter genomförd insats/aktivitet (NY 2022)

Aktivitetssamordnare på enheterna arbetar med att anpassa aktiviteter för boende som är
extra ensamma och isolerar sig i sina lägenheter. Önskemålet om aktivitet som
framkommit är samtal, högläsning och promenader. Efter genomförd aktivitet har
mätning på skala för självskattning visat en minskad känsla av ensamhet med 100%.
Antal genomförda nutritionsmöten mellan enhetschef och sjuksköterska (NY 2022)

Inga nutritionsmöten har genomförts men planering är gjord för att ha möte i september
månad.
Andel brukare/kunder vars nattfasta är 11 timmar eller kortare på vård- och
omsorgsboende (DELVIS NY 2022)

Nattfastan följs upp 2 gånger om året, detta för att säkerställa att riktlinjerna för
nattfastan följs.
Uppföljningen har visat att inte alla uppnår max nattfasta på 11 timmar eller kortare
men detta beror på att boende själv har tackat nej till kvällsfika, nattmål eller tidig
frukost. Kungsgården uppnår 95 %.
Det låga resultatet på Norrgården kan bero på att flera boende är yngre. De tackar ofta
nej till nattmål, däremot kan de ha fika/snacks/godis på rummet som personalen inte kan
ange inom ramen för nattfasta (den boendes integritet). Den låga siffran är allvarlig och
utredning pågår kring den faktiska orsaken. Åtgärder har vidtagits och kostombuden på
varje avdelning är nu utsedda. dessa kommer tillsammans med sjuksköterska och
enhetschef/biträdande enhetschef ska arbeta fram en åtgärdsplan för att öka antalet
boende vars nattfasta är under 11 timmar. Detta kommer även vara en punkt på
nutritionsmötet enheten ska ha i september.
Andel brukare/kunder som anger att de är nöjda med den förebyggande insatsen de
deltagit i.

Förebyggande enheten kommer i december månad mäta nöjdheten och resultatet
rapporteras i tertial 3.
Andel brukare/kunder inom hemtjänsten som är nöjda med sin matlåda (NY 2022)

Hemtjänsten vidarebefordrar avvikelser och klagomål gällande matlådor till kostenheten
för utveckling och förbättring av kvalitén på maten. Ingen nöjdhetsmätning har ännu
genomförts av kostenheten eller biståndsenheten avseende matlådorna. Enheterna
planerar att gemensamt genomföra en undersökning för att se hur kundnöjdheten är
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gällande matlådor i november/december.

2.5 Hållbart samhällsbyggande
2.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet
2.6.1 Nämndmål: Det finns förutsättningar för olika driftsformer och ökad
valfrihet.
Beskrivning

Nämnden vill arbeta för att erbjuda hög valfrihet i flera avseenden, på individnivå och
övergripande. Valfrihet mellan utförare i olika driftsformer ska erbjudas och även på
individnivå utifrån att den enskilde kan påverka såväl val av utförare så som insatsens
genomförande.
Kommentar

Målet bedöms uppfyllt även om inga nya utförare tillkommit inom valfrihetssystemet
under tertial 1. Inom valfrihetssystemet finns idag tre hemtjänstutförare och fem vårdoch omsorgsboenden.
Biståndshandläggarna har en ickevalslista där samtliga utförare av hemtjänst finns
listade och väljs ut efter turordning om en brukare inte själv aktivt väljer utförare.
Ickevalslistan används sällan. De flesta gör aktiva val, ofta tillsammans med en
närstående.
Upplands-Bro kommun ingår i Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid
flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län, vilket är en
länsöverenskommelse som möjliggör val av boende i en annan kommun som även den
är med. Upplands-Bro kommun ingår i denna överenskommelse sedan den 1 juli 2019
tillsammans med 12 andra kommuner inom Stockholms län.
Personer i behov av särskilt boende med heldygnsomsorg har rätt att ansöka om plats i
annan kommun enligt 2a kap. 8 § socialtjänstlagen (SoL). Kommunen dit personen
önskar flytta utreder ansökan och fattar beslut. Denna överenskommelse innebär ett
alternativ till ansökan enligt SoL. När en person ansöker om plats i annan kommun som
ingår i överenskommelsen, fattar utflyttningskommunen beslut och behåller ansvaret så
länge den enskilde behöver insatsen. Kommunerna förbinder sig att, vid flyttning enligt
överenskommelsen, inte begära överflyttning av ansvaret från utflyttningskommunen
till inflyttningskommunen enligt 2a kap 10 § SoL.
De personer som söker plats i särskilt boende med heldygnsomsorg i annan kommun
som ingår i överenskommelsen ska informeras om båda sökvägarna, men kommunerna
ska verka för att flyttningar sker enligt överenskommelsen. Den enskilde erbjuds samma
kvalitet i handläggning och insats vid ansökan enligt överenskommelsen, som vid en
ansökan enligt 2 a kap 8 § SoL. Samverkan mellan kommunerna ska fungera så väl att
ansökan genom överenskommelsen blir det alternativ som sökande i de allra flesta fall
väljer.
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3.4 Statsbidrag
Beviljat 2022

Förbrukat tom 202208

Prognos 2022

God och nära Vård

1 316

4

1 316

Säkerställa en god vård och
omsorg av äldre personer

8 889

2 986

8 889

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

1 353

342

1 352

Äldreomsorgslyftet

3 745

297

3 745

Tekn k, kvalitet, effektivitet - äldre

281

0

281

Goda förutsättningar för vårdens
medarbetare

272

18

273

Vidareutbildning sjuksköterskor

182

0

182

Främja ett hållbart arbetsliv

200

0

200

16 238

3 647

16 238

(tkr)

Totalt

3.5 Kommentarer statsbidrag
Kommentarer statsbidrag

Äldre- och omsorgsnämndens statsbidrag uppgår hittills 16,2 mnkr. Under året kan
ytterligare statsbidrag tillkomma, som ännu inte har blivit godkända.
Utfallet fram till augusti uppgår till 5,4 mkr, flera kostnader har fallit ut under
sommaren samt att fler kostnader tillkommer under hösten. På helår prognostiseras att
samtliga statsbidrag kommer att nyttjas.

3.6 Sociala investeringsfonden
Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond.

3.7 Investeringsredovisning

Total budget

Förbrukat tom
2021

Redovisat
202208

Budget 2022

Kvar av
budget 2022

Netto

Netto

Netto

Netto

Netto

Vård- och
omsorgsboende

600

0

39

600

561

Förebyggande enheten

100

0

100

100

Hemtjänst

100

0

100

100

Summa

800

0

800

761

Projekt
(tkr)

39

3.8 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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4

Intern styrning och kontroll

4.1 Uppföljning av kontrollmoment
4.1.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Social dokumentation äldre- och omsorgsavdelningen
Förtydligande av process

Social dokumentation ska följa de lagar och föreskrifter som finns
Risker: Genomförandeplaner saknas
Kontrollmoment
Egenkontroller av upprättade planer

Kommentar
Kontroller gällande andel genomförandeplaner sker
regelbundet i alla verksamheter, resultatet för året visar
att andel ärenden där en uppdaterad genomförandeplan
finns är 94 procent vilket är en (1) procent minskning
sedan förra mätningen. Bedömningen är att resultatet är
godkänt.

Process: Avtalstrohet
Risker: Att varor och tjänster köps utanför avtal.
Kontrollmoment

Kommentar

Stickprovskontroller som mäter avtals- samt
leverantörstrohet.

Process: Arbetsmiljö
Risker: Övergripande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete har visat att det finns vissa
brister i uppföljning inom arbetsmiljöarbetet
Kontrollmoment
Ny modul för systematiskt arbetsmi jöarbete i Stratsys
används

Kommentar
Används delvis.
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4.2 Uppföljning av åtgärder
4.2.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler
Process: Uppföljning av interna och externa utförare
Risker: Uppföljning av intern respektive extern verksamhet sker inte i tillräcklig utsträckning och
inte likvärdigt
Åtgärder

Slutdatu
m

Uppföljningsplan

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

2022-1231

Plan för uppföljning av intern och extern
verksamhet finns samt följs. Ny plan för
uppföljning är under uppdatering och kommer
beslutas i nämnd framöver.

2022-1231

Ny plan som säkerställer l kvärdig uppföljning är
påbörjad och kommer beslutas i nämnd framöver.
Uppföljning är genomförd på lika sätt inom extern
och intern regi både på vård- och omsorgsboende
och hemtjänst.

Likvärdig uppföljning

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

Kommentar

Process: Avtalstrohet
Risker: Att varor och tjänster köps utanför avtal.
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

2022-1231

Upphandlingsplan för år 2023 ska vara färdig
avseende socia kontorets behov den 30/9.

Upphandlingsbehov identifieras och
dokumenteras i handlingsplan

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

Process: Arbetsmiljö
Risker: Övergripande granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete har visat att det finns vissa
brister i uppföljning inom arbetsmiljöarbetet
Åtgärder

Slutdatu
m

Kommentar

2022-1231

Inrapportering i Stratsys är fortsatt ett
utvecklingsområde.

2022-0630

Utbildning genomförd.

Genomförande och inrapportering sker enligt
planering

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)
Samtliga enhetschefer utbildas i nya modulen

Avslutad
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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)

6 670

Prognos/resultat helår
(2022)

6 700

Kommentarer till avvikelse

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt delårsresultat för 2022 med 6,7 mkr.
Kostnader i samband med covid-19 uppgår till 6,3 mnkr och beredskapskostnader
uppgår till 0,6 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på volymer samt vakanser.
Helårsprognosen visar ett överskott med 6,7 mnkr.
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•

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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Ansökan om statliga stimulansmedel inom God och nära

DELEGATIONSBESLUT

Datum

Vår beteckning

Stina Forsberg

2022-06-21

ÄON 22/0069

Socialkontoret

Äldre- och omsorgsnämnden

stina forsberg@upplands -bro.se

Ansökan om statliga stimulansmedel inom God
och nära vård 2022
Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om
överenskommelsen God och nära vård för år 2022. Hela överenskommelsen
finns att läsa på SKR.se.
Stockholms läns kommuner har tilldelats cirka 146 miljoner kronor genom den
Regionala Samverkans och Stödstrukturen (RSS), där Storsthlm har en
samordnare roll och fungerar som mottagare av de länsgemensamma statliga
stimulansmedlen. Den 16 februari 2022 ställde sig styrgruppen för RSS, där
kommunernas socialchefer företräder länets kommuner, bakom förslaget om
fördelning av årets stimulansmedel. De gemensamma medlen på drygt 146
miljoner kronor som rekvireras av Storsthlm (för RSS) är enligt
överenskommelsen fördelade inom områdena:
 Nära vård med primärvården som nav
 Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
 Vidareutbildning för sjuksköterskor
Upplands-Bro kommun har blivit tilldelade följande inom respektive område
för 2022:
 Nära vård med primärvården som nav- 1 315 951 kronor
 Goda förutsättningar för vårdens medarbetare- 272 619 kronor
 Vidareutbildning för sjuksköterskor- 181 746 kronor
Medlen ska rekvireras innan den 31 maj 2022, vilket Upplands-Bro kommun
har gjort.

UBK1000, v1.0, 2014-04-28

Enligt punkt 14.1 i Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning antagen
den 2 maj 2022 äger socialchef rätt att ansöka om statsbidrag. Upplands-Bro
kommuns rekvisition avseende stimulansmedel inom god och nära vård 2022
är undertecknad av behörig företrädare det vill säga socialchef.
För Äldre- och omsorgsnämnden
Helena Åman
Socialchef

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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DELEGATIONSBESLUT

Datum

Vår beteckning

Stina Forsberg

2022-06-07

ÄON 22/0049

Socialkontoret

Äldre- och omsorgsnämnden

stina forsberg@upplands -bro.se

Ansökan om statsbidrag till kommuner för att
säkerställa en god vård och omsorg av äldre
2022
Kommuner kan ansöka om statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av
äldre via Socialstyrelsen för 2022.
Regeringens syfte med bidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av
äldre personer. Bidraget ska användas utifrån lokala behov i syfte att
möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheterna.
Exempel på användningsområden för statsbidraget är förbättrad arbetsmiljö
och arbetsvillkor, arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med
demenssjukdom, aktiviteter som syftar till att motverka ensamhet bland äldre
samt öka personalkontinuiteten.
Bidraget fördelas utifrån en fördelningsnyckel och Upplands-Bro kommun kan
ansöka om 8 889 022 kronor för 2022. Kommuner ska rekvirera statsbidraget
före den 31 oktober 2022. Upplands-Bro kommun skickade in sin rekvirering
till Socialstyrelsen den 16 mars 2022. Socialstyrelsen beviljade kommunen 8
889 022 kronor i statsbidrag den 19 mars 2022.

UBK1000, v1.0, 2014-04-28

Kommunerna bestämmer om statsbidraget ska användas inom
verksamhetsområden där kommunen har avtal med fristående aktörer.
Upplands-Bro kommun har beslutat att bidraget ska fördelas även till privata
aktörer. Statsbidraget fördelas, utifrån en utav socialkontoret framtagen
fördelningsnyckel, till egen regi samt till privata utförare inom hemtjänst samt
vård- och omsorgsboende. En viss procent av statsbidraget går även till
övergripande administration, vilket gynnar samtliga utförare inom
verksamhetsområdet.
Enligt punkt 14.1 i Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning antagen
den 2 maj 2022 äger socialchef rätt att ansöka om statsbidrag. Upplands-Bro
kommuns rekvisition avseende statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg
av äldre är undertecknad av behörig företrädare det vill säga socialchef.
För Äldre- och omsorgsnämnden
Helena Åman
Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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DELEGATIONSBESLUT

Datum

Vår beteckning

Stina Forsberg

2022-06-07

ÄON 22/0057

Socialkontoret

Äldre- och omsorgsnämnden

stina forsberg@upplands -bro.se

Ansökan om statsbidrag motverka ensamhet
bland äldre och ökad kvalitet i vården och
omsorgen om personer med demenssjukdom
2022
Kommuner kan ansöka om statsbidraget motverka ensamhet bland äldre och
ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom via
Socialstyrelsen för 2022.
Regeringens syfte med statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg
av personer med demenssjukdom och för att motverka ensamhet bland äldre.
Bidraget kan bland annat användas till personalkostnader, investeringar,
utbildningskostnader samt olika aktiviteter som är kopplade till att uppfylla
syftet med bidraget.
Bidraget fördelas utifrån en fördelningsnyckel och Upplands-Bro kommun kan
ansöka om 1 352 750 kronor för 2022. Kommuner ska rekvirera statsbidraget
före den 31 oktober 2022. Upplands-Bro kommun skickade in sin rekvirering
till Socialstyrelsen den 16 mars 2022. Kommunen beviljades 1 352 750 kronor
i statsbidrag den 19 mars.
Privata utförare kan endast ta del utav statsbidraget om kommunen väljer att
använda bidraget inom ett verksamhetsområde där kommunen har avtal med
fristående aktörer. Upplands-Bro kommun har valt att använda bidraget inom
bland annat förebyggande verksamhet för äldre, där kommunen saknar
fristående aktörer.

UBK1000, v1.0, 2014-04-28

Enligt punkt 14.1 i Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning antagen
den 2 maj 2022 äger socialchef rätt att ansöka om statsbidrag. Upplands-Bro
kommuns rekvisition avseende statsbidraget motverka ensamhet bland äldre
och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom är
undertecknad av behörig företrädare det vill säga socialchef.
För Äldre- och omsorgsnämnden
Helena Åman

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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DELEGATIONSBESLUT

Datum

Vår beteckning

Stina Forsberg

2022-06-20

ÄON 22/0098

Socialkontoret

Äldre- och omsorgsnämnden

stina forsberg@upplands -bro.se

Äldreomsorgslyftet 2022
Kommuner kan ansöka om statsbidraget Äldreomsorgslyftet via
Socialstyrelsen för 2022.
Regeringens syfte med Äldreomsorgslyfet är bland annat att stärka
kompetensen inom kommunal finansierad vård och omsorg genom att ge ny
och befintlig personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Satsningen
inkluderar även första linjens chefer.
Nytt för 2022 är att Äldreomsorgslyftet ingår i Sveriges återhämtningsplan och
ska delvis finansieras med EU-medel, som styrs av Faciliteten för återhämtning
och resiliens (RRF-förordningen). Detta ställer andra krav på kommunerna än
tidigare, vad gäller till exempel återrapportering av indikatorer och underlag till
Socialstyrelsen.
Kommunerna ansvarar för att informera såväl verksamheter som drivs i egen
regi som privata utförare som bedriver kommunal verksamhet på uppdrag av
kommunen om möjligheten att ta del utav bidraget. Det är dock kommunen
som bestämmer hur medlen ska användas och disponeras mellan
verksamheterna.
Bidraget fördelas utifrån en fördelningsnyckel och Upplands-Bro kommun kan
ansöka om 3 745 079 kronor för 2022. Kommuner ska rekvirera statsbidraget
före den 15 juni 2022. Upplands-Bro kommun skickade in sin rekvirering till
Socialstyrelsen den 16 mars och blev beviljade 3 745 079 kronor den 19 mars
2022.
Enligt punkt 14.1 i Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning antagen
den 2 maj 2022 äger socialchef rätt att ansöka om statsbidrag. Upplands-Bro
kommuns rekvisition avseende statsbidrag Äldreomsorgslyftet är undertecknad
av behörig företrädare det vill säga socialchef.
För Äldre- och omsorgsnämnden

UBK1000, v1.0, 2014-04-28

Helena Åman

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Upplands-Bro kommun

Datum

Vår beteckning

2015-06-03

KS 15/0002

Enligt punkt "[ange nummer]" i "[ange aktuell nämnd]"
delegationsförteckning, antagen den "[dag månad år]" .
Stina Forsberg
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Detta dokument är sekretessbelagt
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Skyddskod : Allmän handling - skyddad enligt sekretess
Paragraf : 26:1 Socialtjänst, 26 kap 1
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-04

Kansliavdelningen
Plats och tid

Gemaket 09:00-11:00

Deltagare

Fredrik Kjos (M) Ordförande
Tina Teljstedt (KD)
Anders Åkerlind (M)
Anders Eklund (PRO Kungsängen)
Yvonne Husén (PRO Kungsängen)
Christer Norberg (PRO Bro)
Gerd Gustafsson (SPF Vikingarna)
Ulla Björklund (SPF Vikingarna)
Anne Lantz (Kalevas Seniorer)
Anne Koukkari (Kalevas Seniorer)

Övriga deltagare

Lindamari Nilsson, Sekreterare
Helena Åhman, Socialchef
Anna Hollstrand, Avdelningschef Äldre- och omsorgsavdelningen
Mustafa Mukdat Latif, projektledare socialkontoret
Kajsa Laurell, trygghetssamordnare
Magnus Nilsson, kommunpolis Järfälla Upplands-Bro
Mats Karlsson, projektledare upphandlingsenheten
Maria Olsson Solmaz, kommunikatör
Maria Acaldo, projektledare Omdaning Bro
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kansliavdelningen

2022-05-04

§ 8 Kommunikationsenheten informerar – Ny
hemsida
Maria Olsson Solmaz, kommunikatör kommunikationsenheten
Under förstudien för ny hemsida ställde vi oss frågan om vi kan hämta
inspiration från andra branscher som till exempel e-handeln som har kunden i
fokus.
Samlat in data/fakta från både invånare och medarbetare. Ungefär 300
uppgifter gavs ut till invånare att försöka lösa. En tredjedel kunde lösa
uppgiften, en tredjedel kunde inte lösa den. Många uppgav att de hade gett upp
och ringt Kontaktcenter.
Summeringen är att det är svårt att hitta på hemsidan. Det är svårt att hitta på
alla kommuners hemsidor. Det är komplext med så många olika verksamheter,
frågeställningar och behov.
Sökfunktionen kommer att förbättras och det kommer finnas fler sökord
kopplade, oavsett om man stavar fel eller söker på äldre benämningar som till
exempel dagis i stället för förskola.
Pensionärer uppger att det är svårt att hitta aktiviteter för äldre och att det
saknas samlad information.
Det finns ett lagkrav om att kommunens hemsidor ska vara tillgängligt för alla.
I dagsläget är inte hemsidan tillgänglighetsanpassad fullt ut, det går inte att få
alla texter upplästa till exempel. Detta är en del som kommer förbättras i och
med den nya hemsidan. Texter kommer att bytas ut och skrivas om.
Ny hemsida ska lanseras under sommaren men inget datum är fastställt.
Idéskisser är framtagna med bland annat en startsida som frågar om i vilken
roll man besöker hemsidan. På så sätt kan man få information som riktar sig till
den rollen, till exempel förälder/vårdnadshavare, företagare eller aktiv senior.
Kontaktuppgifter till Maria Olsson Solmaz
Tel.nr: 08-518 321 81
Maria.OlssonSolmaz@upplands-bro.se

§ 9 Trygghetsavdelningen och närpolisen
informerar – Medborgardialog
Kajsa Laurell, trygghetssamordnare och Magnus Nilsson, kommunpolis
Järfälla Upplands-Bro
• Medborgarlöfte 2015 - polisen och kommunen jobbar tillsammans
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kansliavdelningen

2022-05-04

•

Samverkansöverenskommelse

•

Effektiv samordning för ökad trygghet (EST)

•

Medborgarperspektiv

•

Vill ha in synpunkter från seniorer utifrån deras perspektiv genom
dialoger, medborgardialoger.

Kontaktuppgifter till Kajsa Laurell
Tel.nr: 08-410 793 11
E-post: kajsa.laurell@upplands-bro.se

§ 10 Upphandlingsenheten informerar verksamhetssystem till Utbildnings- och
Socialkontoret
Mats Karlsson, projektledare upphandlingsenheten
PP-presentation visas (bifogas protokollet).
Ett nytt verksamhetssystem inom utbildnings- och socialkontoret ska
upphandlas. Projektet befinner sig i förstudie och lösningsfaserna. I dagsläget
genomförs arbetsseminarium (Workshops) med socialkontorets olika
verksamheter.
•

Omvärldsbevakning:
- Andra kommuner
- Leverantörer
- SKR (Sveriges kommuner och regioner)

•

Medborgarinflytande genom dialog
- Dialogen erbjuds via digitala medier eller traditionella möten.
- Inspel och åsikter kan skickas per post eller via e-post.

Kontaktuppgifter till Mats Karlsson
Tel.nr: 08-410 793 36
E-post: mats.karlsson@upplands-bro.se

§ 11 Information Omdaning Bro
Maria Acaldo, projektledare för Omdaning Bro
PP-presentation visas (bifogas protokollet).
Planprogram och detaljplan läggs ut på samråd till hösten.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Kansliavdelningen
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De fyra samverkansexploatörer är bostadsutvecklare.
Vinterrum - Ulrica Berglöf Lilja, projektledare för Vinterrum håller på att
sammanställer hur det ska se ut (design fas).
Jobbar med trygghetsfrågor.
Nya Bro IP – planering kommer att påbörjas.

§ 12 Ordförande informerar
Fredrik Kjos, Ordförande
Tackar för tema-ärendena och lämnar över ordet till Socialchefen.

§ 13 Socialchefen informerar
Helena Åman, Socialchef
Covid-19 är inte över och det finns kvar restriktioner inom vård och omsorg.
Munskydd ska alltid användas. Uppmaning till anhöriga att man ska vara helt
frisk och att man ska följa de instruktioner som man får när man besöker
boenden, daglig verksamhet och annan verksamhet inom socialtjänsten.
Lansering av vaccin som håller längre än tre månader.
Ingen smittspridning just nu.
Glädjande besked om att kommunen kan erbjuda 400 feriejobbsplatser denna
sommar.
Socialchefen presenterar Mustafa Mukdat Latif som är nyanställd på
socialkontoret och arbetar som projektledare för projektet ”Äldrevänlig
kommun”.
Verksamhetsplanen tar upp att vi ska ha en handlingsplan för att ha
förutsättningar för att bli en äldrevänlig kommun. Äldreplanen kommer ersättas
av den nya handlingsplanen.
För att bli en Äldrevänlig kommun finns åtta fokusområden:
1. Utemiljöer och byggnader.
2. Kollektivtrafik och vägar.
3. Bostäder.
4. Social delaktighet.
5. Åldersdiskriminering.
6. Arbete, sysselsättning och medborgardeltagande.
7. Kommunikation och information samt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kansliavdelningen

2022-05-04

8. Vård, omsorg och service
Kontaktuppgifter till Mustafa Mukdat Latif
Tel.nr: 08-410 793 82
E-post: mustafa.mukdatlatif@upplands-bro.se

§ 14 Pensionärsorganisationerna informerar
PRO Kungsängen - Anders Eklund, Yvonne Husén
Intensiv period där föreningen har fullt upp med olika möten och aktiviteter.
Verksamhet sedan föregående KPR:
- Öppet hus på måndagar mellan 10–12 i Kontakten
- Visat filmer i Ekhammar.
- Årsmöte i mars och månadsmöten i februari och april. Alla möten med
underhållning.
- PUB:ar i Hembygdsgården vid två tillfällen.
- Kortspel i Kontakten varannan måndag.
- Resa till stan, Nya Slussenbron och Gamla Stan
- Café
Kommande program:
- PRO Riks kampanj för Högre Pensioner m.m.
- Månadsmöte med inbjudna kommunpolitiker som får frågor om framtiden
- Stadsvandring på Söders Höjder
- Bioföreställning
- Kortspel under hela sommaren
- Sillunch i Hembygdsgården
- Uppskattningsresa för funktionärer (till Gustavsberg)
- Månadsmöte i Hembygdsgården tillsammans med PRO Bro
- Månadsmöte i juli på Hembygdsgården och i augusti på Gröna Udden
PRO Bro – Christer Norberg
Fullt upp med olika möten och aktiviteter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kansliavdelningen
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SPF Vikningarna – Gerd Gustafsson och Ulla Björklund
• Kommande intensiv period.
•

Den 28/4 anordnades en Pub-afton på hembygdsgården.

•

Planerad Ålands-resa den 29/6.

•

Synpunkt om att torget i Kungsängen är fint men att man saknar
sittplatser i skugga.

•

Förslag på placering av parkbänkar i utefter promenadstråk i Bro och i
Kungsängen.

•

Överlämnar en karta med förslag på "Hälsans stig" i Bro och
Kungsängen.

•

Synpunkter om brister kring färdtjänsten i kommunen.

Kalevas seniorer – Anne Lantz och Anne Koukkari
Mycket aktiviteter på gång. Ny styrelse i föreningen med Anne Lantz som
ordförande.

§ 15 Frågor från pensionärsorganisationerna
Frågor från PRO Kungsängen:
1 Nya boenden i Bro, vad hände?
– Kommunala bolaget anser att det inte finns lämpliga platser som man
snabbt kan komma i gång med att bygga trygghetsboende. Det finns en
aktör som är intresserad av att bygga i Bro. Ett intentionsavtal kan komma
att tecknas med en aktör gällande Tegelhagen.
2 Möteslokaler inför hösten?
– Utgår då frågan är besvarad sedan tidigare.
3 Skyddsrum på kontaktcentrum! Karta bör finnas tillgängligt i pappersform
på kontaktcentrum ifall inte tekniken fungerar eller att den enskilde inte
kan nyttja tekniken.
– Socialchefen tar med förslaget till Kontaktcentrum.
4 Torget Kungsängen (livligare).
– Kommunen har fått in en idé som vi jobbar med. Olika aktiviteter på
torget har fått stå tillbaka på grund av pandemin. Matvagnar och
torghandlare skapar lite mer liv på torget vilket är trevligt. Det finns tankar
på ”fest” på torget. Planerna har dock stannat av i och med pandemin.
5 Äldreplanen?
- Ersätts av en ny handlingsplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16 Kommande möten
•
•

Justerandes sign

30 augusti 2022
7 december 2022

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-05

Kansliavdelningen
Plats och tid

Gemaket 15:00-16:30

Deltagare

Martin Normark (L) Ordförande
Tina Teljstedt (KD)
Anders Åkerlind (M)
Hilde Melin (Upplands-Bro
Anhörigförening)
Lars Kling (Upplands-Bro
Anhörigförening)
Susanna Lillsjö (Svenska Kyrkan
Kungsängen och Västra-Ryd)
AnnChristin Roos (Svenska Kyrkan
Kungsängen och Västra-Ryd)

Övriga deltagare

Lindamari Nilsson, sekreterare
Helena Åhman, socialchef
Malin Labbé, samordnare förebyggande enheten
Anette Holm, aktivitetssamordnare förebyggande enheten
Mats Karlsson, projektledare upphandlingsenheten
Maria Olsson Solmaz, kommunikatör
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§ 8 Kommunikationsenheten informerar – Ny
hemsida
Maria Olsson Solmaz, kommunikatör kommunikationsenheten
Under förstudien för ny hemsida ställde vi oss frågan om vi kan hämta
inspiration från andra branscher som till exempel e-handeln som har kunden i
fokus.
Samlat in data/fakta från både invånare och medarbetare. Ungefär 300
uppgifter gavs ut till invånare att försöka lösa. En tredjedel kunde lösa
uppgiften, en tredjedel kunde inte lösa den. Många uppgav att de hade gett upp
och ringt Kontaktcenter.
Summeringen är att det är svårt att hitta på hemsidan. Det är svårt att hitta på
alla kommuners hemsidor. Det är komplext med så många olika verksamheter,
frågeställningar och behov.
Sökfunktionen kommer att förbättras och det kommer finnas fler sökord
kopplade, oavsett om man stavar fel eller söker på äldre benämningar som till
exempel dagis i stället för förskola.
Pensionärer uppger att det är svårt att hitta aktiviteter för äldre och att det
saknas samlad information.
Det finns ett lagkrav om att kommunens hemsidor ska vara tillgängligt för alla.
I dagsläget är inte hemsidan tillgänglighetsanpassad fullt ut, det går inte att få
alla texter upplästa till exempel. Detta är en del som kommer förbättras i och
med den nya hemsidan. Texter kommer att bytas ut och skrivas om.
Ny hemsida ska lanseras under sommaren men inget datum är fastställt.
Idéskisser är framtagna med bland annat en startsida som frågar om i vilken
roll man besöker hemsidan. På så sätt kan man få information som riktar sig till
den rollen, till exempel förälder/vårdnadshavare, företagare eller aktiv senior.
Kontaktuppgifter till Maria Olsson Solmaz
Tel.nr: 08-518 321 81
Maria.OlssonSolmaz@upplands-bro.se

§ 9 Upphandlingsenheten informerar verksamhetssystem till Utbildnings- och
Socialkontoret
Mats Karlsson, projektledare upphandlingsenheten
PP-presentation visas (bifogas protokollet).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ett nytt verksamhetssystem inom utbildnings- och socialkontoret ska
upphandlas. Projektet befinner sig i förstudie och lösningsfaserna. I dagsläget
genomförs arbetsseminarium (Workshops) med socialkontorets olika
verksamheter.
•

Omvärldsbevakning:
- Andra kommuner
- Leverantörer
- SKR (Sveriges kommuner och regioner)

•

Medborgarinflytande genom dialog
- Dialogen erbjuds via digitala medier eller traditionella möten.
- Inspel och åsikter kan skickas per post eller via e-post.

Kontaktuppgifter till Mats Karlsson
Tel.nr: 08-410 793 36
E-post: mats.karlsson@upplands-bro.se

§ 10 Ordförande informerar
Martin Normark, Socialnämndens ordförande
Överlämnar ordet till Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande.

§ 11 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande
informerar
Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar
Det är ett speciellt år i år - Valår. Ett normalt år skulle vi vara i full gång med
budgetarbetet för nästa år men det är framskjutet till hösten efter valet.
Vi önskar framledes att kunna ansöka om medlemskap till WHO, Age-friendly
Cities and Communitys och att uppfylla kriterierna för att få bli en
”Äldrevänlig kommun”. Socialkontoret har nu anställt en projektledare som
ska jobba med detta, Mustafa Mukdat Latif. Vi ska vara en äldrevänlig
kommun.

§ 12 Socialchefen informerar
Helena Åman, Socialchefen informerar om:
Covid-19 är inte över och det finns kvar restriktioner inom vård och omsorg.
Munskydd ska alltid användas. Uppmaning till anhöriga att man ska vara helt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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frisk och att man ska följa de instruktioner som man får när man besöker
boenden, daglig verksamhet och annan verksamhet inom socialtjänsten.
Glädjande besked om att kommunen kan erbjuda 430 feriejobbsplatser denna
sommar.
Må Bra Check: Den som får checken ska inte behöva betala skatt på pengarna.
Ansökan om Må Bra Check sker precis som vanligt. Nämnden fattar beslut om
bistånd enligt § 4:2.
Föreningsbidrag: besluten är fattade och kommer att verkställas inom kort.
Föreningen får även en bonus på 10,000 kr, en omstartsbonus, med anledning
av pandemin.
Socialchefen berättar om Mustafa Mukdat Latif som är nyanställd på
socialkontoret och arbetar som projektledare för projektet ”Äldrevänlig
kommun”.
Verksamhetsplanen tar upp att vi ska ha en handlingsplan för att ha
förutsättningar för att bli en äldrevänlig kommun. Äldreplanen kommer ersättas
av den nya handlingsplanen.
För att bli en Äldrevänlig kommun finns åtta fokusområden:
1. Utemiljöer och byggnader.
2. Kollektivtrafik och vägar.
3. Bostäder.
4. Social delaktighet.
5. Åldersdiskriminering.
6. Arbete, sysselsättning och medborgardeltagande.
7. Kommunikation och information samt.
8. Vård, omsorg och service
Kontaktuppgifter till Mustafa Mukdat Latif
Tel.nr: 08-410 793 82
E-post: mustafa.mukdatlatif@upplands-bro.se

§ 13 Förebyggande enheten informerar
Malin Labbé, samordnare förebyggande enheten informerar om:
Maryam, anhörigkonsulent
•

Jobbar med retreatdagar ihop med kyrkan. Hunden Nellie brukar vara
med om ingen är allergisk.

•

Skapat en ny grupp som heter nyskapande.

Justerandes sign
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Kansliavdelningen

2022-05-05

•

Jobbat inom psykiatrin och utbildar om anhörigstöd.

•

Har haft promenader med samtal.

Torget 4
•

Öppna upp café 4 som kommer att drivas av jobbcenter. Café 4 invigs
den 19 maj av Tina Teljstedt och Martin Normark. Kommer vara öppet
för allmänheten men det är inget som vi gör reklam för.

•

Kontakten – mötesyta/kontor: Nattillsynen (för barn) kommer flytta in i
lokalerna. Föreningarna som berörs kommer få flytta in på torget 4.

•

Produktionsköket kommer att tas bort och rummet kommer att göras
om så man kan nyttja utrymmet till annat. Skolköken för hemkunskap
kommer vara kvar då dessa används av skolorna.

§ 14 Rapport från anhörigföreningarna
Anhörigföreningen, Hilde Melin, Lars Kling informerar om:
Ny styrelse med Hilde Melin som ordförande.
Deltar på retreatdagarna som anordnas av Svenska kyrkan och förebyggande
enheten.
Startat samtalskvällar med tema. Har haft en kväll med Skuldkänslor som tema
och kommer ha en till kväll med Ensamhet och … som tema.
Svenska kyrkan (Kungsängen och Västra Ryd), Susanna Lillsjö
informerar om:
Bokat in tre retreatdagar till hösten.
Håller enskilda samtal.
Café med våfflor 6/7 - 24/8 och kvällsmusik i Kungsängens kyrka eller
Klockargårdens trädgård 30/6 - 28/7, se hemsida eller annonsering.

§ 15 Kommande möten
•
•

Justerandes sign
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From:
Sent:
To:

Subject:
Attachments:

kommunstyrelsen
den 23 juni 2022 12:40
Bygg- och miljönämnden; Tekniska nämnden; Kultur- och fritidsnämnden;
Utbildningsnämnden; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden;
Socialnämnden; Äldre- och omsorgsnämnden; info@ubh.se
Kommunfullmäktiges beslut § 95 - Tertialrapport 1 - 2022 med
delårsbokslut
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni
2022 - Tertialrapport 1 - 2022 med ....pdf; Protokollsutdrag från
Kommunstyrelsens sammanträde den 6-01-2--20 - Tertialrapport 1 - 2022
med delå....pdf; Tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut.pdf; Bilaga Tertialrapport 1 2022 med delårsbokslut Upplands-Bro kommun.pdf

Hej
Bifogat finner ni Kommunfullmäktiges beslut § 95 - Tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut.

Med vänlig hälsning
Lindamari Nilsson
Administrativ handläggare / Registrator
Enheten för arkiv och registratur
Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
08-518 377 86
linda-mari.nilsson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 95

2022-06-15

Tertialrapport 1 - 2022 med
delårsbokslut
Dnr KS 22/0010

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD),
Agnieszka Silversjö (SD), Anette Nyberg (SD) och Mats Zettmar (SD) deltar
inte i beslutet.
Annelies Lindblom (V), Erik Karlsson (V) och Kjell A Johansson deltar inte i
beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.
Camilla Janson (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Kimmo Lindstedt (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S),
Naser Vukovic (S), Jan Lannefelt (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk
(S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 41,9 mnkr ( -0,6 mnkr). I
delårsresultatet ingår exploateringsintäkter med 50,2 mnkr (14,8
mnkr). Kommunen har en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning med 11,4 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett
överskott jämfört med budget med 43,1 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr
inklusive kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive
kostnader från sociala investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är
113,6 mnkr respektive 113,1 mnkr bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr
respektive 19,2 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om
man exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med
87 mnkr blir det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2022-06-15

Socialnämnden och ekonomiskt bistånd prognosticerar ett underskott mot
budget med 7,7 mnkr respektive 2,5 mnkr. För socialnämnden består
underskottet till största del av ökade externa placeringskostnader inom boende
vuxen, socialpsykiatri samt inom missbruk och kriminalitet.
Kultur-och fritidsnämnden beräknas gå med underskott mot budget med 3,5
mnkr, till stor del på grund av ökade elkostnader. Bygg- och miljönämnden
prognosticerar ett underskott med 2,1 mnkr vilket till stor del beror på
minskade bygglovsintäkter.
Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott mot budget med 7,4 mnkr,
främst beroende på volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar samt
extra Covid-stadsbidrag.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen
för Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett noll-resultat som är enligt
budget. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 3 693 tkr sämre än
budgeterat resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr
bättre än budgeterat resultat.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-05-20



Tertialrapport 1 2022 med delårsbokslut Upplands-Bro kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:


Samtliga nämnder och koncernbolag
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Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 91

2022-06-01

Tertialrapport 1 - 2022 med
delårsbokslut
Dnr KS 22/0010

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD) och Johan Silversjö (SD) deltar inte i beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.
Erik Karlsson (V) deltar inte i beslutet.
Camilla Janson (S), Sven-Inge Nylund (S), Annika Falk (S) och Conny Timan
(S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 41,9 mnkr ( -0,6 mnkr). I
delårsresultatet ingår exploateringsintäkter med 50,2 mnkr (14,8
mnkr). Kommunen har en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning med 11,4 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett
överskott jämfört med budget med 43,1 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr
inklusive kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive
kostnader från sociala investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är
113,6 mnkr respektive 113,1 mnkr bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr
respektive 19,2 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om
man exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med
87 mnkr blir det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.
Socialnämnden och ekonomiskt bistånd prognosticerar ett underskott mot
budget med 7,7 mnkr respektive 2,5 mnkr. För socialnämnden består
underskottet till största del av ökade externa placeringskostnader inom boende
vuxen, socialpsykiatri samt inom missbruk och kriminalitet.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum:

2022-06-01

Kultur-och fritidsnämnden beräknas gå med underskott mot budget med 3,5
mnkr, till stor del på grund av ökade elkostnader. Bygg- och miljönämnden
prognosticerar ett underskott med 2,1 mnkr vilket till stor del beror på
minskade bygglovsintäkter.
Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott mot budget med 7,4 mnkr,
främst beroende på volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar samt
extra Covid-stadsbidrag.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen
för Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett noll-resultat som är enligt
budget. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 3 693 tkr sämre än
budgeterat resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr
bättre än budgeterat resultat.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-05-20
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta.
Beslutet skickas till:


Samtliga nämnder och koncernbolag
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 92

2022-06-01

Ledamotsinitiativ från Alliansen –
Parkeringssituationen vid Lillsjöskolan
KS 22/0388

Beslut
Frågan om parkeringssituationen vid Lillsjöskolan ska utredas och skickas till
Samhällsbyggnadskontoret för utredning och beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar på att frågan om parkeringssituationen vid Lillsjöskolan
ska utredas och skickas till Samhällsbyggnadskontoret för utredning och
beredning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta.
Beslutet skickas till:


Samhällsbyggnadschef
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2022-05-20

KS 22/0010

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 41,9 mnkr ( -0,6 mnkr). I
delårsresultatet ingår exploateringsintäkter med 50,2 mnkr (14,8
mnkr). Kommunen har en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning med 11,4 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott
jämfört med budget med 43,1 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr inklusive
kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader från
sociala investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är 113,6 mnkr respektive
113,1 mnkr bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr respektive 19,2 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om
man exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med 87
mnkr blir det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-05-20
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UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Ärendet
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

äktiges beslut § 95 - Tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut - ÄON 22/0005-4 Kommunfullmäktiges beslut § 95 - Tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut : Följemail - Kommunfullmäktiges beslut § 95 - Tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut.msg

Datum

Vår beteckning

KS 22/0010
Kommunledningskontoret
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 41,9 mnkr ( -0,6 mnkr). I
delårsresultatet ingår exploateringsintäkter med 50,2 mnkr (14,8
mnkr). Kommunen har en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning med 11,4 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott
jämfört med budget med 43,1 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr inklusive
kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader från
sociala investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är 113,6 mnkr respektive
113,1 mnkr bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr respektive 19,2 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om
man exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med 87
mnkr blir det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.
Socialnämnden och ekonomiskt bistånd prognosticerar ett underskott mot budget
med 7,7 mnkr respektive 2,5 mnkr. För socialnämnden består underskottet till
största del av ökade externa placeringskostnader inom boende vuxen,
socialpsykiatri samt inom missbruk och kriminalitet.
Kultur-och fritidsnämnden beräknas gå med underskott mot budget med 3,5 mnkr,
till stor del på grund av ökade elkostnader. Bygg- och miljönämnden
prognosticerar ett underskott med 2,1 mnkr vilket till stor del beror på minskade
bygglovsintäkter.
Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott mot budget med 7,4 mnkr,
främst beroende på volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar samt
extra Covid-stadsbidrag.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett noll-resultat som är enligt budget.
Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 3 693 tkr sämre än budgeterat
resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr bättre än budgeterat
resultat.

Barnperspektiv
Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet
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Datum

Vår beteckning

KS 22/0010
Kommunledningskontoret

Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Tertialrapport 1 2022 med delårsbokslut Upplands-Bro kommun
Beslut sänds till


Samtliga nämnder och koncernbolag
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1

Förvaltningsberättelse

1.1 Inledning
Vårt digitaliserade och globaliserade samhälle är komplext och sårbart. Vi genomlever
en tid som innebär ett oåterkalleligt slut på tiden ”från Berlinmurens fall till den tid vi
lever i nu” vänder till och ”där vi inte riktigt vet vad som komma skall”. Rysslands krig
sätter punkt för den liberala perioden mellan åren 1989 och 2022.
Kriget har medfört att miljontals människor lider och kriget har medfört en humanitär
kris. Våren har inneburit att kommuner och regioner har fått uppdrag att förbereda för
flyktingmottagande. Upplands-Bro har under perioden samarbetat med övriga
kommuner och Länsstyrelsen Stockholm för att såväl stötta de som drabbas av kriget
samt att tillse boendeplatser för människor på flykt.
Kommunstyrelsen fattade beslut i mars om flera uppdrag som stärker krisberedskapen,
det civila försvaret samt stärker förmågan och kapaciteten i Upplands-Bro kommun.
Arbetet med säkerhetsskyddsanalys lägger en grund för säkerhetsskyddsplanen som i
sin tur skapar förutsättningar för krigsorganisation och krigsplacering.
Pandemin som utbröt 2019 har inte ännu släppt greppet och vaccinationer har fortsatt.
Krisen har medfört ett omfattande samarbete inom kommunen och med olika aktörer
däribland Länsstyrelsen Stockholm och med regionen. Arbetet har fokuserat på att
minska smittspridning och förbereda för invånarna för vaccinering.
Att skapa en effektiv och god service till våra invånare står i fokus när verksamhet
utvecklas. Under perioden har utvecklingsarbetet avseende digitalisering fortsatt,
utvecklingsarbetet föranledde att Upplands-Bro belönades med en finalistplats som
Årets digitaliseringskommun på Kvalitetsmässan.
Tidigare har det inte funnits några uttalade beslut angående tillgång till digitala verktyg
i förskolor och skolor. Under 2022 görs en gemensam satsning och alla elever i
grundskolan ska ha tillgång till en egen lärplatta eller bärbar dator. I förskolan ska det
finnas en lärplatta per 5 barn. Alla pedagoger ska ha sitt eget digitala verktyg. Alla
klassrum ska ha projektorer för att kunna arbeta digitalt mot hela grupper.
Kommunen satsar på ökad bemanning inom äldreomsorgen i syfte att öka kvaliteten.
Bemanningen ska förstärkas i samtliga verksamheter under år 2022, oavsett i vilken regi
verksamheten bedrivs. Satsningen gäller såväl baspersonal som legitimerad personal,
med extra fokus på sjuksköterskans roll. Inom hemtjänsten pågår förberedelser för
införandet av fast omsorgskontakt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den
enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när
hemtjänstinsatser verkställs.
Intryck, uttryck, avtryck - Upplands-Bro, Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
sammanställdes, presenterades och antogs i kommunfullmäktige den 30 mars.
Kommunikation och återkoppling av strategin med invånarna har inletts, bland annat
genom en webbsida inklusive metodmaterial som verktyg och inspiration för vidare
samverkan. Strategin realiseras nu i hög samverkan i flera nya initiativ inom löpande
verksamhet och specifika projekt.
Upplands-Bros ambitioner avseende ett näringsliv i toppklass har omsatts i flera olika
nya arenor, träffpunkter och vidtagna åtgärder. Målsättningen är att Upplands-Bro
kommun ska ha fler arbetstillfällen än invånare. Denna ambition stärker
förutsättningarna för att människor genom arbete ska ges goda förutsättningar för att
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1.7 Övergripande mål
1.7.1 Stärka demokratin
Beskrivning

Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.”
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas
liv. Att möjliggöra inflytande, delaktighet och påverkan för invånarna är en viktig
del i att forma ett hållbart samhälle. Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar
demokratin, särskilt kan
nämnas en mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, en växande
internationell migration och en allt snabbare digitalisering. Omvärldsförändringar
leder till utmaningar men också möjligheter. Utmaningarna kan sammanfattas i
det demokratiska utanförskapet, ett hotat demokratiskt samtal och
antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati. Dessa utmaningar hanteras
genom tre strategiska områden som syftar till att stärka och utveckla demokratin:
• förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin
• främja – fler ska vara delaktiga i demokratin
• försvara – fler ska stå upp för demokratin
Sammanfattning för period januari-april

Kommunen deltar i SKRs nätverk för Medborgardialog och delaktighet för att ta del av
goda exempel och dela erfarenheter med andra kommuner i Sverige. Invånarnas
möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en
allt viktigare fråga, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att
utveckla ett hållbart samhälle. Rutiner håller på att ses över för hanteringen av
medborgarförslag, målet är en ökad transparens för medborgaren.
Under våren lanserar kommunen en mobil mötesplats – kommunbussen – för alla som
vill komma i kontakt med kommunen. Syftet med bussen är att skapa lättillgängliga
mötesplatser där kommunen möter invånarna på deras villkor och önskan.
Rutiner håller på att ses över för hanteringen av medborgarförslag, målet är en ökad
transparens för medborgaren.
Kommunens nya invånarsajt kommer att lanseras unders sommaren. De tre nyckelorden
är att hitta rätt, göra rätt och digitalt positivt bemötande. Vidare kommer utvecklingen
av kommunens varumärkesplattform med film, presentationer och berättelser
vidareutvecklas.
Det av kulturrådet finansierade projektet After school har fortsatt att betyda mycket för
kommunens barn i åldrarna 9-14 år. Besöken på After school har ökat stort och det är
tydligt att verksamheten fyller ett tomrum hos barnen, den skapar trygghet och mening.
1.7.2 Meningsfullt åldrande
Beskrivning

Målet: Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “Livskvalitet
och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.”
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I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet,
gemenskap, trivsel, och tillgänghet. Upplands-Bro ska vara en äldrevänlig
kommun. I Upplands-Bro ska det finnas ett rikt och tillgängligt utbud av
upplevelser och aktiviteter inom kultur, natur, fritid och utbildning. Detta oaktat
var i livet du som invånare befinner dig.
Äldre- och omsorgsnämnden har en välgrundad digitaliseringsstrategi
som verksamheterna utgår ifrån. Strategin ska utvecklas genom att lägga fokus på
de särskilda förutsättningar som finns inom nämndens målgrupper. Ålder, språk,
funktionsnedsättning och ekonomi spelar stor roll för hur individer kan ta till sig
de nya digitala alternativen och vara delaktiga i de digitala delarna av samhället
Sammanfattning för period januari-april

Kommunen satsar på ökad bemanning inom äldreomsorgen i syfte att öka kvaliteten.
Bemanningen ska förstärkas i samtliga verksamheter under år 2022, oavsett i vilken regi
verksamheten bedrivs. Satsningen gäller såväl baspersonal som legitimerad personal,
med extra fokus på sjuksköterskans roll.
Bemanningssatsningen genomförts via en utökning av ersättningen till respektive
utförare av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. För att få ta del av medlen krävs
att verksamheten kan visa att definierade villkor gällande ökad bemanning uppfylls. En
arbetsgrupp granskar underlag från utförare och säkerställer att de uppfyller villkor för
ökad ersättning.
Under perioden har tre av fyra vård- och omsorgsboenden och två av tre utförare av
hemtjänst redovisat en ökad bemanning och därmed fått den högre ersättningen.
Inom hemtjänsten pågår förberedelser för införandet av fast omsorgskontakt. Den fasta
omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet,
individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser 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
yrkestiteln undersköterska, detta för att säkra kompetensen.
Norrgården och Kungsgården har under första tertialen ökat sin
sjuksköterskebemanning 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
sjuksköterskebemanning.
1.7.3 Lustfyllt lärande
Beskrivning

I Upplands-Bro fokuserar vi på barn och elevernas förmågor. Den förändrade
befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar kraftig vilket leder till
ökade behov i alla verksamheter som arbetar med barn och unga. Att undersöka och
förstå hur barn och elever uppfattar ett lustfyllt lärande skapar förutsättningar för en
större samsyn i hur det pedagogiska uppdraget kan utvecklas. Kännedom om barn och
elevers uppfattningar om lustfyllt lärande är av vikt för att lyckas med uppdraget att
skapa en livslång lust att lära både inom utbildningsväsendet och i det informella
lärandet. Lärandet i Upplands-Bro strävar efter att barn och elever ska uppleva
undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Lustfyllt lärande är att genom
vilja och motivation erövra nya kunskaper och uppnå meningsfulla mål, samt
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tillfredsställelsen när målet är uppfyllt.
Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för
utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare
och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. Samtliga
utbildningsinstitutioner inom kommunen ska följa nationell läroplan. Genom ett lustfyllt
lärande ges möjligheter att förstå de mekanismer som styr mot en hållbar utveckling och
därmed människans påverkan och beroende av natur, samhälle och ekonomi. Ett
medvetet och nyfiket förhållningssätt bidrar till ett fortsatt gott arbete för en hållbar
utveckling över generationer. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset
för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt
viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skrivoch läsutveckling.

Sammanfattning för period januari-april

Tidigare har det inte funnits några uttalade beslut angående tillgång till digitala verktyg
i våra förskolor och skolor. Under 2022 görs en gemensam satsning. Alla elever i
grundskolan ska ha tillgång till en egen lärplatta eller bärbar dator. I förskolan ska det
finnas en lärplatta per 5 barn. Alla pedagoger ska ha sitt eget digitala verktyg. Alla
klassrum ska ha projektorer för att kunna arbeta digitalt mot hela grupper.
Några skolor har införskaffat skolrobotar som möjliggör undervisning och delaktighet i
undervisning på distans för elever som är hemma på grund av sjukdom, arbetar i
studiegrupp vilket ger ökad tillgänglighet.
Tre skolor i kommunen har deltagit i ett pilotprojekt med Lexplore. Det är ett system
som använder AI (Artificiell Intelligens) för att via elevernas ögonrörelser kunna mäta
elevernas läsförmåga. Resultaten följs sedan upp med intensivundervisning enligt en
beprövad modell. Sedan görs ytterligare test med Lexplore.
Vuxenutbildningen genomför flera satsningar för att utveckla verksamheten.
Resultatmässigt har Svenska för invandrare (SFI) haft många elever men en låg
genomströmning med få elever som klarar kunskapskraven efter påbörjad kurs. Det har
även varit många som inte deltagit i undervisningen eller avslutat före kursens avslut.
Upplands-Bro kommun ingår i en treårig satsning på nyanlända och flerspråkiga elevers
utbildning. Satsningen sker med stöd av Skolverket och har pågått i snart två och ett
halvt år, avslutas i januari 2023. En av del av satsningen är SFI på jobbet, där SFIstudier kombineras med praktik på en arbetsplats. Det har i flera fall varit mycket
lyckat.
1.7.4 Hållbart liv och hälsa
Beskrivning

Målet: För att skapa hållbar hälsa och liv: "Invånare i Upplands-Bro mår bra både
fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen."
Hälsa är ett samspel mellan många faktorer som till exempel goda matvanor, fysisk
aktivitet och gemenskap. En förutsättning för god hälsa är friska ekosystem, ren luft och
rent vatten. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till förebyggande och främjande
åtgärder och kunskap om skydd – och riskfaktorer. Det går också att se hälsa som att
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stärka friskfaktorer. Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett
socialt hållbart samhälle.
Hållbar hälsa och liv tilltalar och är tätt sammanflätat med kommunens vision och
samtliga mål, och är ett samspel mellan olika främjande och förebyggande faktorer.
Tillsammans skapar Upplands-Bro trygga levnadsvillkor som på kort och lång sikt
möjliggör hållbar hälsa och liv för invånarna. Rätten till frihet och personlig säkerhet är
mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort
från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden.
Sammanfattning för period januari-april

Kommuninvånare samt de som vistas i Upplands-Bro kommun ska befinna sig i en
trygg och säker miljö, på offentlig plats, i skola/förskola, i hemmiljö etc. Detta betyder
bland annat en miljö med minskad brottslighet, våld, missbruk och psykisk ohälsa.
En lokal metod för tillitsarbete mellan unga och samhälls- och myndighetsfunktioner
håller på att utvecklas. Trygghetsutskottet har givit kommundirektör i uppdrag att
utveckla en lokal modell/metod med syfte att utreda och öka ungas samhällstillit.
Jobbcenter arbetar ständigt för att utveckla metoder och för att regelbundet och med täta
intervall följa upp den enskildes väg mot arbetet och egen försörjning.
Försörjningsstödet är alltid villkorat och aktivitet från den enskilde en förutsättning för
rätt till bistånd. Resultat av arbetsplan och ansvar följs upp regelbundet som underlag
för rätt till bistånd.
För att öka och variera utbudet av tjänster, samt vidga möjligheter för fler målgrupper
med mål om arbete och egen försörjning, pågår ett arbete med kommande upphandling
av arbetsmarknadsinsatser.
Intryck, uttryck, avtryck - Upplands-Bro, Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
sammanställdes, presenterades och antogs i kommunfullmäktige den 30 mars.
Kommunikation och återkoppling av strategin med invånarna har inletts, bland annat
genom en webbsida inklusive metodmaterial som verktyg och inspiration för vidare
samverkan. Strategin realiseras nu i hög samverkan i flera nya initiativ inom löpande
verksamhet och specifika projekt.
Kommunstyrelsen fattade 2021 beslut om projektet ”Omdaning Bro” där direktiven är
att ta ett helhetsgrepp tas om samhällsutvecklingen där social hållbarhet styr
utvecklingen. Under årets första fyra månader har projektet därmed drivits enligt de
direktiv och den organisation som tillsattes i slutet av 2021. Social hållbarhet är det
styrande perspektivet i omdaningen och därför har metodutveckling samt delaktighet
stort fokus. Under perioden har dels samverkan med SKR och forskare konkretiserats
för att utveckla metoder för delaktighet bland samhällets intressenter, såsom invånare,
verksamma och civilsamhälle. Omdaning Bro har kopplingar till samtliga övergripande
mål.
1.7.5 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning

Mål: För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning växer
med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.”
Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfald genom bevarande av och underhåll
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av skyddade naturområden. I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska,
sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet.
Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till nationella mål och strategier. När
det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan med
bland annat Länsstyrelsen ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa tillse att den
byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet, miljö och sociala
sammanhang.
Kommunens fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro har särskild fokus på
de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på områdena kan utvecklas på
bästa sätt för invånarna. Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att
vara en klimatneutral kommun år 2030 och samhällsbyggandet anpassas efter detta.
Sammanfattning för period januari-april

För att få Upplands-Bros näringsliv och samhälle att växa och blomstra behövs träffar
och löpande dialog. Kommunen erbjuder därför ett flertal olika mötesplatser och arenor,
där Upplands-Bro kommun, regionen, näringslivet, myndigheter, utbildningsanordnare
och andra aktörer kan mötas och diskutera nya möjligheter. Det anordnas även
näringslivsträffar för idé-och kunskapsutbyte mellan företag samt anordnar mindre
nätverk i specifika frågor eller områden.
Kommunstyrelsen ansvar för att ge de kommunala verksamheternas förutsättningar för
en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I januari gav Kommunstyrelsen
kontoret i uppdrag att ta fram ett miljöprogram och en klimatbudget.
Som svar på uppdraget har en ny miljö- och klimatstrategi arbetats fram som planeras
att remitteras till nämnder och bolag över sommaren. Miljö- och klimatstrategin utgår
från den vision och de övergripande mål som finns formulerade för Upplands-Bro
kommun och från kommunens verksamhetsplan och budget 2022. Miljö- och
klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och
den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. I strategin finns tre
prioriterade områden:




Minska klimatpåverkan
Stärka den biologiska mångfalden
Främja en cirkulär ekonomi

1.7.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet
Beskrivning

För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns förutsättningar
för valfrihet och konkurrensneutralitet.” Valfrihet ökar makten och delaktigheten för
Upplands-Bros invånare. I Upplands-Bro ska invånare få välja förskola och skola till
barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg som är aktuell. I Upplands-Bro ska det
finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i
välfärden. Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och
uppmuntrar verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal
och regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i
kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. Både lagen om
offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV, möjliggör och
reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata utförare.
Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande år. Genom upphandlingar
och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens. Genom att ställa
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miljökrav i upphandlingar och genom medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad
konkurrens och en hållbar utveckling.
Sammanfattning för period januari-april

En viktig faktor för en ökad valfrihet är att verksamheterna ges likvärdiga
förutsättningar oavsett vem som driver verksamheten. Kommunledningskontoret följer
löpande nämndernas verksamhet ur detta perspektiv.
Fler fristående förskolor och skolor har etablerat sig i kommunen och några av de
befintliga fristående verksamheterna har utökat sin kapacitet. Andelen barn och elever
som går i fristående förskolor och skolor ökar därmed. Officiell statistik publiceras
senare och presenteras vid T2-uppföljningen.
Inom valfrihetssystemet finns idag tre hemtjänstutförare och fem vård- och
omsorgsboenden. Upplands-Bro kommun ingår i Överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län,
vilket är en länsöverenskommelse som möjliggör val av boende i en annan kommun
som även den är med. Upplands-Bro kommun ingår i denna överenskommelse sedan
den 1 juli 2019 tillsammans med 12 andra kommuner inom Stockholms län.

1.8 Finansiell ställning och kassaflöde
Tillgångar

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 2 012 mnkr (1 724,6 mnkr).
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 20,5 mnkr (22,4mnkr). Det är
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten.
Likviditet

Kommunens likviditet har ökat med 17,5 mnkr sedan april 2021. Bank- och
kassatillgodohavanden uppgår till 106,5 mnkr (89 mnkr) per den sista april.
Kortfristiga lån

Kommunen disponerar en checkräkningskredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den
sista april utnyttjades ingen kredit.
Långfristiga lån

Kommunens långfristiga lån uppgår till 290 mnkr (140 mnkr). Lånen är upptagna
genom Kommuninvest.
Pensioner

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. Avsättningar för
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet.
Avsättning till pension uppgår till 260,4 mnkr (243,2 mnkr) inklusive löneskatt per sista
april. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var fram till
och med april 11,5 mnkr (11 mnkr) inklusive löneskatt.
Den del i pensionssystemet som den anställde själv väljer hur kapitalet ska placeras (den
individuella delen) är PV-valet. Det är kommunen som betalar till PV-valet. Den del
som betalas ut som individuell del kostnadsförs vid intjänandet och redovisas som
kortfristig skuld. Kostnaden enligt prognosen för 2022 är 49,7 mnkr till PV-valet
inklusive löneskatt.
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Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna.
Borgensåtagande

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska
intressen eller genomförs av AB Upplands-Brohus eller annan om alternativet är att
kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt
kräva lämplig säkerhet.
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 2 410 mnkr (2 417 mnkr).
Soliditet

Kommunens balansomslutning är 2 458,8 mnkr (2 067,7 mnkr). Det egna kapitalet
uppgår till 1 284,1 mnkr (1 112,8 mnkr), vilket innebär en soliditet på 52,2 % (53,8 %).
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten är beroende av
resultatutvecklingen och förändringen av nettotillgångarna.
Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 57,5 mnkr (68 mnkr) för årets första 4 månader.
Avskrivningarna uppgår till 24 mnkr (22,3 mnkr).

1.9 Koncern
I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget UpplandsBro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och
Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett noll-resultat som är enligt budget.
Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 3 693 tkr sämre än budgeterat resultat
och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr bättre än budgeterat resultat.
I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage
AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB är i nivå med budget.
Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens
Intressenter, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och Kommuninvest
ekonomisk förening.
Bolagens resultat efter finansiella
poster, tkr

Budget 2022

Resultat jan-apr

Helårsprognos

0

-16

0

33 828

10 698

30 135

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

942

1 760

949

Österhöjdens garage AB

134

-10

134

Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
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Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr inklusive
kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader från sociala
investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är 113,6 mnkr respektive 113,1 mnkr
bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr respektive 19,2 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om man
exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med 87 mnkr blir
det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.
Socialnämnden och ekonomiskt bistånd prognosticerar ett underskott mot budget med
7,7 mnkr respektive 2,5 mnkr. För socialnämnden består underskottet till största del av
ökade externa placeringskostnader inom boende vuxen, socialpsykiatri samt inom
missbruk och kriminalitet.
Kultur-och fritidsnämnden beräknas gå med underskott mot budget med 3,5 mnkr, till
stor del på grund av ökade elkostnader. Bygg- och miljönämnden prognosticerar ett
underskott med 2,1 mnkr vilket till stor del beror på minskade bygglovsintäkter.
Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott mot budget med 7,4 mnkr, främst
beroende på volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar samt extra Covidstadsbidrag.
Semesterlöneskulden beräknas uppgå till 3 mnkr som ej budgeterats och av de 20 mnkr
som budgeterats för oförutsedda kostnader har 100 tkr överförts till GVN (Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden) för att användas till projekt UBRO Examiner - En
plattform för ungas röster och delaktighet.
2021 budgeterades utdelning från Upplands Brohus AB med 7 mnkr. Då utdelningen i
enlighet med paragraf 5 i lagen om allmännyttiga bostadsbolag inte kunde ske förrän
stämman fattat beslut kunde ingen utdelning ske under 2021. Utdelningen kommer ske
under 2022 vilket förklarar det prognosticerade överskottet,6,9 mnkr, avseende
finansnettot.
Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 34,2 mnkr bättre
än budget.

2.1 Resultatprognos
Mnkr

Budget

Helårsprognos

Budgetavvikelse

400,5

484,5

83,9

-2 242,4

-2 253,4

-10,9

-74,2

-74,6

-0,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

-1 916,1

-1 843,5

72,7

Skatteintäkter

1 379,1

1 415,3

36,3

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Generella statsbidrag och utjämning

540,1

537,9

-2,1

VERKSAMHETENS RESULTAT

3,0

109,8

106,8

Finansnetto

2,0

8,9

6,8

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER

5,1

118,7

113,6

5,1

118,7

113,6

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT
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Tkr

202204

202104

202112

Ökning(+)/minskning(-) förutbetalda intäkter som regleras över
flera år

19 790

11 839

32 206

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager

1 870

Justering för ej likviditetspåverkande poster

-22 413

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar

-23 791

92 937

27 848

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder

-17 495

-98 689

-69 355

Kassaflöde från den löpande verksamheten

40 325

54 696

196 865

Investering i immateriella anläggningstillgångar

-4 144

-3 262

-595

Justering för ej likviditetspåverkande poster

16 732

Investering i materiella anläggningstillgångar

-75 198

-78 578

-334 721

241

241

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Försäljning av materiella anläggningstillångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

146
-62 610

-81 599

-334 929

70 000

220 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)
Finansiell leasing

750

Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar

150

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

70 000

220 900

Årets kassaflöde

-22 285

43 097

82 836

Likvida m edel vid årets början

128 788

45 952

45 952

Likvida m edel vid årets/periodens slut

106 502

89 049

128 788

3.5 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR) med undantag för hyreskostnader av fast egendom. Dessa har bokförts som
vanlig hyra. Enligt RKR R 5 ska de hyror som uppfyller vissa kriterier redovisas som
finansiell leasing. Utredning pågår av de hyresavtal som kommunen har.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärde.
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Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och
sammantaget överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa
förekommit under räkenskapsåret.

Intäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s prognos i maj som
pekar på en preliminär slutavräkning för 2022 med + 17 271 tkr och slutlig
slutavräkning för 2021 med + 5 989 tkr.
Kostnader

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i
form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
3, 5, 10, 15, 20, 30, 33, 50, 60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden
för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt
från Rådets skrift om avskrivningar men med egen bedömning av tillgångarnas
beräknade nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar,
teknikskiften, organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden
avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden.
Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (24 150 kr) och
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.
Anläggningstillgångar

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald inäkt och periodiseras över anläggnings
nyttjandeperiod.
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden).
Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen
redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs
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beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de
kommer att leda till utbetalningar.
Resultatutjämningsreserv, RUR

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket
för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av
resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserve n specificeras i
balanskravsutredningen.
Social investeringsfond

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond med
riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat 2013-2020 har totalt 77 mnkr
reserverats inom det egna kapitalet till fonden.
T.o.m 202204 har 42,1 mnkr tagits ut från fonden.
Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande
i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja
trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap
bland kommuninvånarna.
20210
4

2021

Insättning till social
investeringsfond
Uttag från sociala
investeringsfonden
Ackum ulerad
social
investeringsfond

2020

2019

30 00
0

2018

2017

2016

15 00
0

12 00
0

10 00
0

2015

2014

2013
10 00
0

-4 736

-8 030

-12
206

-8 054

-1 352

-3 026

-2 637

-2 043

34
917

39
653

47 68
2

29 88
8

37 94
1

24 29
4

15 32
0

7 957

10 00
0

10 00
0

Exploateringsredovisning

Kommunen följer regelverket utifrån idéskriften från Rådet för kommunal redovisning
(RKR), "Redovisning av kommunal markexploatering - En praktisk vägledning" samt
god redovisningssed.
Omklassificering från markreserv (anläggningstillgång) till exploateringsmark
(omsättningstillgång) sker när arbete inleds med att börja bygga i avsikt att försälja
fastigheten/marken. Upprättande och fastställande av detaljplan för ett
exploateringsområde, eller annat beslutsdokument kan vara utgångspunkt för
exploateringsverksamhet och är att jämställa med begreppet "börja bygga".
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunfullmäktige

§ 95

2022-06-15

Tertialrapport 1 - 2022 med
delårsbokslut
Dnr KS 22/0010

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut.

Reservationer och särskilda uttalanden
Katarina Olofsson (SD), Andreas Persson (SD), Johan Silversjö (SD),
Agnieszka Silversjö (SD), Anette Nyberg (SD) och Mats Zettmar (SD) deltar
inte i beslutet.
Annelies Lindblom (V), Erik Karlsson (V) och Kjell A Johansson deltar inte i
beslutet.
Sara Ridderstedt (MP) deltar inte i beslutet.
Camilla Janson (S), Helena Austrell (S), Catharina Andersson (S), Björn-Inge
Björnberg (S), Kimmo Lindstedt (S), Rasmus Lindstedt (S), Kerstin Ahlin (S),
Naser Vukovic (S), Jan Lannefelt (S), Sven-Inge Nylund (S) och Annika Falk
(S) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 41,9 mnkr ( -0,6 mnkr). I
delårsresultatet ingår exploateringsintäkter med 50,2 mnkr (14,8
mnkr). Kommunen har en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning med 11,4 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett
överskott jämfört med budget med 43,1 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr
inklusive kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive
kostnader från sociala investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är
113,6 mnkr respektive 113,1 mnkr bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr
respektive 19,2 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om
man exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med
87 mnkr blir det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.
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PROTOKOLLSUTDRAG
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:

2022-06-15

Socialnämnden och ekonomiskt bistånd prognosticerar ett underskott mot
budget med 7,7 mnkr respektive 2,5 mnkr. För socialnämnden består
underskottet till största del av ökade externa placeringskostnader inom boende
vuxen, socialpsykiatri samt inom missbruk och kriminalitet.
Kultur-och fritidsnämnden beräknas gå med underskott mot budget med 3,5
mnkr, till stor del på grund av ökade elkostnader. Bygg- och miljönämnden
prognosticerar ett underskott med 2,1 mnkr vilket till stor del beror på
minskade bygglovsintäkter.
Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott mot budget med 7,4 mnkr,
främst beroende på volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar samt
extra Covid-stadsbidrag.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen
för Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett noll-resultat som är enligt
budget. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 3 693 tkr sämre än
budgeterat resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr
bättre än budgeterat resultat.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-05-20



Tertialrapport 1 2022 med delårsbokslut Upplands-Bro kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och att
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta.
Beslutet skickas till:


Samtliga nämnder och koncernbolag
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 91

2022-06-01

Tertialrapport 1 - 2022 med
delårsbokslut
Dnr KS 22/0010

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
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Sammanfattning
Kommunledningskontoret har upprättat delårsbokslut för årets första fyra
månader. Underlaget utgörs bland annat av kontorens tertialrapporter över
nämndernas resultat under januari till april och helårsprognos.
Kommunen redovisar ett delårsresultat på 41,9 mnkr ( -0,6 mnkr). I
delårsresultatet ingår exploateringsintäkter med 50,2 mnkr (14,8
mnkr). Kommunen har en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning med 11,4 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett
överskott jämfört med budget med 43,1 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr
inklusive kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive
kostnader från sociala investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är
113,6 mnkr respektive 113,1 mnkr bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr
respektive 19,2 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om
man exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med
87 mnkr blir det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.
Socialnämnden och ekonomiskt bistånd prognosticerar ett underskott mot
budget med 7,7 mnkr respektive 2,5 mnkr. För socialnämnden består
underskottet till största del av ökade externa placeringskostnader inom boende
vuxen, socialpsykiatri samt inom missbruk och kriminalitet.
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Kultur-och fritidsnämnden beräknas gå med underskott mot budget med 3,5
mnkr, till stor del på grund av ökade elkostnader. Bygg- och miljönämnden
prognosticerar ett underskott med 2,1 mnkr vilket till stor del beror på
minskade bygglovsintäkter.
Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott mot budget med 7,4 mnkr,
främst beroende på volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar samt
extra Covid-stadsbidrag.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen
för Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett noll-resultat som är enligt
budget. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 3 693 tkr sämre än
budgeterat resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr
bättre än budgeterat resultat.
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Ledamotsinitiativ från Alliansen –
Parkeringssituationen vid Lillsjöskolan
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Beslut
Frågan om parkeringssituationen vid Lillsjöskolan ska utredas och skickas till
Samhällsbyggnadskontoret för utredning och beredning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Fredrik Kjos (M) yrkar på att frågan om parkeringssituationen vid Lillsjöskolan
ska utredas och skickas till Samhällsbyggnadskontoret för utredning och
beredning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta.
Beslutet skickas till:


Samhällsbyggnadschef
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Kommunen redovisar ett delårsresultat på 41,9 mnkr ( -0,6 mnkr). I
delårsresultatet ingår exploateringsintäkter med 50,2 mnkr (14,8
mnkr). Kommunen har en positiv budgetavvikelse avseende skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning med 11,4 mnkr. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott
jämfört med budget med 43,1 mnkr.
Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr inklusive
kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader från
sociala investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är 113,6 mnkr respektive
113,1 mnkr bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr respektive 19,2 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om
man exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med 87
mnkr blir det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.
Socialnämnden och ekonomiskt bistånd prognosticerar ett underskott mot budget
med 7,7 mnkr respektive 2,5 mnkr. För socialnämnden består underskottet till
största del av ökade externa placeringskostnader inom boende vuxen,
socialpsykiatri samt inom missbruk och kriminalitet.
Kultur-och fritidsnämnden beräknas gå med underskott mot budget med 3,5 mnkr,
till stor del på grund av ökade elkostnader. Bygg- och miljönämnden
prognosticerar ett underskott med 2,1 mnkr vilket till stor del beror på minskade
bygglovsintäkter.
Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott mot budget med 7,4 mnkr,
främst beroende på volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar samt
extra Covid-stadsbidrag.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett noll-resultat som är enligt budget.
Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 3 693 tkr sämre än budgeterat
resultat och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr bättre än budgeterat
resultat.

Barnperspektiv
Barnperspektivet bedöms ha beaktats i ärendet
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1

Förvaltningsberättelse

1.1 Inledning
Vårt digitaliserade och globaliserade samhälle är komplext och sårbart. Vi genomlever
en tid som innebär ett oåterkalleligt slut på tiden ”från Berlinmurens fall till den tid vi
lever i nu” vänder till och ”där vi inte riktigt vet vad som komma skall”. Rysslands krig
sätter punkt för den liberala perioden mellan åren 1989 och 2022.
Kriget har medfört att miljontals människor lider och kriget har medfört en humanitär
kris. Våren har inneburit att kommuner och regioner har fått uppdrag att förbereda för
flyktingmottagande. Upplands-Bro har under perioden samarbetat med övriga
kommuner och Länsstyrelsen Stockholm för att såväl stötta de som drabbas av kriget
samt att tillse boendeplatser för människor på flykt.
Kommunstyrelsen fattade beslut i mars om flera uppdrag som stärker krisberedskapen,
det civila försvaret samt stärker förmågan och kapaciteten i Upplands-Bro kommun.
Arbetet med säkerhetsskyddsanalys lägger en grund för säkerhetsskyddsplanen som i
sin tur skapar förutsättningar för krigsorganisation och krigsplacering.
Pandemin som utbröt 2019 har inte ännu släppt greppet och vaccinationer har fortsatt.
Krisen har medfört ett omfattande samarbete inom kommunen och med olika aktörer
däribland Länsstyrelsen Stockholm och med regionen. Arbetet har fokuserat på att
minska smittspridning och förbereda för invånarna för vaccinering.
Att skapa en effektiv och god service till våra invånare står i fokus när verksamhet
utvecklas. Under perioden har utvecklingsarbetet avseende digitalisering fortsatt,
utvecklingsarbetet föranledde att Upplands-Bro belönades med en finalistplats som
Årets digitaliseringskommun på Kvalitetsmässan.
Tidigare har det inte funnits några uttalade beslut angående tillgång till digitala verktyg
i förskolor och skolor. Under 2022 görs en gemensam satsning och alla elever i
grundskolan ska ha tillgång till en egen lärplatta eller bärbar dator. I förskolan ska det
finnas en lärplatta per 5 barn. Alla pedagoger ska ha sitt eget digitala verktyg. Alla
klassrum ska ha projektorer för att kunna arbeta digitalt mot hela grupper.
Kommunen satsar på ökad bemanning inom äldreomsorgen i syfte att öka kvaliteten.
Bemanningen ska förstärkas i samtliga verksamheter under år 2022, oavsett i vilken regi
verksamheten bedrivs. Satsningen gäller såväl baspersonal som legitimerad personal,
med extra fokus på sjuksköterskans roll. Inom hemtjänsten pågår förberedelser för
införandet av fast omsorgskontakt. Den fasta omsorgskontakten ska tillgodose den
enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när
hemtjänstinsatser verkställs.
Intryck, uttryck, avtryck - Upplands-Bro, Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
sammanställdes, presenterades och antogs i kommunfullmäktige den 30 mars.
Kommunikation och återkoppling av strategin med invånarna har inletts, bland annat
genom en webbsida inklusive metodmaterial som verktyg och inspiration för vidare
samverkan. Strategin realiseras nu i hög samverkan i flera nya initiativ inom löpande
verksamhet och specifika projekt.
Upplands-Bros ambitioner avseende ett näringsliv i toppklass har omsatts i flera olika
nya arenor, träffpunkter och vidtagna åtgärder. Målsättningen är att Upplands-Bro
kommun ska ha fler arbetstillfällen än invånare. Denna ambition stärker
förutsättningarna för att människor genom arbete ska ges goda förutsättningar för att
Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2022
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1.7 Övergripande mål
1.7.1 Stärka demokratin
Beskrivning

Det övergripande målet för att stärka demokratin: “Invånare är involverade och
engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.”
Den lokala nivån av beslutsfattande har stor och direkt påverkan på invånarnas
liv. Att möjliggöra inflytande, delaktighet och påverkan för invånarna är en viktig
del i att forma ett hållbart samhälle. Det finns flera omvärldsförändringar som påverkar
demokratin, särskilt kan
nämnas en mer globaliserad ekonomi, klimatförändringar, en växande
internationell migration och en allt snabbare digitalisering. Omvärldsförändringar
leder till utmaningar men också möjligheter. Utmaningarna kan sammanfattas i
det demokratiska utanförskapet, ett hotat demokratiskt samtal och
antidemokratiska aktörer som utmanar vår demokrati. Dessa utmaningar hanteras
genom tre strategiska områden som syftar till att stärka och utveckla demokratin:
• förankra – fler ska förstå och praktisera demokratin
• främja – fler ska vara delaktiga i demokratin
• försvara – fler ska stå upp för demokratin
Sammanfattning för period januari-april

Kommunen deltar i SKRs nätverk för Medborgardialog och delaktighet för att ta del av
goda exempel och dela erfarenheter med andra kommuner i Sverige. Invånarnas
möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets utveckling har blivit en
allt viktigare fråga, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att
utveckla ett hållbart samhälle. Rutiner håller på att ses över för hanteringen av
medborgarförslag, målet är en ökad transparens för medborgaren.
Under våren lanserar kommunen en mobil mötesplats – kommunbussen – för alla som
vill komma i kontakt med kommunen. Syftet med bussen är att skapa lättillgängliga
mötesplatser där kommunen möter invånarna på deras villkor och önskan.
Rutiner håller på att ses över för hanteringen av medborgarförslag, målet är en ökad
transparens för medborgaren.
Kommunens nya invånarsajt kommer att lanseras unders sommaren. De tre nyckelorden
är att hitta rätt, göra rätt och digitalt positivt bemötande. Vidare kommer utvecklingen
av kommunens varumärkesplattform med film, presentationer och berättelser
vidareutvecklas.
Det av kulturrådet finansierade projektet After school har fortsatt att betyda mycket för
kommunens barn i åldrarna 9-14 år. Besöken på After school har ökat stort och det är
tydligt att verksamheten fyller ett tomrum hos barnen, den skapar trygghet och mening.
1.7.2 Meningsfullt åldrande
Beskrivning

Målet: Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: “Livskvalitet
och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.”
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I Upplands-Bro finns plats för alla och samhällsbygget kännetecknas av trygghet,
gemenskap, trivsel, och tillgänghet. Upplands-Bro ska vara en äldrevänlig
kommun. I Upplands-Bro ska det finnas ett rikt och tillgängligt utbud av
upplevelser och aktiviteter inom kultur, natur, fritid och utbildning. Detta oaktat
var i livet du som invånare befinner dig.
Äldre- och omsorgsnämnden har en välgrundad digitaliseringsstrategi
som verksamheterna utgår ifrån. Strategin ska utvecklas genom att lägga fokus på
de särskilda förutsättningar som finns inom nämndens målgrupper. Ålder, språk,
funktionsnedsättning och ekonomi spelar stor roll för hur individer kan ta till sig
de nya digitala alternativen och vara delaktiga i de digitala delarna av samhället
Sammanfattning för period januari-april

Kommunen satsar på ökad bemanning inom äldreomsorgen i syfte att öka kvaliteten.
Bemanningen ska förstärkas i samtliga verksamheter under år 2022, oavsett i vilken regi
verksamheten bedrivs. Satsningen gäller såväl baspersonal som legitimerad personal,
med extra fokus på sjuksköterskans roll.
Bemanningssatsningen genomförts via en utökning av ersättningen till respektive
utförare av hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. För att få ta del av medlen krävs
att verksamheten kan visa att definierade villkor gällande ökad bemanning uppfylls. En
arbetsgrupp granskar underlag från utförare och säkerställer att de uppfyller villkor för
ökad ersättning.
Under perioden har tre av fyra vård- och omsorgsboenden och två av tre utförare av
hemtjänst redovisat en ökad bemanning och därmed fått den högre ersättningen.
Inom hemtjänsten pågår förberedelser för införandet av fast omsorgskontakt. Den fasta
omsorgskontakten ska tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet,
individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser 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
yrkestiteln undersköterska, detta för att säkra kompetensen.
Norrgården och Kungsgården har under första tertialen ökat sin
sjuksköterskebemanning 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
sjuksköterskebemanning.
1.7.3 Lustfyllt lärande
Beskrivning

I Upplands-Bro fokuserar vi på barn och elevernas förmågor. Den förändrade
befolkningsstrukturen innebär att antalet barn och unga ökar kraftig vilket leder till
ökade behov i alla verksamheter som arbetar med barn och unga. Att undersöka och
förstå hur barn och elever uppfattar ett lustfyllt lärande skapar förutsättningar för en
större samsyn i hur det pedagogiska uppdraget kan utvecklas. Kännedom om barn och
elevers uppfattningar om lustfyllt lärande är av vikt för att lyckas med uppdraget att
skapa en livslång lust att lära både inom utbildningsväsendet och i det informella
lärandet. Lärandet i Upplands-Bro strävar efter att barn och elever ska uppleva
undervisningen som begriplig, hanterbar och meningsfull. Lustfyllt lärande är att genom
vilja och motivation erövra nya kunskaper och uppnå meningsfulla mål, samt

Upplands-Bro, Tertialrapport 1 2022

8(23)

Kommunfullmäktiges beslut § 95 - Tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut - ÄON 22/0005-4 Kommunfullmäktiges beslut § 95 - Tertialrapport 1 - 2022 med delårsbokslut : Bilaga - Tertialrapport 1 2022 med delårsbokslut Upplands-Bro kommun.pdf

tillfredsställelsen när målet är uppfyllt.
Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för
utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, tillitsfulla relationer mellan lärare
och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete är förutsättningar för detta. Samtliga
utbildningsinstitutioner inom kommunen ska följa nationell läroplan. Genom ett lustfyllt
lärande ges möjligheter att förstå de mekanismer som styr mot en hållbar utveckling och
därmed människans påverkan och beroende av natur, samhälle och ekonomi. Ett
medvetet och nyfiket förhållningssätt bidrar till ett fortsatt gott arbete för en hållbar
utveckling över generationer. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset
för bildning, upplysning, utbildning och forskning. Biblioteket utgör också en särskilt
viktig resurs när det gäller att stimulera barn till läslust och bidra till barns språk-, skrivoch läsutveckling.

Sammanfattning för period januari-april

Tidigare har det inte funnits några uttalade beslut angående tillgång till digitala verktyg
i våra förskolor och skolor. Under 2022 görs en gemensam satsning. Alla elever i
grundskolan ska ha tillgång till en egen lärplatta eller bärbar dator. I förskolan ska det
finnas en lärplatta per 5 barn. Alla pedagoger ska ha sitt eget digitala verktyg. Alla
klassrum ska ha projektorer för att kunna arbeta digitalt mot hela grupper.
Några skolor har införskaffat skolrobotar som möjliggör undervisning och delaktighet i
undervisning på distans för elever som är hemma på grund av sjukdom, arbetar i
studiegrupp vilket ger ökad tillgänglighet.
Tre skolor i kommunen har deltagit i ett pilotprojekt med Lexplore. Det är ett system
som använder AI (Artificiell Intelligens) för att via elevernas ögonrörelser kunna mäta
elevernas läsförmåga. Resultaten följs sedan upp med intensivundervisning enligt en
beprövad modell. Sedan görs ytterligare test med Lexplore.
Vuxenutbildningen genomför flera satsningar för att utveckla verksamheten.
Resultatmässigt har Svenska för invandrare (SFI) haft många elever men en låg
genomströmning med få elever som klarar kunskapskraven efter påbörjad kurs. Det har
även varit många som inte deltagit i undervisningen eller avslutat före kursens avslut.
Upplands-Bro kommun ingår i en treårig satsning på nyanlända och flerspråkiga elevers
utbildning. Satsningen sker med stöd av Skolverket och har pågått i snart två och ett
halvt år, avslutas i januari 2023. En av del av satsningen är SFI på jobbet, där SFIstudier kombineras med praktik på en arbetsplats. Det har i flera fall varit mycket
lyckat.
1.7.4 Hållbart liv och hälsa
Beskrivning

Målet: För att skapa hållbar hälsa och liv: "Invånare i Upplands-Bro mår bra både
fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen."
Hälsa är ett samspel mellan många faktorer som till exempel goda matvanor, fysisk
aktivitet och gemenskap. En förutsättning för god hälsa är friska ekosystem, ren luft och
rent vatten. Uppdrag inom hälsa är ofta kopplat till förebyggande och främjande
åtgärder och kunskap om skydd – och riskfaktorer. Det går också att se hälsa som att
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stärka friskfaktorer. Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett
socialt hållbart samhälle.
Hållbar hälsa och liv tilltalar och är tätt sammanflätat med kommunens vision och
samtliga mål, och är ett samspel mellan olika främjande och förebyggande faktorer.
Tillsammans skapar Upplands-Bro trygga levnadsvillkor som på kort och lång sikt
möjliggör hållbar hälsa och liv för invånarna. Rätten till frihet och personlig säkerhet är
mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort
från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden.
Sammanfattning för period januari-april

Kommuninvånare samt de som vistas i Upplands-Bro kommun ska befinna sig i en
trygg och säker miljö, på offentlig plats, i skola/förskola, i hemmiljö etc. Detta betyder
bland annat en miljö med minskad brottslighet, våld, missbruk och psykisk ohälsa.
En lokal metod för tillitsarbete mellan unga och samhälls- och myndighetsfunktioner
håller på att utvecklas. Trygghetsutskottet har givit kommundirektör i uppdrag att
utveckla en lokal modell/metod med syfte att utreda och öka ungas samhällstillit.
Jobbcenter arbetar ständigt för att utveckla metoder och för att regelbundet och med täta
intervall följa upp den enskildes väg mot arbetet och egen försörjning.
Försörjningsstödet är alltid villkorat och aktivitet från den enskilde en förutsättning för
rätt till bistånd. Resultat av arbetsplan och ansvar följs upp regelbundet som underlag
för rätt till bistånd.
För att öka och variera utbudet av tjänster, samt vidga möjligheter för fler målgrupper
med mål om arbete och egen försörjning, pågår ett arbete med kommande upphandling
av arbetsmarknadsinsatser.
Intryck, uttryck, avtryck - Upplands-Bro, Kultur- och Fritidspolitisk strategi 2030
sammanställdes, presenterades och antogs i kommunfullmäktige den 30 mars.
Kommunikation och återkoppling av strategin med invånarna har inletts, bland annat
genom en webbsida inklusive metodmaterial som verktyg och inspiration för vidare
samverkan. Strategin realiseras nu i hög samverkan i flera nya initiativ inom löpande
verksamhet och specifika projekt.
Kommunstyrelsen fattade 2021 beslut om projektet ”Omdaning Bro” där direktiven är
att ta ett helhetsgrepp tas om samhällsutvecklingen där social hållbarhet styr
utvecklingen. Under årets första fyra månader har projektet därmed drivits enligt de
direktiv och den organisation som tillsattes i slutet av 2021. Social hållbarhet är det
styrande perspektivet i omdaningen och därför har metodutveckling samt delaktighet
stort fokus. Under perioden har dels samverkan med SKR och forskare konkretiserats
för att utveckla metoder för delaktighet bland samhällets intressenter, såsom invånare,
verksamma och civilsamhälle. Omdaning Bro har kopplingar till samtliga övergripande
mål.
1.7.5 Hållbart samhällsbyggande
Beskrivning

Mål: För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: “Upplands-Bros befolkning växer
med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.”
Upplands-Bro ska främja en hög biologisk mångfald genom bevarande av och underhåll
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av skyddade naturområden. I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska,
sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet.
Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till nationella mål och strategier. När
det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan med
bland annat Länsstyrelsen ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa tillse att den
byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet, miljö och sociala
sammanhang.
Kommunens fördjupade översiktsplaner för Kungsängen och Bro har särskild fokus på
de tre hållbarhetsaspekterna och ger konkreta förslag på områdena kan utvecklas på
bästa sätt för invånarna. Kommunen stödjer en cirkulär ekonomi och strävar efter att
vara en klimatneutral kommun år 2030 och samhällsbyggandet anpassas efter detta.
Sammanfattning för period januari-april

För att få Upplands-Bros näringsliv och samhälle att växa och blomstra behövs träffar
och löpande dialog. Kommunen erbjuder därför ett flertal olika mötesplatser och arenor,
där Upplands-Bro kommun, regionen, näringslivet, myndigheter, utbildningsanordnare
och andra aktörer kan mötas och diskutera nya möjligheter. Det anordnas även
näringslivsträffar för idé-och kunskapsutbyte mellan företag samt anordnar mindre
nätverk i specifika frågor eller områden.
Kommunstyrelsen ansvar för att ge de kommunala verksamheternas förutsättningar för
en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. I januari gav Kommunstyrelsen
kontoret i uppdrag att ta fram ett miljöprogram och en klimatbudget.
Som svar på uppdraget har en ny miljö- och klimatstrategi arbetats fram som planeras
att remitteras till nämnder och bolag över sommaren. Miljö- och klimatstrategin utgår
från den vision och de övergripande mål som finns formulerade för Upplands-Bro
kommun och från kommunens verksamhetsplan och budget 2022. Miljö- och
klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och
den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning. I strategin finns tre
prioriterade områden:




Minska klimatpåverkan
Stärka den biologiska mångfalden
Främja en cirkulär ekonomi

1.7.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet
Beskrivning

För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: “I Upplands-Bro finns förutsättningar
för valfrihet och konkurrensneutralitet.” Valfrihet ökar makten och delaktigheten för
Upplands-Bros invånare. I Upplands-Bro ska invånare få välja förskola och skola till
barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg som är aktuell. I Upplands-Bro ska det
finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i
välfärden. Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och
uppmuntrar verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal
och regional näringslivsutveckling och genom att ställa sociala krav och miljökrav i
kommunens upphandlingar bidrar kommunen till en hållbar utveckling. Både lagen om
offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV, möjliggör och
reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata utförare.
Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande år. Genom upphandlingar
och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens. Genom att ställa
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miljökrav i upphandlingar och genom medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad
konkurrens och en hållbar utveckling.
Sammanfattning för period januari-april

En viktig faktor för en ökad valfrihet är att verksamheterna ges likvärdiga
förutsättningar oavsett vem som driver verksamheten. Kommunledningskontoret följer
löpande nämndernas verksamhet ur detta perspektiv.
Fler fristående förskolor och skolor har etablerat sig i kommunen och några av de
befintliga fristående verksamheterna har utökat sin kapacitet. Andelen barn och elever
som går i fristående förskolor och skolor ökar därmed. Officiell statistik publiceras
senare och presenteras vid T2-uppföljningen.
Inom valfrihetssystemet finns idag tre hemtjänstutförare och fem vård- och
omsorgsboenden. Upplands-Bro kommun ingår i Överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län,
vilket är en länsöverenskommelse som möjliggör val av boende i en annan kommun
som även den är med. Upplands-Bro kommun ingår i denna överenskommelse sedan
den 1 juli 2019 tillsammans med 12 andra kommuner inom Stockholms län.

1.8 Finansiell ställning och kassaflöde
Tillgångar

Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 2 012 mnkr (1 724,6 mnkr).
Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 20,5 mnkr (22,4mnkr). Det är
markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten.
Likviditet

Kommunens likviditet har ökat med 17,5 mnkr sedan april 2021. Bank- och
kassatillgodohavanden uppgår till 106,5 mnkr (89 mnkr) per den sista april.
Kortfristiga lån

Kommunen disponerar en checkräkningskredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den
sista april utnyttjades ingen kredit.
Långfristiga lån

Kommunens långfristiga lån uppgår till 290 mnkr (140 mnkr). Lånen är upptagna
genom Kommuninvest.
Pensioner

Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. Avsättningar för
pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet.
Avsättning till pension uppgår till 260,4 mnkr (243,2 mnkr) inklusive löneskatt per sista
april. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande var fram till
och med april 11,5 mnkr (11 mnkr) inklusive löneskatt.
Den del i pensionssystemet som den anställde själv väljer hur kapitalet ska placeras (den
individuella delen) är PV-valet. Det är kommunen som betalar till PV-valet. Den del
som betalas ut som individuell del kostnadsförs vid intjänandet och redovisas som
kortfristig skuld. Kostnaden enligt prognosen för 2022 är 49,7 mnkr till PV-valet
inklusive löneskatt.
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Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i
anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt
index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna.
Borgensåtagande

Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om
åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska
intressen eller genomförs av AB Upplands-Brohus eller annan om alternativet är att
kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt
kräva lämplig säkerhet.
Kommunens borgensåtaganden uppgår till 2 410 mnkr (2 417 mnkr).
Soliditet

Kommunens balansomslutning är 2 458,8 mnkr (2 067,7 mnkr). Det egna kapitalet
uppgår till 1 284,1 mnkr (1 112,8 mnkr), vilket innebär en soliditet på 52,2 % (53,8 %).
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel och
beskriver den långsiktiga betalningsförmågan. Soliditeten är beroende av
resultatutvecklingen och förändringen av nettotillgångarna.
Investeringsredovisning

Nettoinvesteringarna uppgår till 57,5 mnkr (68 mnkr) för årets första 4 månader.
Avskrivningarna uppgår till 24 mnkr (22,3 mnkr).

1.9 Koncern
I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår det helägda moderbolaget UpplandsBro Kommunföretag AB med de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och
Upplands-Bro Kommun-fastigheter AB. Inga förändringar har skett under året i
kommunkoncernens sammansättning.
Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Helårsprognosen för
Upplands-Bro Kommunföretag AB visar ett noll-resultat som är enligt budget.
Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus visar 3 693 tkr sämre än budgeterat resultat
och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB visar 7 tkr bättre än budgeterat resultat.
I juli 2013 förvärvade Upplands-Bro kommun 51 % av aktierna i Österhöjdens Garage
AB. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB är i nivå med budget.
Kommunen har också mindre engagemang i Brandkåren Attunda, Mälardalens
Intressenter, Käppalaförbundet, Kommunalförbundet Norrvatten och Kommuninvest
ekonomisk förening.
Bolagens resultat efter finansiella
poster, tkr

Budget 2022

Resultat jan-apr

Helårsprognos

0

-16

0

33 828

10 698

30 135

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

942

1 760

949

Österhöjdens garage AB

134

-10

134

Upplands-Bro Kommunföretag AB
AB Upplands-Brohus
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Helårsprognos

Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 118,7 mnkr inklusive
kostnader för de sociala investeringsfonderna. Resultat exklusive kostnader från sociala
investeringsfonden förväntas bli 132,3 mnkr. Det är 113,6 mnkr respektive 113,1 mnkr
bättre än budgeterat resultat på 5,1 mnkr respektive 19,2 mnkr.
Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott mot budget på 72,3 mnkr. Om man
exkluderar kommunstyrelsens prognosticerade exploateringsintäkter med 87 mnkr blir
det dock ett samlat underskott med 14,7 mnkr.
Socialnämnden och ekonomiskt bistånd prognosticerar ett underskott mot budget med
7,7 mnkr respektive 2,5 mnkr. För socialnämnden består underskottet till största del av
ökade externa placeringskostnader inom boende vuxen, socialpsykiatri samt inom
missbruk och kriminalitet.
Kultur-och fritidsnämnden beräknas gå med underskott mot budget med 3,5 mnkr, till
stor del på grund av ökade elkostnader. Bygg- och miljönämnden prognosticerar ett
underskott med 2,1 mnkr vilket till stor del beror på minskade bygglovsintäkter.
Utbildningsnämnden prognosticerar ett överskott mot budget med 7,4 mnkr, främst
beroende på volymöverskott pga. färre utbetalade barn-/elevpengar samt extra Covidstadsbidrag.
Semesterlöneskulden beräknas uppgå till 3 mnkr som ej budgeterats och av de 20 mnkr
som budgeterats för oförutsedda kostnader har 100 tkr överförts till GVN (Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden) för att användas till projekt UBRO Examiner - En
plattform för ungas röster och delaktighet.
2021 budgeterades utdelning från Upplands Brohus AB med 7 mnkr. Då utdelningen i
enlighet med paragraf 5 i lagen om allmännyttiga bostadsbolag inte kunde ske förrän
stämman fattat beslut kunde ingen utdelning ske under 2021. Utdelningen kommer ske
under 2022 vilket förklarar det prognosticerade överskottet,6,9 mnkr, avseende
finansnettot.
Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 34,2 mnkr bättre
än budget.

2.1 Resultatprognos
Mnkr

Budget

Helårsprognos

Budgetavvikelse

400,5

484,5

83,9

-2 242,4

-2 253,4

-10,9

-74,2

-74,6

-0,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

-1 916,1

-1 843,5

72,7

Skatteintäkter

1 379,1

1 415,3

36,3

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Generella statsbidrag och utjämning

540,1

537,9

-2,1

VERKSAMHETENS RESULTAT

3,0

109,8

106,8

Finansnetto

2,0

8,9

6,8

RESULTAT EFTER FINANSIELLA
POSTER

5,1

118,7

113,6

5,1

118,7

113,6

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT
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Tkr

202204

202104

202112

Ökning(+)/minskning(-) förutbetalda intäkter som regleras över
flera år

19 790

11 839

32 206

Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager

1 870

Justering för ej likviditetspåverkande poster

-22 413

Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar

-23 791

92 937

27 848

Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder

-17 495

-98 689

-69 355

Kassaflöde från den löpande verksamheten

40 325

54 696

196 865

Investering i immateriella anläggningstillgångar

-4 144

-3 262

-595

Justering för ej likviditetspåverkande poster

16 732

Investering i materiella anläggningstillgångar

-75 198

-78 578

-334 721

241

241

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Försäljning av materiella anläggningstillångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

146
-62 610

-81 599

-334 929

70 000

220 000

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+)
Finansiell leasing

750

Ökning(-)/minskning(+) långfristiga fordringar

150

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

70 000

220 900

Årets kassaflöde

-22 285

43 097

82 836

Likvida m edel vid årets början

128 788

45 952

45 952

Likvida m edel vid årets/periodens slut

106 502

89 049

128 788

3.5 Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR) med undantag för hyreskostnader av fast egendom. Dessa har bokförts som
vanlig hyra. Enligt RKR R 5 ska de hyror som uppfyller vissa kriterier redovisas som
finansiell leasing. Utredning pågår av de hyresavtal som kommunen har.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och
anskaffningsvärde.
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Jämförelsestörande poster

Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och
sammantaget överstiger 5 miljoner kronor. De särredovisas i resultaträkningen om dessa
förekommit under räkenskapsåret.

Intäkter

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR:s prognos i maj som
pekar på en preliminär slutavräkning för 2022 med + 17 271 tkr och slutlig
slutavräkning för 2021 med + 5 989 tkr.
Kostnader

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i
form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
Avskrivningstider
Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen:
3, 5, 10, 15, 20, 30, 33, 50, 60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden
för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt
från Rådets skrift om avskrivningar men med egen bedömning av tillgångarnas
beräknade nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar,
teknikskiften, organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden
avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden.
Avskrivningsmetod
Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning

Gränsdragning mellan kostnad och investering

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för
mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp (24 150 kr) och
gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar.
Anläggningstillgångar

Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald inäkt och periodiseras över anläggnings
nyttjandeperiod.
I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden).
Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt
RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen
redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de
förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs
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beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som
ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de
kommer att leda till utbetalningar.
Resultatutjämningsreserv, RUR

Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket
för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av
resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk
hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserve n specificeras i
balanskravsutredningen.
Social investeringsfond

Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond med
riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat 2013-2020 har totalt 77 mnkr
reserverats inom det egna kapitalet till fonden.
T.o.m 202204 har 42,1 mnkr tagits ut från fonden.
Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande
i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda
liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja
trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap
bland kommuninvånarna.
20210
4

2021

Insättning till social
investeringsfond
Uttag från sociala
investeringsfonden
Ackum ulerad
social
investeringsfond

2020

2019

30 00
0

2018

2017

2016

15 00
0

12 00
0

10 00
0

2015

2014

2013
10 00
0

-4 736

-8 030

-12
206

-8 054

-1 352

-3 026

-2 637

-2 043

34
917

39
653

47 68
2

29 88
8

37 94
1

24 29
4

15 32
0

7 957

10 00
0

10 00
0

Exploateringsredovisning

Kommunen följer regelverket utifrån idéskriften från Rådet för kommunal redovisning
(RKR), "Redovisning av kommunal markexploatering - En praktisk vägledning" samt
god redovisningssed.
Omklassificering från markreserv (anläggningstillgång) till exploateringsmark
(omsättningstillgång) sker när arbete inleds med att börja bygga i avsikt att försälja
fastigheten/marken. Upprättande och fastställande av detaljplan för ett
exploateringsområde, eller annat beslutsdokument kan vara utgångspunkt för
exploateringsverksamhet och är att jämställa med begreppet "börja bygga".
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From:
Sent:
To:

Subject:
Attachments:

kommunstyrelsen
den 18 augusti 2022 11:05
Bygg- och miljönämnden; Tekniska nämnden; Socialnämnden; Äldre - och
omsorgsnämnden; Utbildningsnämnden; Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden; Kultur- och fritidsnämnden; info@ubh.se
Kommunstyrelsens beslut § 88 - Miljö- och klimatstrategi för Upplands Bro
kommun
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 6-01-2--20 Miljö- och klimatstrategi för Up....pdf; Miljö- och klimatstrategi för
Upplands-Bro kommun.pdf; Bilaga 1 - Miljö- och klimatstrategi 20232030.docx

Hej
Bifogat finner ni Kommunstyrelsens beslut § 88 - Miljö- och klimatstrategi för Upplands Bro kommun.

Med vänlig hälsning
Lindamari Nilsson
Administrativ handläggare / Registrator
Enheten för arkiv och registratur
Kansliavdelningen, Kommunledningskontoret
Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen
Besöksadress: Furuhällsplan 1, 196 40 Kungsängen
08-518 377 86
linda-mari.nilsson@upplands-bro.se
www.upplands-bro.se
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 88

2022-06-01

Miljö- och klimatstrategi för Upplands
Bro kommun
Dnr KS 21/0664

Beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun
på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030.
Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun
arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE. Strategin
remitteras till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun
på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta.
Beslutet skickas till:


Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag

73 (82)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2022-05-02

KS 21/0664

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro
kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun
på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030.
Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun
arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE. Strategin
remitteras till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030.
Kommunledningskontoret har under våren tagit fram en miljö- och
klimatstrategi för Upplands-Bro kommun. Framtagandet har letts av konsulter
från U&WE.
Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de övergripande mål som
finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstrategin ska
användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och den
geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
En tydlig strategi för miljö och klimatarbetet är viktigt för hela samhället och
en förutsättning för goda förutsättningar för kommande generationer.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

2022-05-02

KS 21/0664

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Miljö- och klimatstrategi 2023–2030
Beslut sänds till


Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum:

Kommunstyrelsen

§ 88

2022-06-01

Miljö- och klimatstrategi för Upplands
Bro kommun
Dnr KS 21/0664

Beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun
på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030.
Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun
arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE. Strategin
remitteras till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022

Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun
på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag
och finner att Kommunstyrelsen har beslutat enligt detta.
Beslutet skickas till:


Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag
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TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningskontoret
Datum

Vår beteckning

Anders Nilfjord

2022-05-02

KS 21/0664

Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Er beteckning

Anders.Nilfjord@upplands -bro.se

Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro
kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen skickar Miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun
på remiss till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030.
Under våren har en miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun
arbetats fram. Framtagandet har letts av konsulter från U&WE. Strategin
remitteras till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag.

Beslutsunderlag


Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 maj 2022

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2022 att ge kommundirektören i
uppdrag att ta fram ett miljöprogram samt en koldioxidbudget för 2023–2030.
Kommunledningskontoret har under våren tagit fram en miljö- och
klimatstrategi för Upplands-Bro kommun. Framtagandet har letts av konsulter
från U&WE.
Miljö- och klimatstrategin utgår från den vision och de övergripande mål som
finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och klimatstrategin ska
användas för att styra och samordna kommunens verksamheter och den
geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.

UBK1005, v2.0, 2014-11-03

Barnperspektiv
En tydlig strategi för miljö och klimatarbetet är viktigt för hela samhället och
en förutsättning för goda förutsättningar för kommande generationer.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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Datum

Vår beteckning

2022-05-02

KS 21/0664

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret
Ida Texell
Kommundirektör

Anders Nilfjord
Ekonomichef

Bilagor
1. Miljö- och klimatstrategi 2023–2030
Beslut sänds till


Samtliga nämnder och helägda kommunala bolag
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-05

Kansliavdelningen
Plats och tid

Gemaket 13:00-15:00

Deltagare

Fredrik Kjos (M) Ordförande
Martin Normark (L)
Kerstin Ahlin (S)
Lars Kling (Anhörigföreningen)
Lilja Johansson Lindfors (HjärtLung
Järfälla-Upplands-Bro)

Övriga deltagare

Lindamari Nilsson, Sekreterare
Ida Texell, Kommundirektör
Helena Åhman, Socialchef
Maria Olsson Solmaz, Kommunikatör
Mats Karlsson, projektledare upphandlingsenheten
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§ 6 Kommunikationsenheten informerar – Ny
hemsida
Maria Olsson Solmaz, kommunikatör kommunikationsenheten
Under förstudien för ny hemsida ställde vi oss frågan om vi kan hämta
inspiration från andra branscher som till exempel e-handeln som har kunden i
fokus. Upplands-Bro kommun lägger medborgaren i fokus.
Samlat in data/fakta från både invånare och medarbetare. Ungefär 300
uppgifter gavs ut till invånare att försöka lösa. En tredjedel kunde lösa
uppgiften, en tredjedel kunde inte lösa den. Många uppgav att de hade gett upp
och ringt Kontaktcenter.
Summeringen är att det är svårt att hitta på hemsidan. Det är svårt att hitta på
alla kommuners hemsidor. Det är komplext med så många olika verksamheter,
frågeställningar och behov.
Sökfunktionen kommer att förbättras och det kommer finnas fler sökord
kopplade, oavsett om man stavar fel eller söker på äldre benämningar som till
exempel dagis i stället för förskola.
Pensionärer uppger att det är svårt att hitta aktiviteter för äldre och att det
saknas samlad information.
Det finns ett lagkrav om att kommunens hemsidor ska vara tillgängligt för alla.
I dagsläget är inte hemsidan tillgänglighetsanpassad fullt ut, det går inte att få
alla texter upplästa till exempel. Detta är en del som kommer förbättras i och
med den nya hemsidan. Texter kommer att bytas ut och skrivas om.
Ny hemsida ska lanseras under sommaren men inget datum är fastställt.
Idéskisser är framtagna med bland annat en startsida som frågar om i vilken
roll man besöker hemsidan. På så sätt kan man få information som riktar sig till
den rollen, till exempel förälder/vårdnadshavare, företagare eller aktiv senior.
Kontaktuppgifter till Maria Olsson Solmaz
Tel.nr: 08-518 321 81
Maria.OlssonSolmaz@upplands-bro.se

§ 7 Upphandlingsenheten informerar –
verksamhetssystem till Utbildnings- och
Socialkontoret
Mats Karlsson, projektledare upphandlingsenheten
PP-presentation visas (bifogas protokollet).
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Ett nytt verksamhetssystem inom utbildnings- och socialkontoret ska
upphandlas. Projektet befinner sig i förstudie och lösningsfaserna. I dagsläget
genomförs arbetsseminarium (Workshops) med socialkontorets olika
verksamheter.
•

Omvärldsbevakning:
- Andra kommuner
- Leverantörer
- SKR (Sveriges kommuner och regioner)

•

Medborgarinflytande genom dialog
- Dialogen erbjuds via digitala medier eller traditionella möten.
- Inspel och åsikter kan skickas per post eller via e-post.

Kontaktuppgifter till Mats Karlsson
Tel.nr: 08-410 793 36
E-post: mats.karlsson@upplands-bro.se

§ 8 Ordförande informerar
Fredrik Kjos, ordförande
Nominerade som Sveriges digitaliseringskommun 2021. Upplands-Bro var en
av tre utvalda kommuner och vi kom på andra plats i finalen.
Vi har förutsättningar för en trygg atmosfär i Upplands-Bro kommun. Hållbar
utveckling sker i Omdaning bro där vi börjar med de centrala delarna i Bro.
Pandemin har gjort att vi tidigare inte kunnat träffas. Vi hoppas kunna
genomföra Fest i Byn och Kungsfesten i höst.

§ 9 Kommundirektören informerar
Ida Texell, kommundirektör
Omvärldsläget
Sverige ska lämna besked den 15 maj kring NATO-frågan.
Påverkansoperationer – Försvarsmakten kräver att vi har beredskapsplaner.
Allmän uppmaning – Vi behöver skydda oss emot Ryssland.
Vi som kommun ska jobba med - Säkerhetsskydd, civilt försvar, särskilda
åtgärder.
Sommar:
Justerandes sign
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Björknäs – vi letar aktörer då kommunen inte kommer att driva Björknäs i
kommunal regi.
Kommunen kommer att kunna erbjuda 430 ferieplatser till ungdomar i år.
Visit Upplands-Bro - finns många aktiviteter och sevärdheter i kommunen.
Sista ordinarie kommunstyrelsesammanträde sker i juni.
Valarbetare behövs till valdagen den 11 september.
, projektledare Valet 2022.
Kontaktuppgifter: tel.nr:
v

§ 10 Kontorscheferna informerar
Covid-19 – positiv information från regionen, ingen smitta i landet.
Det finns kvar restriktioner inom vård och omsorg. Munskydd ska alltid
användas. Uppmaning till anhöriga att man ska vara helt frisk och att man ska
följa de instruktioner som man får när man besöker boenden, daglig
verksamhet och annan verksamhet inom socialtjänsten.
Hemställan om att vi saknar ett mobilt team vilket ger sämre service.
Vi saknar en utsedd beroendemottagning – tappar samverkan mellan
kommunens insatser och regionens insatser.
Socialchefen informerar om
som är nyanställd på
socialkontoret och arbetar som projektledare för projektet ”Äldrevänlig
kommun”.
Verksamhetsplanen tar upp att vi ska ha en handlingsplan för att ha
förutsättningar för att bli en äldrevänlig kommun. Äldreplanen kommer ersättas
av den nya handlingsplanen.
•

För att bli en Äldrevänlig kommun finns åtta fokusområden:
1. Utemiljöer och byggnader.
2. Kollektivtrafik och vägar.
3. Bostäder.
4. Social delaktighet.
5. Åldersdiskriminering.
6. Arbete, sysselsättning och medborgardeltagande.
7. Kommunikation och information samt.
8. Vård, omsorg och service
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Kontaktuppgifter till
Tel.nr:
E-post:

§ 11 Föreningarna informerar
HjärtLung Järfälla Upplands-Bro – Lilja Johansson Lindfors
Öppnar upp för nya verksamheter med andra sorts träffar än vad vi haft
tidigare. Nu kan vi träffas inomhus.
Fråga om hjärtstartare och var de finns? – Grannstödsbilen och väktarbilarna
har hjärtstartare. Bifogar en lista på var fasta hjärtstartare finns i kommunen.
”Kommun på hjul”, en kommunbil som kommer att invigas 16–17 juni,
kommer också att ha en hjärtstartare.
Anhörigföreningen –
Ny ordförande i Anhörigföreningen är
Sommarfest för medlemmar.
Tar gärna emot nya medlemmar. En anhörig behöver inte vara en förälder eller
ett barn, det kan vara en god vän.
Hösten – Fest i byn i september, Alzheimerdagen, föredrag kring
neuropsykiatriska funktioner.

§ 12 Övriga frågor
Kommunen gör en stor genomgång av bänkar i Bro men det behövs även i
Kungsängen. Samhällsbyggnadskontoret meddelar att de har inventerat alla
bänkar i kommunen, ca 190st. De kommer byta ut de löpande med start i Bro.
På Kungsängens torg har de ett uppdrag att sätta upp ett antal stolar med bord
som kommer påbörjas i närtid.
Biolokalen i Kulturhuset (även kallad BlackBox) saknar toalett på samma
våningsplan och om man tar hissen upp till plan 2 så kommer man inte in i
workshophallen utan passerkort, där toaletter finns att tillgå. Toaletten vid café
Boulevard kräver en kod. Offentliga toaletter saknas i kommunen framför allt i
närheten av torgen i centrumen.

§ 13 Kommande möten
•
•

Justerandes sign
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