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Inledning och läsanvisningar 
Under år 2015 och 2016 gjordes uppföljningar via webbenkät tre gånger per år och 
resultatet publicerades i s.k. tertialuppföljningsrapporter. Från och med år 2017 görs 
uppföljningar istället två gånger per år (juni och december) och redovisas i s.k. 
halvårsrapporter. 

De uppgifter som redovisas i rapporten kommer från vård- och omsorgskontorets egna 
verksamhetssystem, från nationella mätningar och från utförarna själva. De båda 
halvårsrapporterna utgör tillsammans kontorets kvalitetsberättelse för verksamheterna. 

I denna rapport redovisas vissa av de uppgifter som utförarna lämnat till 
Socialstyrelsen i enhetsundersökningen 2017. Dessa uppgifter kommer så småningom 
även att publiceras i Kolada. Endast utförare som har ett visst antal kunder ska besvara 
Socialstyrelsens enkät. I Kolada finns därmed inte uppgifter för de mindre utförarna i 
Sollentuna. Även de mindre utförarna ska dock svara på frågan i vård- och 
omsorgskontorets enkät och i den här rapporten redovisas även deras svar. 

Avseende de uppgifter som hämtats från nationella undersökningar finns mer 
information om de olika måtten i Kolada (www.kolada.se). Rapporten är i första hand 
tänkt att användas som ett ”uppslagsverk” och underlag för jämförelser mellan 

utförarna. Kvalitetsstrateger har även med sig denna rapport på uppföljningar hos 
utförarna och fortsätter att titta på resultat. 

Halvårsrapporterna delges vård- och omsorgsnämnden samt görs tillgängliga för 
utförare och allmänheten på utförarportalen (www.sollentuna.se/up). 

  

http://www.kolada.se/
http://www.sollentuna.se/up
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1 Hemtjänst 

78 procent av hemtjänstutförarna (18 av 23 stycken) har besvarat enkäten. 

Nedanstående utförare har inte besvarat enkäten: 
 Anna och Pirjos hemtjänst 
 Eveo  
 Ideal vård och service 
 Irmas hemtjänst 
 Proffssystern i Stockholm  

1.1 Valfrihet 
Valfrihetssystemet inom hemtjänsten infördes i september år 2009. 

I december 2015 fanns det 26 valbara utförare och vid samma tidpunkt år 2016 fanns 
det 27 utförare. I juni 2017 fanns 24 valbara utförare. 

Kunder som inte kan eller vill på egen hand välja tilldelas ett s.k. ickevalsalternativ. År 
2016 var det totalt 22 personer som inte gjorde ett eget val. Under första halvåret 2017 
är det 17 personer som inte gjort ett eget val av hemtjänstutförare. 

1.2 Utförare 
Under första halvåret 2017 har en ny utförare, Proffssystern, tillkommit. Fyra utförare 
har lämnat valfrihetssystemet. Funkisgruppen lämnade med anledning att de vill 
fokusera mer på funktionshinderområdet. 1:a hemtjänstkompaniet förvärvades av 
Attendo, ADB upphörde och verksamheten övergick till Enklare vardag. Avtalet med 
Arthur vård och omsorg hävdes, se kapitel 1.12. 

Antal kunder per utförare 
I juni 2017 hade 1 580 personer ett verkställt beslut om hemtjänst. I diagrammet nedan 
redovisas antal kunder1 per utförare, avseende de utförare som i juni 2017 hade fem 
kunder eller fler. AB SOLOM har markant mycket fler kunder än de övriga utförarna. 
Det bör dock påpekas att även verkställda beslut om trygghetslarm ingår i AB 
SOLOMS summa.  

                                                 
1 Verkställda beslut, med utförd insats, per utförare, den 30:e juni 2017. 
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Källa: Pulsen Combine 

Andel av beviljad tid per utförare 
I tabellen nedan redovisas hur stor andel av kunderna (totalt 1580 st) och hur stor andel 
av den beviljade tiden (totalt 41 205 timmar) som respektive utförare har. 
 

Hemtjänstutförare 

Juni 2017 December 2016 

Andel av 
kunderna 

Andel av 
beviljade 
timmar 

Andel av 
kunderna 

Andel av 
beviljade 
timmar 

1:a aktiva valet  0,1 % 0 % 0 % 0 % 

3 Systrar Omsorg  0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,4 % 

Adela Omsorg 1,1 % 2,2 % 1,4 % 2,0 % 

Agdas Hemtjänst och Service 4,3 % 5,5 % 3,2 % 5,7 % 

Akedo Omsorg* 13,5 % 16,3 % 13,2 % 15,9 % 

Aktiv Vård- och utbildningscenter 0,2 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 

Ansvarsfull Omsorg  0,0 % 0,3 % 0,2 % 0,3 % 

Aros Omsorg  0,6 % 1,1 % 0,5 % 1,0 % 

Anna och Pirjos hemtjänst & 

service 
6,5 % 7,3 % 6,5 % 6,9 % 

Asisstans & hemtjänst  0,1 % 0,1 % 0,1 % 0 % 

Attendo 8,9 % 7,9 % 7,4 % 7,6 % 

Enklare Vardag* 2,9 % 4,4 % 1,9 % 2,8 % 

718
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142 104 69 47 32 30 28 25 22 18 16 10 9 8 5

0
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8 
 

Hemtjänstutförare 

Juni 2017 December 2016 

Andel av 
kunderna 

Andel av 
beviljade 
timmar 

Andel av 
kunderna 

Andel av 
beviljade 
timmar 

Eveo 1,6 % 2,4 % 1,5 % 1,8 % 

Ideal Vård och Service 1,9 % 2,7 % 1,6 % 2,0 % 

Irma Hemtjänst 1,8 % 1,7 % 1,5 % 1,1 % 

Månkulturell hemtjänst 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0 % 

Omsorg Vi Care 0,3 % 0,4 % 0,2 % 0,3 % 

Proffssystern i Stockholm 0,1 % 0,2 %   

Real Omsorg (Rossab) 0,5 % 1,3 % 0,6 % 1,6 % 

Sollentuna Omsorg 1,0 % 1,3 % 1,0 % 1,4 % 

SOLOM 45,4 % 36,9 % 46 % 37,5 % 

Svanen Hemtjänst  1,4 % 1,4 % 1,4 % 1,7 % 

Vemano Hemtjänst 2,0 % 5,0 % 1,9 % 3,8 % 

Vårdstyrkan Hemtjänst 0,3 % 0,2 %   

Källa: Phoniro Care 

*Enklare Vardag och Akedo Omsorg har båda under första halvåret 2017 tagit över kunder från 
andra utförare.  

AB SOLOM är den absolut största utföraren med ca 45 procent av kunderna. Attendo, 
Enklare Vardag och Agdas Hemtjänst och Service har uppenbar ökning av andel 
kunder mellan de två tillfällena.  

Det kan hända att en hemtjänstutförare har en tydlig skillnad mellan andelen kunder 
och andelen timmar. Detta kan bero på att utföraren har få kunder med ett stort antal 
beviljade timmar eller det omvända dvs. många kunder med få beviljade timmar. 

Aktiv vård- och utbildningscenter, Ansvarsfull omsorg, 1:a aktiva valet, Assistans 
hemtjänst, Månkulturell hemtjänst och Vårdstyrkan har färre än fem kunder och 
redovisas därför inte i diagrammet. 

1.3 Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar 
Varje år redovisas uppgifter om personalkontinuiteten inom hemtjänsten i Kolada. Det 
som mäts är antal personal som en hemtjänsttagare i genomsnitt möter under 14 dagar. 
Mätningen görs i oktober varje år. 

Fr.o.m. år 2017 gör vård- och omsorgskontoret motsvarande mätning även per utförare 
i april samt oktober. Resultatet redovisas i tabellen nedan. Det kan vara värt att notera 
att de utförare som ligger höst upp i tabellen också är de som har flest kunder.   
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Hemtjänstutförare April 2017 

AB SOLOM 15 

Akedo Omsorg 13 

Agdas Hemtjänst och Service 12 

Attendo 10 

Anna & Pirjos hemtjänst & service 8 

Ideal Vård och Service 7 

1:a Aktiva valet 6 

Svanen Hemtjänst 5 

Aros Omsorg 5 

Irma Hemtjänst 4 

3 systrar Omsorg 2 

Adela Omsorg 3 

Enklare Vardag 3 

Eveo 3 

Real Omsorg (Rossab) 3 

Vemano hemtjänst 3 

Aktiv Vård- och Utbildningscenter i Sverige 2 

Sollentuna Omsorg 1 

 Källa: Kolada 

Under 2016 var genomsnittet i Sollentuna kommun 13 personer som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar och under 2015 var genomsnittet 15 personer. 

Att kunderna möter olika många personal under en tvåveckorsperiod kan ha många 
förklaringar, t.ex. att kunderna har mycket stora hemtjänstinsatser, en stor andel 
timanställd personal eller speciella omständigheter just under de två veckor som 
mätningen gjordes. 

1.4 Personalens utbildning 
I enhetsundersökningen 2017 ställdes för första gången frågan om hur många av den 
månadsavlönade hemtjänstpersonalen som saknar adekvat kompetens. I 
halvårsenkäten har utförarna rapporterat in sina svar till vård- och omsorgskontoret. 
Baserat på utförarnas svar har kontoret beräknat hur stor andel av den månadsavlönade 
personalen som har adekvat utbildning enligt Socialstyrelsens definition. I tabellen 
nedan redovisas enbart de utförare som har besvarat halvårsuppföljningsenkäten. 
Adela Omsorg har inte svarat på denna fråga. 
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Hemtjänstutförare 

Antal 
månadsavlönad 
hemtjänstpersonal 
vid enheten 1 juni 
2017 

Antal månadsavlönad 
hemtjänstpersonal 
utan adekvat 
utbildning 

Andel månadsavlönad 
hemtjänstpersonal 
med adekvat 
utbildning 

1:a aktiva valet 5 1 80 % 

3 Systrar omsorg 3 0 100 % 

Agdas Hemtjänst & Service 9 2 78 % 

Akedo omsorg 130 90 31 % 

Aktiv Vård- och 
Utbildningscentrum 

0 0 0 % 

Ansvarsfull Omsorg 24 7 71 % 

Assistans & Hemtjänst i 
Stockholm  

1 0 100 % 

Attendo Hemtjänst  22 14 37 % 

Enklare Vardag 6 1 84 % 

Mångkulturell hemtjänst 1 0 100 % 

Omsorg Vi Care 2 0 100 % 

Real omsorg (Rossab) 13 5 63 % 

Solom 
Edsberg/Sjöberg/Vaxmora 

20 11 45 % 

Solom Helenelund 12 0 100 % 

Solom Häggvik 21 9 58 % 

Solom Rotebro/Häggvik 24 5 80 % 

Solom Tureberg/Järva 22 11 50 % 

Sollentuna omsorg 3 0 100 % 

Svanen hemtjänst 6 2 67 % 

Vemano hemtjänst 26 9 66 % 

Vårdstyrkan 16 6 63 % 

Källa: Enkät till utförare 

Vi kan konstatera att utförarna inte har svarat likadant på den här frågan. Vissa utgår 
från hela sin verksamhet och andra har svarat endast för verksamheten i Sollentuna 
kommun.  

1.5 Anhöriganställningar 
Fr.o.m. den 1:a september 2017 är s.k. anhöriganställningar inte längre tillåtna och 
utförarna arbetar för att avveckla sina anhöriganställda. 

I tabellen nedan redovisas antal kunder per utförare som får sin hemtjänst utförd av en 
anhöriganställd. Observera att flera anhöriganställda kan jobba hos en och samma 
kund (t.ex. både dottern och sonen utför hemtjänst hos sin förälder) och en som är 
anhöriganställd kan också jobba hos flera kunder (t.ex. både hos sin faster och farbror). 



11 
 

De rödmarkerade utförarna har en fortsatt ökning av anhöriganställningar. 

Hemtjänstutförare 
2017 2016 

Juni Maj April Mars Dec  

Akedo Omsorg 7 6 7 7 12 

Enklare Vardag2 4 1 1 1 2 

Eveo 4 3 3 1 2 

Sollentuna Omsorg 3 3 3 3 3 

Aktiv Vård- och utbildningscenter 2 2 2 2 2 

Real Omsorg (Rossab) 2 2 2 2 1 

3 systrar Omsorg 0 1 1 1 0 

Adela Omsorg 0 0 0 1 1 

Agdas Hemtjänst och Service 0 0 0 0 4 

Anna & Pirjos hemtjänst & service 0 0 0 0 1 

Attendo 0 0 9 10 12 

Omsorg Vi Care 0 0 0 0 1 

SOLOM 0 0 0 0 29 

Svanen Hemtjänst 0 0 0 0 1 

Vemano Hemtjänst  0 0 0 0 3 

    Källa: Phoniro Care 

Flera utförare har redan avvecklat sina anhöriganställningar. Akedo Omsorg, Aktiv 
Vård- och utbildningscenter, Enklare Vardag, Eveo, Real Omsorg (Rossab) och 
Sollentuna Omsorg behöver fortfarande vidta åtgärder.  

1.6 Kontaktperson 
Frågan om hur många kunder med verkställt beslut som hade en namngiven 
kontaktperson den 1 april 2017 ställdes av Socialstyrelsen i enhetsundersökningen. 

Alla3 utförare utom tre av dem som har besvarat kontorets halvårsuppföljningsenkät 
uppger att alla kunder har en namngiven kontaktperson. Akedo uppger att drygt 30 av 
deras kunder (20%) saknar en namngiven kontaktperson. Mångkulturell hemtjänst har 
svarat att en av deras kunder (50%) saknar en namngiven kontaktperson och 
Vårdstyrkan uppger att två av deras kunder (100%) saknar en namngiven 
kontaktperson. 

1.7 Genomförandeplan 
Frågan om hur många kunder med verkställt beslut som hade en aktuell 
genomförandeplan den 1 april 2017 ställdes av Socialstyrelsen i 

                                                 
2 Enklare vardag har tagit över 3 anhöriganställningar.  
3 1:a aktiva valet, 3 systrar omsorg, Adela omsorg, Agdas hemtjänst & service, Aktiv vård och 
utbildningscentrum, Ansvarsfull omsorg, Akedo omsorg, Attendo Hemtjänst, Enklare Vardag, Omsorg 
Vi Care, Svanen hemtjänst och Vemano hemtjänst. 
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enhetsundersökningen. Enligt Socialstyrelsens definition är genomförandeplanen 
aktuell om den utformats för mindre än sex månader sedan eller följts upp/uppdaterats 
av utföraren under de senaste sex månaderna. 

I kontorets halvårsuppföljningsenkät har tolv utförare4 svarat att alla deras kunder har 
en aktuell genomförandeplan. I tabellen nedan redovisas läget för de utförare som har 
svarat att en eller flera kunder saknar en aktuell genomförandeplan. 

Hemtjänstutförare 
Andel kunder med verkställt beslut med aktuell genomförandeplan  

Halvårsuppföljning 2017 Enhetsundersökning 2016 

Akedo omsorg 97 % 97 % 

Assistans & Hemtjänst i 
Stockholm 

0 %  

Mångkulturell hemtjänst 50 %  

Real omsorg (Rossab) 88 %  

Sollentuna Omsorg 86 % 100 % 

Solom Edsberg/Sjöberg/Vaxmora 80 % 

87 % 

Solom Helenelund 90 % 

Solom Häggvik 90 % 

Solom Rotebro/Häggvik 89 % 

Solom Tureberg/Järva 89 % 

Vårdstyrkan 0 %  

Källa: Enkät till utförarna/Enhetsundersökningen 

1.8 Registrering av insatser 
Hemtjänstutförarna ska registrera utförda hemtjänstinsatser med hjälp av mobiltelefon 
och den etikett som ska vara uppsatt hemma hos kunden. Eftersom vissa 
hemtjänstbesök påbörjas eller avslutas utanför kundens bostad är det oftast inte möjligt 
att göra samtliga registreringar med telefon och etikett.  

Minst 80 procent av alla besök ska registreras både in och ut med mobiltelefon och 
etikett. Sedan februari 2017 tar vård- och omsorgskontoret fram uppgifter om hur 
många besök som är korrekt registrerade.  

Elva av Sollentuna kommuns hemtjänstutförare har nått upp till kravet av 80 procent 
korrekt registrerade besök.5 I tabellen nedan redovisas de utförare som någon gång 
under året inte har nått upp till kravet. De rödmarkerade utförarna har fortfarande inte 
uppnått 80 procent.  

                                                 
4 1:a aktiva valet, 3 systrar omsorg, Adela omsorg, Agdas hemtjänst, Aktiv vård- och 
utbildningscentrum, Ansvarsfull omsorg, Akedo, Attendo, Enklare vardag, Omsorg Vi Care, Svanen 
samt Vemano. 
5 3 systrar omsorg, Agdas hemtjänst och service, Aktiv vård- och utbildningscenter, Ansvarsfull 
omsorg, Attendo, Eveo, Irma hemtjänst, Omsorg Vi Care, Proffssystern, SOLOM Helenelund, Häggvik, 
Norrviken, Rotebro och Tureberg samt Vemano hemtjänst. 
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Hemtjänstutförare Februari Mars April Maj Juni 

1:a aktiva valet 52% 71% 79% 81% 0% 

Vårdstyrkan Hemtjänst         21% 

Mångkulturell Hemtjänst 8% 38% 66% 82% 47% 

Enklare Vardag6  81% 83% 78% 78% 57% 

Anna och Pirjos hemtjänst & service 69% 73% 80% 78% 70% 

Akedo Omsorg 66% 67% 75% 75% 75% 

Aros omsorg   39% 64% 89% 79% 82% 

SOLOM Edsberg 81% 76% 7 8% 82% 85% 

Adela Omsorg 76% 83% 87% 85% 86% 

Real Omsorg (Rossab) 79% 80% 86% 85% 87% 

Ideal Vård och Service 68% 75% 76% 83% 89% 

Assistans & hemtjänst       50% 93% 

Sollentuna Omsorg 67% 76% 79% 86% 93% 

Svanen hemtjänst 64% 80% 92% 92% 96% 
Källa: Phoniro Care 

I juni 2017 klarade 83 % av utförarna kravet att registrera minst 80 % av alla 
registreras korrekt dvs. att registrera både in och ut. 

Vi ser en klar förbättring, andelen besök som registreras med både in och ut ökar. 
Akedo Omsorg uppger att de inte kommer tillrätta med detta så länge de har 
anhöriganställda kvar.  Hemtjänstutförare meddelar i förväg om något har hänt som 
gör att andelen korrekt registrerade besök påverkas. 

1.9 Synpunkter och klagomål 
Utföraren är skyldig att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på verksamhetens 
kvalitet (SOSFS 2011:9). Synpunkts- och klagomålshantering är ett kvalitetsverktyg 
vars syfte är att snabbt rätta till fel och brister samt utveckla och förbättra kvalitet och 
service. Det är mycket viktigt att verksamheterna dokumenterar samtliga synpunkter 
och klagomål för att kunna se trender och uppmärksamma om det finns 
utvecklingsområden i verksamheten. Det är en viktig del i det systematiska 
kvalitetsutvecklingsarbetet. 

Utföraren ska ha dokumenterade och välkända rutiner för synpunkts- och 
klagomålshantering. Brukarna och deras legala företrädare samt anhöriga ska alltid 
veta till vem de kan vända sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på 
verksamheten och utförarens bemötande. 

Antalet synpunkter och klagomål som utförarna har redovisat är dock enligt kontorets 
uppfattning oproportionerligt lågt. Man kan konstatera att det inte finns någon 
korrelation mellan det genomsnittliga antalet synpunkter och klagomål per kund och 
utförarnas egen bedömning av hur rutiner för dessa fungerar. När antalet synpunkter 
och klagomål är lågt finns det anledning att fundera över om systemet fungerar som 
det ska. Okunskap bland personalen som gör att synpunkter och klagomål som lämnas 

                                                 
6Enklare Vardag har tagit över personal från ADB Vård och hemtjänst. 
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muntligt inte tas om hand av verksamheten, att kunder och anhöriga inte känner till att 
och hur de kan framföra synpunkter och klagomål och/eller att kunder/anhöriga av 
någon anledning inte framför sina synpunkter kan vara möjliga förklaringar. 

I tabellen nedan redovisas antal kunder, synpunkter/klagomål under första halvåret 
2017 samt relationen mellan dessa och utförarnas egen bedömning av hur rutiner för 
klagomålshantering fungerar. 

Hemtjänstutförare  
Antal 

kunder 

Synpunkter 
och 

klagomål 

Genomsnittligt 
antal 

synpunkter och 
klagomål per 

kund 

Utförarens bedömning av 
hur verksamhetens 
rutiner och system för 
synpunkts- och 
klagomålshantering 
fungerar 

3 Systrar Omsorg  9 1 0,1 
Mycket 
tillfredsställande 

Adela Omsorg  18 0 0 
Mycket 
tillfredsställande 

Agdas Hemtjänst & Service 69 1 0 
Mycket 
tillfredsställande 

Akedo Omsorg 214 4 0 
Mycket 
tillfredsställande 

Attendo Hemtjänst  142 37 0,3 
Mycket 
tillfredsställande 

Mångkulturell hemtjänst 3 0 0 
Mycket 
tillfredsställande 

Sollentuna Omsorg 16 1 0,1 
Mycket 
tillfredsställande 

Vemano Hemtjänst  32 0 0 
Mycket 
tillfredsställande 

Aktiv Vård- och Utbildningscentrum  4 0 0 
Mycket 
tillfredsställande  

1:a Aktiva valet 2 1 0,5 Tillfredsställande 

Ansvarsfull Omsorg 2 0 0 Tillfredsställande 

Assistans Hemtjänst i Stockholm  3 1 0,3 Tillfredsställande 

Solom, Enhet 
Edsberg/Sjöberg/Vaxmora 

206 1 0 Tillfredsställande 

Solom, Enhet Helenelund 65 4 0,1 Tillfredsställande 

Solom, Enhet Häggvik 120 3 0 Tillfredsställande 

Solom, Enhet Rotebro/Norrviken 197 2 0 Tillfredsställande 

Solom, Enhet Tureberg/Järva 130 2 0 Tillfredsställande 

Enklare Vardag 47 17 0,4 Tillfredsställande 

Omsorg Vi Care 5 1 0,2 Tillfredsställande 

Real Omsorg (Rossab) 8 0 0 Tillfredsställande 

Svanen Hemtjänst 22 0 0 Tillfredsställande 

Vårdstyrkan i Stockholm  4 1 0,3 Tillfredsställande 

Källa: Enkät till utförare 

Att en utförare har många inrapporterade synpunkter och klagomål kan både vara en 
indikation på att utföraren har välfungerande rutiner för hantering av dessa och på 
brukarnas faktiska missnöje med verksamheten.  
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1.10 Missförhållanden/risker för missförhållanden (Lex Sarah) 
Ingen hemtjänstutförare uppger att de under första halvåret har fått någon rapport om 
ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande i den egna 
verksamheten. 

AB SOLOM uppger att de har gjort en Lex Sarah-anmälan till IVO. Anmälan avsåg 
utebliven insats hos kund. IVO avslutade ärendet och kommer inte att vidta några 
ytterligare åtgärder. Enligt IVO så har AB SOLOM identifierat orsaker till det 
inträffade och vidtagit och planerat att vidta åtgärder för att förhindra att något likande 
inträffar igen. 

1.11 Prioriterade utvecklingsområden 
Samtliga utförare som besvarat halvårsuppföljningsenkäten uppger att de löpande 
sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser och 
rapporter i syfte att hitta mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. I tabellen nedan redovisas utförarnas prioriterade utvecklingsområden i syfte 
att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 
 

Hemtjänstutförare Prioriterade utvecklingsområden 

1:a aktiva valet Förankra personalens uppdrag och ett professionellt förhållningssätt. 

3 Systrar Omsorg  
Värdegrund, bemötande, personal, kompetens, basala hygienrutiner, 
dokumentation, hantering av synpunkter och klagomål samt 
arbetstidslagen, semesterlagen och arbetsmiljöfrågor. 

Adela Omsorg 
Kontaktmanaskap, informationsflöde mellan oss och kunderna vid 
tillfälliga förändringar, uppmana kunderna att inkomma med 
synpunkter och avvikelser. 

Agdas Hemtjänst & Service 
Höja kompetensnivån hos de anställda samt utveckla möjligheten till 
digital dokumentation. 

Akedo Omsorg  Kontinuitet och tidsflexibilitet. 

Aktiv Vård- och 
utbildningscentrum 

Riskanalyser och riskbedömningar. 

Ansvarsfull Omsorg 
Utbildning i Lex Sarah till nyanställda och uppföljning av tidigare 
utbildningar för att säkerställa att kunskapen används ute i 
verksamheten. 

Assistans hemtjänst i 
Stockholm  

Social dokumentation samt avvikelserapportering. 

Attendo Hemtjänst  

Uppmuntra befintlig personal att vidareutbilda sig, anställa enbart ny 
personal/tim-anställda vid behov som har rätt utbildning/erfarenhet, 
hålla personalen uppdaterad med det senaste inom äldrevården genom 
interna och externa utbildningar. Därigenom säkerhetsställa att all 
personal kan med både fakta och omsorg, ge god omvårdnad till alla 
brukare. Vi prioriterar även att alla brukare ska känna sig delaktiga 
och ha inflytande över utformandet av stödet, uppleva en hög 
kontinuitet och få möjlighet att leva ett så självständigt liv som 
möjligt. Att kunden ska känna sig trygg hemma tillsammans med 
hemtjänstpersonal. 

Enklare Vardag 
Bättre tidskontinuitet hos kund, förbättrad hantering av mobilerna hos 
personal, förbättrad social dokumentation. 

Mångkulturell hemtjänst 
Förbättra personalens trivsel med sitt arbete och tydliggöra deras roll 
för verksamhetens kvalitetsäkring. Utveckling av ledningssystemet. 
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Hemtjänstutförare Prioriterade utvecklingsområden 

Brukarens matintag och måltider. 

Omsorg Vi Care Höja personalens kompetens. 

Real Omsorg (Rossab) 
Vi har de rutiner som krävs för verksamheten. Dessa fungerar bra men 
tid för analys är ofta otillräcklig. Genom att effektivisera vårt 
ledningssystem kan vi lösa detta problem. 

Sollentuna Omsorg Genomförandeplan och uppdatering av rutiner. 

Solom (alla enheter)  
Riskanalys från ett kvalitetsperspektiv ur ett kund- och 
verksamhetsperspektiv. Dokumentation. Avvikelsehantering. 

Svanen Hemtjänst 
Kunddelaktighet/kundinflytande, kontaktmanaskap, personalens 
medverkande i kvalitetsarbetet. 

Vemano Hemtjänst  
Vi prioriterar personalens kompetens i olika områden och där 
brukarens behov alltid är i centrum. 

Vårdstyrkan i Stockholm  Dokumentation, rutiner kring nyckelhantering. 

Källa: Enkät till utförare 

1.12 Sammanfattning av vård- och omsorgskontorets uppföljningar 
Under perioden har kvalitetsstrateg genomfört uppföljningsbesök på plats hos 10 
hemtjänstutförare7. Resterande utförare följdes upp under andra halvåret 2016. En av 
utförarna har fem olika lokaler/kontor och uppföljningsbesök har genomförts på plats i 
samtliga lokaler. Syftet med uppföljningsbesöken var att få kunskap om hur 
verksamheterna följer avtal, lagstiftning och Socialstyrelsens allmänna råd. Utförarna 
har efter genomfört uppföljningsbesök fått muntlig och skriftlig återkoppling.  

ADB Vård och hemtjänst skulle enligt inkommen åtgårdsplan vidta åtgärder för de 
förbättringsområden som framkommit vid ett verksamhetsbesök sommaren 2016. 
Samtliga förbättringsområden var av administrativ karaktär, struktur och ordning. 
Enligt åtgärdplanen skulle samtliga punkter vara åtgärdade under augusti och 
september 2016. Vid ett reaktivt verksamhetsbesök i december 2016 framkom att flera 
av de förbättringsområden som fanns med i åtgärdplanen inte var genomförda. Från 
den 29 december 2016 genomfördes månatliga uppföljningsbesök med åtgärdsplan till 
nästkommande besök. Mellan uppföljningsbesöken skedde endast marginella 
förbättringar i verksamheten. I slutet av mars bestämde sig Vd:n för att överlåta 
verksamheten till Enklare Vardag. Verksamhetsövergången godkändes av vård- och 
omsorgskontoret och övergång skedde den 1 juni.  

Efter ett anonymt tips gjordes en reaktiv uppföljning av Arthur vård och omsorg. 
Vård- och omsorgskontoret kunde konstatera allvarliga brister avseende registrering av 
insatser. Utföraren kunde inte ge någon tillfredställande förklaring till det inträffade 
vilket ledde till beställningsstopp och uppsägning av avtal. Avtalet upphörde den 31 
maj. 

                                                 
7 AB SOLOM, Aktiv Vård- och utbildningscentrum, Ansvarsfull Omsorg, 3 Systrar, Adela Omsorg, 
ADB Vård och service, Mångkulturell hemtjänst, Omsorg Vi Care, Svanen hemtjänst samt Rossab. 
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2 Särskilt boende för äldre 

Totalt 82 procent av de särskilda boendena (18 av 22 stycken) har besvarat enkäten. 

Av de boenden som drivs på entreprenad har 100 procent (10 av 10 stycken) besvarat 
enkäten.  

Av de boenden som drivs på LOV har 66 procent (8 av 12 stycken) besvarat enkäten.  

Nedanstående boenden har inte besvarat enkäten8: 
 Balders båge (Attendo) 
 Ekehöjden (Attendo) 
 Flygarhöjden (Attendo) 
 Långbroberg (Attendo) 

2.1 Utförare och verksamheter på entreprenad (LOU) 
Tio särskilda boenden i Sollentuna drivs på entreprenad9. Boendena drivs av sex olika 
utförare.  

Antal platser och boenden per utförare med LOU-avtal 

 

2.2 Utförare och verksamheter med LOV-avtal 
Valfrihetssystemet inom särskilt boende för äldre infördes i november år 2014. 

Under första halvåret 2017 har inga nya boenden tillkommit och inga har lämnat 
valfrihetssystemet. 

Antal köpta LOV-platser, juni 2017 

                                                 
8 Ingen av dessa har idag någon kund från Sollentuna kommun.  
9 Servicehuset Tors backe samt Nytorps korttidsboende omfattas inte av halvårsuppföljningen/-
rapporten och är inte inräknade bland de tio.  
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Källa: Fakturaunderlag 

På fyra boenden10 har Sollentuna kommun inte några placeringar och därför redovisas 
inte dessa i diagrammet. Samtliga drivs av Attendo.  

2.3 Valfrihet 
Möjligheten att välja boende finns endast i mån av plats. Finns det inte någon ledig 
lägenheten på det boende som önskas får kunden flytta in där det finns plats och ställa 
sig i byteskö. 

Tillgång till platser i omvårdnadboende 

 

                                                 
10 Bättringsvägen 7, Kungshamn, Niltorpsgården och Vårdbo Vallentuna. 

16

12

3 3
2

1 1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Omvårdnad Demens

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

jan -15 jun -15 jan -16 jun -16 dec -16 Jun -17

Antal nya kunder som väntar på verkställighet

Antal som väntat  > 3 månader utan att bli erbjuden en plats

Antal som väntar på att få byta boende



19 
 

Tillgång till platser i demensboende 

 

2.4 Andel av de boende som har en aktuell genomförandeplan 
Frågan om hur många kunder med verkställt beslut som hade en aktuell 
genomförandeplan den 1 april 2017 ställdes av Socialstyrelsen i 
enhetsundersökningen. Enligt Socialstyrelsens definition är genomförandeplanen 
aktuell om den utformats för mindre än sex månader sedan eller följts upp/uppdaterats 
av utföraren under de senaste sex månaderna. 

I kontorets halvårsuppföljningsenkät har samtliga boenden utom tre svarat att alla 
deras kunder har en aktuell genomförandeplan. I diagrammet nedan redovisas läget för 
utförare enligt LOV (högst upp) och utförare enligt LOU (längst ner). På fyra11 
boenden har Sollentuna kommun inte några placeringar och de redovisas således inte i 
diagrammet. Samtliga är upphandlade enligt LOV och drivs av Attendo. 

                                                 
11 Bättringsvägen 7, Kungshamn, Niltorpsgården och Vårdbo Vallentuna. 
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Källa: Enkät till utförarna. Samma fråga som i enhetsundersökningen vilken redovisas i Kolada under 
hösten 2017. 

2.5 Aktiviteter och träning, mars 2017 
Enligt Socialstyrelsen sker aktiviteterna tillsammans med andra personer i boendet 
under ledning av anställd personal eller av andra externt engagerade personer som t.ex. 
musiker eller frivilligarbetare. 

Exempel på gruppaktiviteter kan vara bingo, utflykter, promenader, matlagning, 
biblioteksbesök eller gruppgymnastik. Syftet med aktiviteten är att bidra till en aktiv 
och meningsfull tillvaro. 

LOU-boenden  

Tillgång till 
gruppaktiviteteter 

 Tillgång till styrke- och balansträning 

7 ggr/v eller mer 3-6 ggr/v  
7 ggr/v eller 

mer 
3-6 ggr/v 1-2 ggr/v > 1 gång/mån 

Bergkälla  

 
√    √  

Gabriels Gård  √   √    

Lenalundsgården  √     √  

Minerva  

 
√    √  

Norrgården  √    √   

Ribbingsbacke  √    √   

Rådan  

 
√    √  

Soltorp  

 
√    √  

Ulrikas gård  √    √   

Gillbogården  √      √ 

LOV-boenden  

Tillgång till 
gruppaktiviteteter 

 Tillgång till styrke- och balansträning 

7 ggr/v eller mer 3-6 ggr/v  
7 ggr/v eller 

mer 3-6 ggr/v 1-2 ggr/v > 1 gång/mån 

Edsby slott  √    √   
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Bättringsvägen 7  
 

√   √   

Enhagsslingan  √    √   

Årstabergshemmet  √    √   

Kungshamn  √     √  

Nilstorpsgården  √    √   

Rotsunda strand  √     √  

Vårdbo 
Vallentuna  

 
√  

 √   

Källa: Enkät till utförarna. Samma fråga som i enhetsundersökningen vilken redovisas under hösten 
2017. 

2.6 Synpunkter och klagomål 
Utföraren är skyldig att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på verksamhetens 
kvalitet (SOSFS 2011:9). Synpunkts- och klagomålshantering är ett kvalitetsverktyg 
vars syfte är att snabbt rätta till fel och brister samt utveckla och förbättra kvalitet och 
service. Det är mycket viktigt att verksamheterna dokumenterar samtliga synpunkter 
och klagomål för att kunna se trender och uppmärksamma om det finns 
utvecklingsområden i verksamheten. Det är en viktig del i det systematiska 
kvalitetsutvecklingsarbetet. 

Utföraren ska ha dokumenterade och välkända rutiner för synpunkts- och 
klagomålshantering. Brukarna och deras legala företrädare samt anhöriga ska alltid 
veta till vem de kan vända sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på 
verksamheten och utförarens bemötande. 

Antalet synpunkter och klagomål som utförarna har redovisat är dock enligt kontorets 
uppfattning oproportionerligt lågt. Man kan konstatera att det inte finns någon 
korrelation mellan det genomsnittliga antalet synpunkter och klagomål per kund och 
utförarnas egen bedömning av hur rutiner för dessa fungerar. När antalet synpunkter 
och klagomål är lågt finns det anledning att fundera över om systemet fungerar som 
det ska. Okunskap bland personalen som gör att synpunkter och klagomål som lämnas 
muntligt inte tas om hand av verksamheten, att kunder och anhöriga inte känner till att 
och hur de kan framföra synpunkter och klagomål och/eller att kunder/anhöriga av 
någon anledning inte framför sina synpunkter kan vara möjliga förklaringar. 

I tabellen nedan redovisas antal kunder, synpunkter/klagomål under första halvåret 
2017 samt relationen mellan dessa och utförarnas egen bedömning av hur rutiner för 
klagomålshantering fungerar. 

LOU-boenden 
Antal 

kunder 

Synpunkter 
och 

klagomål 

Genomsnittligt 
antal synpunkter 
och klagomål per 

kund 

Utförarens bedömning av hur 
verksamhetens rutiner och system 
för synpunkts- och 
klagomålshantering fungerar 

Gabriels Gård 20 0 0 Mycket tillfredsställande 

Minerva 25 4 0,2 Mycket tillfredsställande 

Norrgården 46 1 0,2 Mycket tillfredsställande 

Bergkälla 60 7 0,1 Tillfredsställande 

Gillbogården 27 0 0 Tillfredsställande 
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Lenalundsgården 39 0 0 Tillfredsställande 

Ribbingsbacke 48 6 0,1 Tillfredsställande 

Rådan 52 0 0 Tillfredsställande 

Soltorp 32 2 0,1 Tillfredsställande 

Ulrikas gård 59 0 0 Tillfredsställande 

LOV-boenden 
Antal 

kunder 

Synpunkter 
och 

klagomål 

Genomsnittligt 
antal synpunkter 
och klagomål per 

kund 

Utförarens bedömning av hur 
verksamhetens rutiner och system 
för synpunkts- och 
klagomålshantering fungerar 

Årstabergshemmet 55 0 0 Mycket tillfredsställande 

Kungshamn 55 5 0,1 Mycket tillfredsställande 

Niltorpsgården 38 2 0 Mycket tillfredsställande 

Rotsunda strand 63 10 0,2 Mycket tillfredsställande 

Bättringsvägen 7 53 0 0 Tillfredsställande 

Enhagsslingan 56 1 0 Tillfredsställande 

Gästhemmet Edsby slott 20 5 0,3 Tillfredsställande 

Vårdbo Vallentuna 32 5 0,2 Tillfredsställande 

Källa: Enkät till utförare 

2.7 Missförhållanden/risker för missförhållanden (Lex Sarah) 
Fem utförare12 uppger att de under det första halvåret har fått en rapport om 
missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande i den egna verksamheten. 
Av dessa har Lenalundsgården, Rotsunda strand samt Rådans äldreboende även utrett. 
Lenalundsgården uppger att de har gjort en Lex Sarah anmälan till IVO. Bergkälla 
uppger att de har fått 8 rapporter. Två av dessa har utretts.  

2.8 Prioriterade utvecklingsområden 
Samtliga utförare som besvarat halvårsuppföljningsenkäten uppger att de löpande 
sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser och 
rapporter i syfte att hitta mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. I tabellen nedan redovisas utförarnas prioriterade utvecklingsområden i syfte 
att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

LOU-boenden Prioriterade utvecklingsområden 

Bergkälla Måltidsnutrition. 

Gabriels gård 
Avvikelserapportering samt kompetensutveckling i 
demensfrågor. 

Gillbogården Utvecklar kvalitetsråd lokalt. 

Lenalundsgården 
Senior Alert, vårdplaner, implementering av NVP, BPSD, 
genomförandeplaner. 

Minerva 
BPSD, riskbedömning enligt ROAG, teammöten (vårdplaner 
utifrån riskbedömning gällande fall, malnutrition och trycksår).  

                                                 
12 Gabriels gård, Kungshamn, Lenalundsgården, Rotsunda Strand och Rådan. 
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Norrgården 
Dygnsplanering, kost och måltid (nattfasta), basala 
hygienrutiner, gym för individuell träning, följa upp uteblivna 
signeringar.  

Ribbingsbacke 
Avvikelserapporter, bättre följsamhet gällande rutiner samt 
dokumentation. 

Rotsunda strand 
Social dokumentation, nutrition (nattfasta), läkemedelshantering, 
inkontinens, hygien. 

Rådan Dokumentation, måltidssituationen, fallprevention, reflektion 

Soltorp Dokumentation och måltidssituationer. 

Ulrikas gård 

Utveckla kvalitetsrådet för att kunna förebygga avvikelser som 
fall, läkemedel, MTP, patientsäkerhet, trycksår samt 
avvikelserapport SOL. Utveckla Senior Alert och 
genomförandeplaner. Införa NVP. 

LOV-boenden Prioriterade utvecklingsområden 

Årstabergshemmet Nutrition och fallpreventionsarbete.  

Bättringsvägen 7 Läkemedelshantering. 

Enhagsslingan Måltid och miljö, minska nattfasta, minska andel fall. 

Edsby slott 

Vi prioriterar att arbeta med BPSD-registret för att kvalitetssäkra 
demensvården i verksamheten. Vi jobbar också med 
förbättringsloggar där vi fokuserat på de områden vi låg lågt i 
brukar undersökningen. Det var bl.a. upplevelsen av ensamhet 
samt kunskapen om var man vänder sig med synpunkter och 
klagomål. Även registrering och riskbedömningar i Senior Alert 
är en viktig del i arbetet att förbättra kvaliteten i omvårdnaden. 

Kungshamn Implementera rutiner för nyanställda. 

Niltorpsgården 
Sammanställningen av synpunkter och klagomål samt avvikelser 
och rapporters görs i avvikelsesystemet ADD och tas upp på 
varje APT. 

Vårdbo Vallentuna 

Att få medarbetarna att aktivt ta del av inkommande avvikelser i 
systemet. Att få alla medarbetare att skriva avvikelser när 
synpunkter/ klagomål kommer dem tillhanda för att kunna hitta 
våra förbättringsområden. 

Källa: Enkät till utförare 

2.9 Sammanfattning av vård- och omsorgskontorets uppföljningar 
Under perioden har kvalitetsstrateg genomfört både planerade och oplanerade 
uppföljningar på plats hos utförare. Åtta13  planerade uppföljningar har haft karaktären 
avstämning av uppdrag utifrån en förbestämd dagordning som skickats till 
verksamhetschef inför möte med kvalitetsstrateg och MAS. Tre14  verksamheter har 
under perioden haft mer omfattande uppföljning där faktainsamling först sker via 
webbenkät till verksamhetschefen sedan granskas rutiner och ledningssystem. Därefter 
sker uppföljningsbesök i verksamheten och samtal med personal. Utförarna har efter 
genomförd uppföljning fått muntlig och skriftlig återkoppling samt begäran om att 
inkomma med en åtgärdsplan för de förbättringsområden som identifierades vi 

                                                 
13 Bergkälla, Gabriels gård, Lenalundsgården, Norrgården, Rotsunda strand, Ulrikasgård, Tors backe 
och Widaby. 
14 Gillbogården, Minerva och Rådan 
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uppföljningen. Widaby har dessutom haft oanmäld uppföljning på plats utifrån 
inkomna klagomål, ett flertal återkommande uppföljningar har under året skett och 
samtal pågår med utförare om framtagen handlingsplan för att komma tillrätta med 
problemen som är av både omvårdnads och hälso- och sjukvårdskaraktär.  

Fyra beställningsstopp har utfärdats under perioden. Vardags verksamheter 
Rotsundastrand, Edsby slott och Grönskogen har inte uppfyllt kraven i 
förfrågningsunderlaget LOV gällande arbetet med BPSD.  Åtgärdsplan har inkommit 
och uppfyllts för Rotsundastrand och beställningsstoppet är där hävt. Frösundas 
verksamhet Widaby har beställningsstopp på grund av allvarliga avvikelser och 
bristande följsamhet mot avtal. Handlingsplan är framtagen och kontinuerliga 
avstämningar sker med verksamhetsledningen.  

3 Dagverksamhet för äldre 

75 procent av de dagliga verksamheterna (3 av 4 stycken) har besvarat enkäten. 

Nedanstående verksamhet har inte besvarat enkäten: 
 Tusbystråket (Eveo) 

3.1 Valfrihet, utförare och verksamheter 
Valfrihetssystemet inom dagverksamhet infördes i augusti år 2011. 

I december 2015 liksom i december 2016 fanns det 4 verksamheter att välja mellan. I 
juni 2017 fanns det 4 verksamheter att välja mellan.  

Den som är beviljad social dagverksamhet kan välja mellan två olika verksamheter 
 Edsbergsstugans dagverksamhet (AB SOLOM) 
 Tusbystråket Eveo dagverksamhet (Eveo) 

Den som är beviljad dagverksamhet med demensinriktning kan också välja mellan två 
olika verksamheter 

 Häggviksgården dagverksamhet (AB SOLOM) 
 Solrosens dagverksamhet (AB SOLOM) 

3.2 Personalens utbildning 
I halvårsenkäten ställde vård- och omsorgskontoret frågan om hur många av den 
månadsavlönade personalen som saknar adekvat kompetens. Baserat på utförarnas svar 
har kontoret beräknat hur stor andel av den månadsavlönade personalen som har 
adekvat utbildning. I tabellen nedan redovisas endast de utförare som har besvarat 
halvårsenkäten.  

Dagverksamhet 
Antal månadsavlönad 
hemtjänstpersonal på 
verksamheten 1 juni 2017 

Antal månadsavlönad 
hemtjänstpersonal utan 
adekvat utbildning 

Andel månadsavlönad 
hemtjänstpersonal 
med adekvat 
utbildning 

Edsbergsstugan 3 0 100 % 

Häggviksgården 3 0 100 % 

Solrosen 3 0 100 % 
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Källa: Enkät till utförare 

3.3 Synpunkter och klagomål samt missförhållanden/risker för 
missförhållanden (Lex Sarah) 

Ingen dagverksamhet har uppgett att de under det första halvåret har fått in några 
synpunkter eller klagomål. 

3.4 Missförhållanden/risker för missförhållanden 
Ingen dagverksamhet uppger att de under det första halvåret har fått någon rapport om 
ett missförhållande eller risk för missförhållande i den egna verksamheten.  

3.5 Prioriterade utvecklingsområden 
Samtliga dagverksamheter som har besvarat halvårsuppföljningsenkäten uppger att de 
löpande sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser 
och rapporter i syfte att hitta mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. I tabellen nedan redovisas utförarnas prioriterade utvecklingsområden i syfte 
att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.  

Dagverksamhet Prioriterade utvecklingsområden 

Edsbergsstugan 
Avvikelser vad gäller fall och fallskador, bemötande samt mottagande 
av ny kund. 

Häggviksgården 
Alla avvikelser. Det kan vara fall och fallskador, bemötande, 
mottagandet av ny kund osv.  

Solrosen 
Prioriterade utvecklingsområden är avvikelser. Det kan vara bemötande, 
fall och fallskador samt mottagande av ny kund. 

Källa: Enkät till utförare 

3.6 Uppföljningar av tillsynsmyndigheter och andra uppdragsgivare än 
Sollentuna kommun 

Ingen dagverksamhet uppger att den under det första halvåret har blivit uppföljd av 
någon tillsynsmyndighet eller annan uppdragsgivare än Sollentuna kommun. 

3.7 Sammanfattning av vård- och omsorgskontorets uppföljningar 
En utförare av dagverksamhet har kallats till möte på vård- och omsorgkontoret, 
utifrån tolkning av avtalet. Utföraren klargjorde arbetssätt och återkoppling har skett 
till biståndshandläggare, inga avsteg har skett från avtal.   

4 Bostad med särskild service 

91 procent av boendena (20 av 22 stycken) har besvarat enkäten. 

Nedanstående boenden har inte besvarat enkäten: 
 Soldatvägen (SOLOM) 
 Basunvägen (Frösunda LSS) 
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4.1 Utförare och verksamheter på entreprenad (LOU) 
Åtta service- och gruppboenden i Sollentuna drivs på entreprenad. Boendena drivs av 
fem olika utförare. Boendena i egenregi bemannas av AB SOLOM. 

 
Antal boenden och platser per utförare 

 
  

4.2 Utförare och verksamheter med LOV-avtal 
Valfrihetssystemet inom bostad med särskild service infördes i september år 2013. 

I december 2016 fanns det två boenden med LOV-avtal. Båda dessa avtal har upphört 
under första halvåret 2017 eftersom boendena inte haft någon kund under de senaste 
24 månaderna. 

Under första halvåret 2017 har Risvägen (8 platser) och Drevkarlsstigen (5 platser) 
övergått från att drivas i egenregi till att drivas av AB SOLOM på LOV-avtal. För 
närvarande finns således två godkända LOV-boenden. 

4.3 Valfrihet 
Möjligheten att själv välja särskilt boende gäller endast i mån av plats och bristen på 
platser gör att det i praktiken inte finns någon egentlig valfrihet. 

4.4 Genomförandeplan och individuellt utformade mål  
Frågan om hur många kunder med verkställt beslut som hade en aktuell 
genomförandeplan den 1 april 2017 ställdes av Socialstyrelsen i 
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enhetsundersökningen. Enligt Socialstyrelsens definition är genomförandeplanen 
aktuell om den utformats för mindre än sex månader sedan eller följts upp/uppdaterats 
av utföraren under de senaste sex månaderna. 

I kontorets halvårsuppföljningsenkät har merparten15 av verksamheterna svarat att alla 
deras kunder har en aktuell genomförandeplan. Drevkarlsstigen uppger att 86 % av 
kunderna med ett verkställt beslut har en aktuell genomförandeplan och att 86 % av de 
aktuella genomförandeplanerna innehåller individuellt anpassade mål. Lantgårdsvägen 
Herrgården har 80 & kunder med aktuell genomförandeplan och samtliga av dessa har 
även individuellt utformade mål.  

4.5 Verksamhetschef 
I verksamheter som bedrivs på LOU- eller LOV-avtal ska verksamhetschefen vara 
godkänd av IVO. I samtliga verksamheter utom en har verksamhetschefen ett aktuellt 
tillstånd. Verksamhetschefen på Gammelvägen är ny. Tillståndsansökan är inskickad 
till IVO men har ännu inte handlagts. Den genomsnittliga omfattningen per 
verksamhet stämmer överens med kraven vård- och omsorgskontoret ställer i avtalen. 

LSS-bostad 
Antal verksamheter som 

VC ansvarar för 
Annan typ av verksamhet 

där VC är verksamhetschef 
Genomsnittlig omfattning 

per verksamhet 

Drevkarlsstigen 4 LSS-bostad 25% 

Ekmans väg 2 Daglig verksamhet  50% 

Gammelvägen 4 
LSS-bostad & Daglig 

verksamhet 
25% 

Idrottsvägen  3 LSS-bostad 33% 

Linnés väg 1   100% 

Malmvägen 2 LSS-bostad 50% 

Risvägen 4 LSS-bostad 25% 

Rotebergsvägen 2 LSS-bostad 50% 

Rådanvägen 2 LSS-bostad 50% 

Källa: Enkät till utförare 

4.6 Synpunkter och klagomål  
Utföraren är skyldig att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på verksamhetens 
kvalitet (SOSFS 2011:9). Synpunkts- och klagomålshantering är ett kvalitetsverktyg 
vars syfte är att snabbt rätta till fel och brister samt utveckla och förbättra kvalitet och 
service. Det är mycket viktigt att verksamheterna dokumenterar samtliga synpunkter 
och klagomål för att kunna se trender och uppmärksamma om det finns 
utvecklingsområden i verksamheten. Det är en viktig del i det systematiska 
kvalitetsutvecklingsarbetet. 

                                                 
15 Blåklockevägen, Ekmans väg, Gammelvägen, Gransångarevägen, Gröndalsvägen 17 A och 17 B, 
Idrottsvägen, Lantgårdsvägen Längan, Linnés väg, Malmvägen, Mässvägen, Risvägen, Rotebergsvägen, 
Rotsundagårdsvägen, Rådanvägen, Stupvägen, Tomtegränd och Vetevägen. 
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Utföraren ska ha dokumenterade och välkända rutiner för synpunkts- och 
klagomålshantering. Brukarna och deras legala företrädare samt anhöriga ska alltid 
veta till vem de kan vända sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på 
verksamheten och utförarens bemötande. 

Antalet synpunkter och klagomål som utförarna har redovisat är dock enligt kontorets 
uppfattning oproportionerligt lågt. Man kan konstatera att det inte finns någon 
korrelation mellan det genomsnittliga antalet synpunkter och klagomål per kund och 
utförarnas egen bedömning av hur rutiner för dessa fungerar. När antalet synpunkter 
och klagomål är lågt finns det anledning att fundera över om systemet fungerar som 
det ska. Okunskap bland personalen som gör att synpunkter och klagomål som lämnas 
muntligt inte tas om hand av verksamheten, att kunder och anhöriga inte känner till att 
och hur de kan framföra synpunkter och klagomål och/eller att kunder/anhöriga av 
någon anledning inte framför sina synpunkter kan vara möjliga förklaringar. 

I tabellen nedan redovisas antal kunder, synpunkter/klagomål under första halvåret 
2017 samt relationen mellan dessa och utförarnas egen bedömning av hur rutiner för 
klagomålshantering fungerar. 

Verksamhet 
Antal 

kunder 

Synpunkter 
och 

klagomål 

Genomsnittligt 
antal 

synpunkter 
och klagomål 

per kund 

Utförarens bedömning av hur 
verksamhetens rutiner och system 
för synpunkts- och 
klagomålshantering fungerar 

Blåklockevägen 8 1 0,1 Mycket tillfredsställande 

Gammelvägen 6 12 2 Mycket tillfredsställande 

Idrottsvägen  8 0 0 Mycket tillfredsställande 

Malmvägen 6 8 13 Mycket tillfredsställande 

Mässvägen 7 1 0,1 Mycket tillfredsställande 

Rådanvägen 6 7 12 Mycket tillfredsställande 

Tomtegränd 6 2 0,3 Mycket tillfredsställande 

Drevkarlsstigen 7 2 0,3 Tillfredsställande 

Ekmans väg 5 0 0 Tillfredsställande 

Gransångarevägen gruppbostad 4 0 0 Tillfredsställande 

Gransångarevägen servicebostad 6 0 0 Tillfredsställande 

Gröndalsvägen 17 A 4 0 0 Tillfredsställande 

Gröndalsvägen 17 B 4 0 0 Tillfredsställande 

Lantgårdsvägen Herrgården 5 0 0 Tillfredsställande 

Lantgårdsvägen Längan 5 0 0 Tillfredsställande 

Linnés väg  11 22 2 Tillfredsställande 

Stupvägen 3 0 0 Tillfredsställande 

Vetevägen 4 0 0 Tillfredsställande 

Risvägen 4 1 0,3 Tillfredställande 

Rotsundagårdsvägen 5 0 0 Tillfredställande 

Rotebergsvägen 6 0 0 Ej tillfredsställande 
Källa: Enkät till utförare 
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Att en utförare har många inrapporterade synpunkter och klagomål kan både vara en 
indikation på att utföraren har välfungerande rutiner för hantering av dessa och på 
brukarnas faktiska missnöje med verksamheten. 

4.7 Missförhållanden/risk för missförhållanden (Lex Sarah) 
Endast två bostäder med särskild service uppger att de under det första halvåret har fått 
in rapporter om ett missförhållande eller risk för missförhållande i den egna 
verksamheten. Ekmans väg har fått in två rapporter, Linnés väg har fått in en rapport 
som har utretts och det gjordes även en anmälan till IVO. Samtliga rapporter har även 
inkommit till vård- och omsorgskontoret.  

4.8 Prioriterade utvecklingsområden 
Samtliga verksamheter som besvarat halvårsuppföljningsenkäten, förutom 
Blåklockevägen, uppger att de löpande sammanställer och analyserar inkomna 
synpunkter och klagomål, avvikelser och rapporter i syfte att hitta mönster och trender 
som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. I tabellen nedan redovisas utförarnas 
prioriterade utvecklingsområden i syfte att utveckla och säkra kvaliteten i 
verksamheten.  

Verksamhet Prioriterade utvecklingsområden 

Blåklockevägen 
Kvalitet och dokumentation, där bl.a. avvikelser, genomförandeplaner 
mm ingår, jobbas det hårt med i hela bolaget. Stort fokus på detta. 

Drevkarlsstigen Avvikelsehantering och dokumentation. 

Ekmans väg Att säkerställa att HSL rutinerna är förankrade i arbetsgruppen.  

Gammelvägen 
Att säkerställa att all personal arbetar på samma sätt och med samma 
metoder runt de boende. 

Idrottsvägen  
Vi kommer att lägga stor vikt vid att utveckla vårt arbetsätt beträffande 
riskanalysarbetet.  

Linnés väg  
Social dokumentation/Avvikelsehantering, kontaktmannaskap samt 
genomförandeplan. 

Malmvägen 
Detaljerad introduktionsutbildning, säkerhetsarbete, system- och 
rutinutveckling, kvalitetsarbete. 

Mässvägen 
Avvikelser, synpunkter/ klagomål och rutiner arbetas det hårt med. 
Utbildning av personal och stöd till kvalitetssamordnarna ännu mer. Det 
arbetet är påbörjat men ska utvecklas ännu mer. 

Risvägen Avvikelser och dokumentation. 

Rotebergsvägen 
Varannan vecka har vi APT/personalmöte där vi tar upp avvikelser som 
inkommer. 

Rådanvägen 
Vi har påbörjat en studiecirkel i materialet Självständighetens labyrint 
som kommer pågå under hösten för personalen. Efter det är det tänkt att 
de boende ska få ha en studiecirkel i ämnet också. 

Gransångarevägen 
Gröndalsvägen 17 A & B 
Vetevägen 
Stupvägen 
Rotsundagårdsvägen 

Vi har kommit igång med avvikelserapportering i syfte att säkerställa att 
den boende får det stöd och den omsorg som behövs och som är 
dokumenterat i genomförandeplanen. Detta behöver utvecklas 
ytterligare. 

Lantgårdsv. Herrgården 
Lantgårdsv. Längan 

Avvikelser och dokumentation.  
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Verksamhet Prioriterade utvecklingsområden 

Risvägen 

Tomtegränd 

Vi har under senaste året arbetat hårt med kvalitetsarbetet där frågor 
kring synpunkter och klagomål ingår. Vi har en kvalitetschef, 
kvalitetssamordnare på varje enhet, möten och utbildningar. Vi tar 
tillsammans med kvalitetssamordnaren upp frågan på APT-möten, 
månadsmöten mm. En daglig dialog. 

Källa: Enkät till utförare 

4.9 Uppföljningar av tillsynsmyndigheter och andra uppdragsgivare än 
Sollentuna kommun 

Av de verksamheter som har besvarat enkäten är det endast två som uppger att de har 
blivit uppföljda av en tillsynsmyndighet eller någon annan uppdragsgivare än 
Sollentuna kommun.  

Verksamhet Uppföljning 

Ekmans väg 

Arbetsmiljöverket: De följde upp 2016 års kontroll av hygienutrymmen. De fastslog att 
utrymme runt handfat fortfarande behövde åtgärdas så att det finns tillräckligt med 
utrymme mellan toalett och handfat enligt föreskrifterna Detta var vid besöket i 
februari inte åtgärdat. Detta ligger på kommunen att åtgärda och ärendet är påbörjat 
inom kommunen. Kommunen har besökt verksamheten och arbetet med att se över 
lösningarna har påbörjats.  

Linnés väg 
IVO: Två tillsyner har gjorts på verksamheten efter synpunkter och klagomål från 
anhörig. Den första tillsynen kom ingen åtgärdsplan på, den andra har vi inte fått svar 
på ännu. 

Källa: Enkät till utförare 

4.10 Sammanfattning av vård- och omsorgskontorets uppföljningar 
Uppföljning på plats i verksamheten har genomförts på åtta16 boenden. Utförarna har 
efter genomförd uppföljning fått muntlig och skriftlig återkoppling. Flera av utförarna 
behöver förbättra sina rutiner för avvikelsehantering, rutiner för uppdatering av 
genomförandeplaner samt rutiner beträffande tvångs- och begränsningsåtgärder. 

Egenregin/SOLOM har under våren arbetat med åtgärsplaner på serviceboendena 
Blåklockevägen, Tomtegränd, Drevkarlsstigen samt Rotsundagårdsvägens 
gruppbostad. Arbetet är inte avslutat. 

Det intensiva arbetet med verksamheterna Linnés väg, Basunvägen och Malmvägen 
som påbörjades under hösten 2016 har fortsatt under hela våren. I slutet av juni gjorde 
kontoret ett oanmält besök på Basunvägen då det uppdagades att saker som enligt 
Frösunda skulle vara åtgärdade inte var det. I juli kom Frösunda och kontoret 
övererens om att Frösunda ska avsluta uppdragen i förtid, den 2 oktober 2017. 

5 Daglig verksamhet 

91 procent av verksamheterna (31 av 34 stycken) har besvarat enkäten. 
                                                 
16 Gammelvägen, Idrottsvägen, Vetevägen, Stupvägen, Risvägen Lantgårdsvägen Längan,  
Lantgårdsvägen Herrgården och Blåklockevägen. 
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Nedanstående verksamheter/utförare har inte besvarat enkäten: 
 Hyttan (Nytida Enigma) 
 Vallbostrand Industri (Nytida Solhagagruppen) 
 Unika Östermalm (Unika) 

5.1 Valfrihet och utförare 
Valfrihetssystemet inom daglig verksamhet infördes i februari år 2012. 

I juni 2017 fanns det, precis som i december 2016, 34 dagliga verksamheter att välja 
mellan. Möjligheten att själv välja daglig verksamhet gäller endast i mån av plats.  

I tabellen nedan redovisas antal deltagare per daglig verksamhet, enligt uppgift från 
respektive utförare. 

Antal deltagare från Sollentuna kommun 

 
Källa: Enkät till utförare 

Fuga har inte svarat på den här frågan och redovisas därför inte i tabellen. 

5.2 Genomförandeplan och individuellt utformade mål  
Frågan om hur många kunder med verkställt beslut som hade en aktuell 
genomförandeplan den 1 april 2017 ställdes av Socialstyrelsen i 
enhetsundersökningen. Enligt Socialstyrelsens definition är genomförandeplanen 
aktuell om den utformats för mindre än sex månader sedan eller följts upp/uppdaterats 
av utföraren under de senaste sex månaderna. 
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I kontorets halvårsuppföljningsenkät har merparten17 av verksamheterna svarat att alla 
deras kunder har en aktuell genomförandeplan. I tabellen nedan redovisas de 
verksamheter som har en eller flera kunder utan aktuell genomförandeplan.  

Daglig verksamhet 
Andel verkställda beslut med aktuell 

genomförandeplan 
Andel genomförandeplaner med 

individuellt utformade mål 

Arena Satelliten 80% 100% 

Autismcenter Löwet 50% 100% 

Brohuset 96% 100% 

Cameleonten 74% 100% 

Kung Hans 92% 100% 

Norrhuset APV 95% 100% 

Paletten 80% 100% 

Polygon 84% 100% 

Stöd & Resurs 79% 100% 

Unika Vasastan 95% 100% 

Verkstan 83% 100% 

Källa: Enkät till utförare 

5.3 Kompetensutveckling 
Frågan om verksamheten har en samlad plan för kompetensutveckling samt om denna 
har följts upp denna ställdes av Socialstyrelsen i enhetsundersökningen. Enligt 
socialstyrelsens definition innebär kompetensutveckling att personalen utvecklas i sin 
yrkesroll genom exempelvis utbildning, kurser eller handledning utifrån 
verksamhetens uppdrag. Det är inte aktuellt att följa upp planen om detta gjorts efter 
den 3 april 2016.  

Med samlad plan för kompetensutveckling menas en enhetsgemensam eller 
verksamhetsgemensam plan för personalens kompetensutveckling som bygger på 
verksamhetens uppdrag/mål och karläggning av personalens individuella kompetenser.  

Samtliga verksamheter, utom fem18 uppger att de har en skriftlig samlad plan för 
kompetensutveckling. Sex verksamheter har svarat att det inte är aktuellt att erbjuda 
kompetens utveckling inom alternativ och kompletterande kommunikation. 
Autismcenter Häggvik och Misa Blackeberg uppger att medarbetare redan har kunskap 
inom området. Hundklubben har svarat att kompetensutveckling finns inom andra 
områden. Smedjan, Bruket samt Stöd & Resurs uppger att verksamheten inte har 
behov av AKK.  

AKK och kognitivt stöd 

Daglig verksamhet 
Finns en skriftlig 
samlad plan för 

kompetensutveckling? 
Har planen följts upp? 

Erbjuds 
kompetensutvecklin
g inom alternativ och 

kompletterande 
kommunikation 

                                                 
17 Activera hundcenter, Arbetslaget, Autismcenter Häggvik, Backlöksvägens dagliga verksamhet, Frejas 
bistro, Fuga, Hundklubben, Bruket, Konst, Funkisgruppen, Kulturverkstan, Mimer, Mindme Omsorg, 
Misa Blackeberg, Slussen, Smedjan, Strandlidens dagliga verksamhet samt Unika Fridhemsplan, Rålis 
och Stadshagen.  
18 Activera Hundcenter, Arbetslaget, Konst och Misa Blackeberg 
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Daglig verksamhet Finns en skriftlig 
samlad plan för 

kompetensutveckling? 

Har planen följts upp? Erbjuds 
kompetensutvecklin
g inom alternativ och 

kompletterande 
kommunikation 

Activera Hundcenter Nej Nej Nej 
Arbetslaget Nej Nej Nej 
Arena Satelliten √ Ej aktuellt √ 

Autismcenter Häggvik √ √ Ej aktuellt 
Autismcenter Löwet √ Ej aktuellt Nej 
Backlökens Dagliga 
verksamhet √ √ √ 

Brohuset √ Ej aktuellt Nej 
Cameleonten √ √ √ 

Frejas Bistro √ √ Nej 
Fuga √ √ √ 

Hundklubben √ √ Ej aktuellt 
Bruket √ EJ aktuellt Ej aktuellt 
Konst Nej Nej Nej 
Korta Gatan 7:1 √ √ √ 

Kulturverkstan √ √ √ 

Kung Hans √ Ej aktuellt Nej 
Mimer √ Ej aktuellt Nej 
Mindme Omsorg √ √ √ 
Misa Blackeberg Nej  Ej aktuellt 
Norrhuset APV √ Ej aktuellt Nej 
Verkstan √ Ej aktuellt Nej 
Polygon √ Ej aktuellt Nej 
Slussen & Ateljén √ √ Nej 
Smedjan √ Ej aktuellt Ej aktuellt 
Strandlidens dagliga 
verksamhet √ √ √ 
Stöd & Resurs Nej Ej aktuellt Ej aktuellt 
Unika Fridhemsplan √ √ Nej 
Unika Rålis √ Ej aktuellt Nej 
Unika Stadshagen √ Ej aktuellt Nej 
Unika Vasastan √ Ej aktuellt Nej 
Paletten √ Ej aktuellt Nej 

Källa: Enkät till utförare 

5.4 Verksamhetschef 
Verksamheten ska ha en av IVO godkänd verksamhetschef. I samtliga verksamheter 
utom en har verksamhetschefen ett aktuellt tillstånd. Unika Stadshagen uppger att 
verksamhetschefen inte har tillstånd från IVO och har heller inte skickat in en ansökan. 
I tabellen nedan redovisas verksamhetschefens ansvarsfördelning mellan olika 
verksamheter. Sollentuna kommun ställer inga krav på genomsnittlig omfattning per 
verksamhet.  
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Daglig verksamhet 
Antal verksamheter 
verksamhetschefen 

ansvarar för 

Annan typ av 
verksamhet där VC är 

verksamhetschef 

Genomsnittlig 
omfattning per 

verksamhet 

Antal medarbetare 
verksamhetschefen 
har personalansvar 

för 

Activera 
Hundcenter 

3 Daglig verksamhet 33% 10 

Arbetslaget 3 Daglig verksamhet 33% 10 

Arena Satelliten 3 Daglig verksamhet 33% 8 

Autismcenter 
Häggvik 

5 Daglig verksamhet 20% 25 

Autismcenter 
Löwet 

5 Daglig verksamhet 20% 25 

Backlökens Dagliga 
Verksamhet 

2 Daglig verksamhet 50% 20 

Brohuset 4 Daglig verksamhet 25% 26 

Cameleonten 1  100% 15 

Frejas Bistro 5 Daglig verksamhet 20% 25 

Fuga 1  100% 11 

Hundklubben 5 Daglig verksamhet 20% 25 

Bruket 2 Daglig verksamhet 50% 14 

Konst 3 Daglig verksamhet 33% 10 

Korta Gatan 7:1 1  100% 10 

Kulturverkstan 5 Daglig verksamhet 20% 25 

Kung Hans 4 Daglig verksamhet 25% 26 

Mimer 4 Daglig verksamhet 25% 26 

Mindme Omsorg 3 Daglig verksamhet 33% 9 

Misa Blackeberg 1  100% 15 

Norrhuset APV 4 Daglig verksamhet 25% 26 

Verkstan 3 Daglig verksamhet 33% 5 

Polygon 3 Daglig verksamhet 33% 15 

Slussen & Ateljén 1  100% 5 

Smedjan 0  100% 8 

Strandlidens 
dagliga verksamhet 

2 Daglig verksamhet 50% 20 

Stöd & Resurs 2 Daglig verksamhet 50% 10 

Unika 
Fridhemsplan 

4 Daglig verksamhet 25% 20 

Unika Rålis 4 Daglig verksamhet 25% 20 

Unika Stadshagen 4 Daglig verksamhet 25% 20 

Unika Vasastan 4 Daglig verksamhet 25% 20 

Paletten 3 Daglig verksamhet 33% 15 

Källa: Enkät till utförare 
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5.5 Synpunkter och klagomål  
Utföraren är skyldig att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på verksamhetens 
kvalitet (SOSFS 2011:9). Synpunkts- och klagomålshantering är ett kvalitetsverktyg 
vars syfte är att snabbt rätta till fel och brister samt utveckla och förbättra kvalitet och 
service. Det är mycket viktigt att verksamheterna dokumenterar samtliga synpunkter 
och klagomål för att kunna se trender och uppmärksamma om det finns 
utvecklingsområden i verksamheten. Det är en viktig del i det systematiska 
kvalitetsutvecklingsarbetet. 

Utföraren ska ha dokumenterade och välkända rutiner för synpunkts- och 
klagomålshantering. Brukarna och deras legala företrädare samt anhöriga ska alltid 
veta till vem de kan vända sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på 
verksamheten och utförarens bemötande. 

Antalet synpunkter och klagomål som utförarna har redovisat är dock enligt kontorets 
uppfattning oproportionerligt lågt. Man kan konstatera att det inte finns någon 
korrelation mellan det genomsnittliga antalet synpunkter och klagomål per kund och 
utförarnas egen bedömning av hur rutiner för dessa fungerar. När antalet synpunkter 
och klagomål är lågt finns det anledning att fundera över om systemet fungerar som 
det ska. Okunskap bland personalen som gör att synpunkter och klagomål som lämnas 
muntligt inte tas om hand av verksamheten, att kunder och anhöriga inte känner till att 
och hur de kan framföra synpunkter och klagomål och/eller att kunder/anhöriga av 
någon anledning inte framför sina synpunkter kan vara möjliga förklaringar. 

I tabellen nedan redovisas antal kunder, synpunkter/klagomål under första halvåret 
2017 samt relationen mellan dessa och utförarnas egen bedömning av hur rutiner för 
klagomålshantering fungerar. 

Daglig verksamhet 
Antal 

kunder 

Synpunkter 
och 

klagomål 

Genomsnittligt 
antal 

synpunkter och 
klagomål per 

kund 

Utförarens bedömning av 
hur verksamhetens 
rutiner och system för 
synpunkts- och 
klagomålshantering 
fungerar 

Activera Hundcenter  10 0 0 Mycket tillfredsställande 

Arbetslaget 10 0 0 Mycket tillfredsställande 

Backlöksvägens Dagliga verksamhet 6 0 0 Mycket tillfredsställande 

Bruket 28 2 0 Mycket tillfredsställande 

Konst 4 0 0 Mycket tillfredsställande 

Korta Gatan 7:1 39 2 0 Mycket tillfredsställande 

Mindme Omsorg 26 0 0 Mycket tillfredsställande 

Slussen & Ateljén 20 2 0,1 Mycket tillfredsställande 

Strandlidens DV 20 0 0 Mycket tillfredsställande 

Stöd & Resurs 24 5 0,2 Mycket tillfredsställande 

Paletten 30 5 0,2 Mycket tillfredsställande 

Arena Satelliten 10 0 0 Tillfredsställande 

Autismcenter Häggvik 7 0 0 Tillfredsställande 

Autismcenter Löwet 14 5 0,4 Tillfredsställande 

Brohuset 28 6 0,2 Tillfredsställande 
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Cameleonten 27 1 0 Tillfredsställande 

Frejas Bistro 11 0 0 Tillfredsställande 

Fuga 41 4 0,1 Tillfredsställande 

Hundklubben 8 0 0 Tillfredsställande 

Kulturverkstan 23 0 0 Tillfredsställande 

Kung Hans fd. Kulan & Hobby 13 4 0,3 Tillfredsställande 

Mimer 15 5 0,3 Tillfredsställande 

Misa Blackeberg 56 6 0,1 Tillfredsställande 

Norrhuset APV 22 3 0,1 Tillfredsställande 

Verkstan 5 0 0 Tillfredsställande 

Polygon 13 3 0,2 Tillfredsställande 

Smedjan 48 2 0,4 Tillfredsställande 

Unika Fridhemsplan 14 6 0,4 Tillfredsställande 

Unika Rålis 12 2 0,2 Tillfredsställande 

Unika Stadshagen 16 2 0,1 Tillfredsställande 

Unika Vasastan 19 8 0,4 Tillfredsställande 
Källa: Enkät till utförare 

Att en utförare har många inrapporterade synpunkter och klagomål kan både vara en 
indikation på att utföraren har välfungerande rutiner för hantering av dessa och på 
brukarnas faktiska missnöje med verksamheten. 

5.6 Missförhållanden/risker för missförhållanden (Lex Sarah) 
Activera hundcenter, Autismcenter Löwet, Fuga, Norrhuset APV och Paletten har 
uppgett att de under det första halvåret har fått en rapport om ett missförhållande eller 
en påtaglig risk för missförhållande i den egna verksamheten. Dessa uppger även att de 
har gjort en utredning av missförhållande. Stöd & Resurs uppger att de har gjort en 
utredning dock utan att ha fått in en rapport.  

5.7 Prioriterade utvecklingsområden 
Samtliga dagliga verksamheter som besvarat halvårsuppföljningsenkäten uppger att de 
löpande sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser 
och rapporter i syfte att hitta mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. I tabellen nedan redovisas utförarnas prioriterade utvecklingsområden i syfte 
att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

Daglig verksamhet Prioriterade utvecklingsområden 

Activera Hundcenter  
Arbetslaget 

Avtalstrohet. Kundens fokus, kommunikation med kund  
och närstående, uppdatering av genomförande planer. 

Arena Satelliten 

Att utvärdera och uppdatera vår kvalitetssäkringsplan. Vi kommer till 
hösten vara fulltaliga vilket också är en utmaning. Vi vill därför hitta 
tydligare riktlinjer och rutiner inom verksamheten där alla ska ha 
möjlighet att utveckla sin fulla potential. 

Autismcenter Häggvik 
Hundklubben 
Kulturverkstan 

Verksamheten har infört ett ansvarsområde - kvalitetsstödjare och 
dokumentationsstödjare, vars syfte är att säkra kvaliteten i 
verksamheten. Verksamheten genomför kvalitetssamtal. Verksamheten 
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Daglig verksamhet Prioriterade utvecklingsområden 

genomför arbetsråd. 

Autismcenter Löwet 
Fortsatt utbildning och uppföljning av vidtagna åtgärder. Klargörande av 
vad som skiljer begreppen avvikelse och klagomål. 

Backlöksvägens dagliga 
verksamhet 
Strandlidens dagliga 
verksamhet 

Att arbeta i personalgruppen med förbättringsområden utifrån 
egenkontrollen. 

Brohuset 

Alla medarbetare ska vara förtrogna med rapporteringssystemet. Det 
finns en kvalitetsstödjare på varje enhet. Alla avvikelser, klagomål m.m. 
ska dokumenteras och månatliga kvalitetsprotokoll upprättas. 
Verksamhetschef leder och utvecklar personalens förmåga att vara 
riskmedvetna och kvalitetsmedvetna utifrån kundens situation. Att 
rapportera och dokumentera avvikelser har blivit en naturlig del av det 
dagliga arbetet. 

Cameleonten Prioriterade utvecklingsmål för verksamheten är social dokumentation. 

Frejas Bistro Rutiner för avvikelsehantering och kvalitetsprotokoll. 

Fuga 
Organisation Kompetensutveckling - funktionshinderkunskap & 
tydliggörande pedagogik, social dokumentation, bemötande och 
förhållningssätt. 

Bruket Kring en viss kund som vars mående behöver bli bättre. 

Konst 
Avtalstrohet. Uppföljningar av genomförandeplaner samt uppföljning av 
ev. avvikelser, synpunkter och klagomål. Interna uppföljningar av 
kvalitetsarbetet. 

Korta Gatan 7:1 
Social dokumentation IBIC Självständighet och delaktighet för den 
enskilde 

Kung Hans fd. Kulan & 
Hobby 
Mimer 

Utveckling av våra datorstödda system samt utbildningar som 
genomförs regelbundet. Årliga kvalitetskontroller av kvalitetschef och 
kvalitetsstödjare. 

Mindme Omsorg Samverkan med externa parter, arbeta förebyggande med hot och våld. 

Norrhuset APV 

Personalen dokumenterar avvikelser i deltagarens journal samt 
rapporterar i vårt system Proofx till verksamhetschef. Vi prioriterar 
utbildning gällande vad en avvikelse är, klagomål m.m. för att allt som 
är rapporterat ska hamna rätt i systemet. Vi prioriterar uppföljning av 
åtgärder samt återkoppling till kunden. 

Verkstan 
Genom kvalitetsråd prata om synpunkter och klagomål som förs vidare i 
verksamhetsmöten med personal. 

Polygon 
Genom kvalitetsråd, att dokumentera att vi har skrivit 
synpunkter/avvikelser i vårt ledningssystem. Verksamhetschef utreder 
och regionchefer utreder vidare. 

Slussen & Ateljén Planering. 

Smedjan 
Att alla ska få komma till tals och ha möjlighet att delta i möten och 
inflytanderåd. Eftersom vi har många arbetstagare och alla jobbar inte 
alla dagar i veckan, samt att många har extern praktik. 

Stöd & Resurs Samverkan. 
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Daglig verksamhet Prioriterade utvecklingsområden 

Unika Fridhemsplan 
Unika Rålis 
Unika Stadshagen 
Unika Vasastan 

Kompetensutveckling, personal samt tillsyn och införande av nya rutiner 
för kvalitetsuppföljning och rapportering planerade till höst 2017. 

Paletten 
Att hela tiden diskutera vad som är vad gällande synpunkter/klagomål 
och när det ska skrivas. 

Källa: Enkät till utförare 

5.8 Uppföljningar av tillsynsmyndigheter och andra uppdragsgivare än 
Sollentuna kommun 

Av de verksamheter som har besvarat enkäten är det sju som uppger att de har blivit 
uppföljda av en tillsynsmyndighet eller någon annan uppdragsgivare än Sollentuna 
kommun. 

 

Daglig verksamhet Uppföljning 

Autismcenter Löwet Brandmyndigheten 

Backlökens Dagliga Verksamhet Arbetsmiljöverket 

Brohuset 

Brandmyndigheten: Uppföljningen visade att 
Brohuset har en fungerande SBAB och inget 
föreläggande kommer att skickas, varken till 
verksamheten eller till fastighetsägaren.  

Mimer 
Brandmyndigheten: Inga bister upptäcktes i 
verksamhetens SBAB. 

Mindme Omsorg 
IVO: Ändring i befintligt tillstånd till IVO som 
godkänt ändringarna.  

Norrhuset APV 

Brandmyndigheten: Verksamhetens SBAB 
godkändes, men fastighetsägaren kommer att få ett 
föreläggande gällande servicejournal för 
utrymningslarm.  

Slussen & Ateljén 
Södermalms stadsdelsförvaltning: uppföljningen 
visade inte på några brister. 

Källa: Enkät till utförare 

6 Boendestöd 

88 procent av utförarna (7 av 8 stycken) har besvarat enkäten. 

Nedanstående utförare har inte besvarat enkäten: 
 Akedo Omsorg  

6.1 Valfrihet och utförare 
Valfrihetssystemet inom boendestöd infördes i januari år 2011. 

I december 2016 fanns det 7 valbara utförare inom kommunens valfrihetssystem och i 
juni 2017 fanns 8 valbara utförare.  
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Under första halvåret 2017 har två nya utförare, Enklare vardag och Vemano 
Hemtjänst, tillkommit. Avtalet med Aktiv vård och utbildningscenter har upphört med 
anledning av att de inte har haft någon kund på 12 månader. 

I tabellen nedan redovisas antal deltagare per daglig verksamhet, enligt uppgift från 
respektive utförare. 

Antal kunder med verkställda beslut per utförare, juni 201719 

 
Källa: Enkät till utförare och fakturaunderlag 

6.2 Stödpersoner och genomförandeplaner 
En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskriver hur en beslutad 
insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Enligt Sollentuna kommuns 
förfrågningsunderlag ska en genomförandeplan upprättas senast en månad efter att 
insatsen har verkställts. Genomförandeplanen ska upprättas tillsammans med den 
enskilde och/eller företrädare och följas upp och revideras vid behov eller minst två 
gånger per år. Planen är aktuell om den utformats för mindre än 6 månader sedan eller 
följts upp under de senaste 6 månaderna, d.v.s. efter den 1 december 2016. Med 
individuellt utformade mål menas mål som den enskilde varit delaktig i att utforma, 
som är konkreta och uppföljningsbara och kopplade till de aktiviteter som ryms i 
insatsen och till den enskildes behov.  

Rossab har uppgivit att en av deras sex kunder saknar aktuell genomförandeplan. 
Övriga menar att samtliga deras kunder har en aktuell genomförandeplan. 1:a aktiva 
valet, AB SOLOM, KMK Omsorg och Rossab menar att alla deras aktuella 
genomförandelaner innehåller individuellt utformade mål. Enklare Vardag och 
Funkisgruppen har svarat att deras aktuella genomförandelaner delvis innehåller 
individuellt utformade mål.  

                                                 
19 Enkät till utförare 
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6.3 Synpunkter och klagomål samt missförhållanden/risker för 
missförhållanden (Lex Sarah) 

Utföraren är skyldig att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på verksamhetens 
kvalitet (SOSFS 2011:9). Synpunkts- och klagomålshantering är ett kvalitetsverktyg 
vars syfte är att snabbt rätta till fel och brister samt utveckla och förbättra kvalitet och 
service. Det är mycket viktigt att verksamheterna dokumenterar samtliga synpunkter 
och klagomål för att kunna se trender och uppmärksamma om det finns 
utvecklingsområden i verksamheten. Det är en viktig del i det systematiska 
kvalitetsutvecklingsarbetet. 

Utföraren ska ha dokumenterade och välkända rutiner för synpunkts- och 
klagomålshantering. Brukarna och deras legala företrädare samt anhöriga ska alltid 
veta till vem de kan vända sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på 
verksamheten och utförarens bemötande. 

Antalet synpunkter och klagomål som utförarna har redovisat är dock enligt kontorets 
uppfattning oproportionerligt lågt. Man kan konstatera att det inte finns någon 
korrelation mellan det genomsnittliga antalet synpunkter och klagomål per kund och 
utförarnas egen bedömning av hur rutiner för dessa fungerar. När antalet synpunkter 
och klagomål är lågt finns det anledning att fundera över om systemet fungerar som 
det ska. Okunskap bland personalen som gör att synpunkter och klagomål som lämnas 
muntligt inte tas om hand av verksamheten, att kunder och anhöriga inte känner till att 
och hur de kan framföra synpunkter och klagomål och/eller att kunder/anhöriga av 
någon anledning inte framför sina synpunkter kan vara möjliga förklaringar. 

I tabellen nedan redovisas antal kunder, synpunkter/klagomål under första halvåret 
2017 samt relationen mellan dessa och utförarnas egen bedömning av hur rutiner för 
klagomålshantering fungerar. 

Utförare 
Antal 

verkställda 
beslut 

Synpunkter 
och klagomål 

Genomsnittligt 
antal 

synpunkter och 
klagomål per 

kund 

Utförarens bedömning av hur 
verksamhetens rutiner och system för 
synpunkts- och klagomålshantering 

fungerar 

Funkisgruppen 24 0 0 Mycket tillfredsställande 

KMK Omsorg 3 0 0 Mycket tillfredsställande 

AB SOLOM 45 4 0,1 Mycket tillfredställande 

1:a aktiva valet 1 0 0 Tillfredsställande 
Enklare Vardag 
Sverige 

1 0 0 Tillfredsställande 

Real Omsorg 
(Rossab) 

6 0 0 Tillfredsställande 

Källa: Enkät till utförare 

Att en utförare har många inrapporterade synpunkter och klagomål kan både vara en 
indikation på att utföraren har välfungerande rutiner för hantering av dessa och på 
brukarnas faktiska missnöje med verksamheten. 

6.4 Missförhållanden/risker för missförhållanden (Lex Sarah) 
Ingen utförare uppger att de under första halvåret har fått någon rapport om ett 
missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande i den egna verksamheten. 
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6.5 Prioriterade utvecklingsområden 
Samtliga verksamheter som besvarat halvårsuppföljningsenkäten uppger att de löpande 
sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser och 
rapporter i syfte att hitta mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. I tabellen nedan redovisas utförarnas prioriterade utvecklingsområden i syfte 
att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.  

 

Utförare Prioriterade utvecklingsområden 

1:a aktiva valet Förankra ett professionellt förhållningssätt bland boendestödjarna. 

AB SOLOM Riskanalys, dokumentation och avvikelsehantering. 

Enklare Vardag Inga just nu, fokuserar på att få in kunder. 

Funkisgruppen  Social dokumentation, IBIC. 

KMK Omsorg  
Vi strävar efter ständig utveckling och förbättrar arbetsrutiner. 
Bemötande och tillgänglighet samt kontinuitet är alltid i fokus. 

Real Omsorg (Rossab) Tid för analys genom att effektivisera ledningssystemet. 

Vemano hemtjänst 
Intern kvalitetsutveckling, nyligen startat LSS verksamheten. Anställer 
personal med adekvat utbildning.  

Källa: Enkät till utförare 

6.6 Uppföljningar gjorda av tillsynsmyndigheter och andra 
uppdragsgivare än Sollentuna kommun 

Av de verksamheter som har besvarat enkäten är det endast två som uppger att de har 
blivit uppföljda av en tillsynsmyndighet eller någon annan uppdragsgivare än 
Sollentuna kommun. 

Utförare Uppföljning 

Funkisgruppen 

Stockholms stad: uppföljningen visade att "Funkisgruppens boendestöd bedöms 
bedriva en väl strukturerad verksamhet som möter avtalets krav förutsatt att 
ovanstående åtgärd genomförs." Åtgärder: Genomförandeplaner som motsvarar 
avtalets krav upprättas i ParaSoL (tydliggöra hur och när aktiviteter ska genomföras). 
Stockholms stad har godkänt Funkisgruppens åtgärder. 
 
Solna stad: enkätuppföljning gällande dokumentation kring vissa livsområden enligt 
IBIC. Återkoppling har ej skett ännu. 
 
Järfälla kommun: uppföljningen visade brister i genomförandeplan och social 
dokumentation i kommunens verksamhetssystem Procapita. Dokumentation och 
genomförandeplanerna fanns i brukarnas akter på kontoret men det fanns en osäkerhet 
kring ifall informationen även skulle läggas in i Procapita. En överenskommelse 
gjordes att båda dessa skulle läggas in framöver samt bakåt i tiden från 1 januari 2017. 
Funkisgruppens åtgärder godkändes. 

Real Omsorg 
(Rossab) 

Huddinge kommun och Järfälla kommun: Rossab har uppfyllt krav och kriterier. 

Källa: Enkät till utförare 
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7 Korttidstillsyn 

80 procent av verksamheterna (8 av 10 stycken) har besvarat enkäten. 

Nedanstående utförare har inte besvarat enkäten: 
 Häggviks Fritids (Utvecklingspedagogik) 
 Marcusskolan (Enigma Omsorg) 

7.1 Valfrihet, utförare och verksamheter 
Valfrihetssystemet inom korttidstillsyn infördes i september år 2013. 

I december 2016 fanns det 9 verksamheter att välja mellan och i juni 2017 fanns 10 
valbara verksamheter. Verksamheterna drivs av 6 olika utförare. 

Under första halvåret 2017 har inga nya utförare tillkommit. Inga utförare har heller 
lämnat valfrihetssystemet. 

Antal barn per verksamhet, juni 2017 

 
Källa: Enkät till utförare 

7.2 Dokumentation och genomförandeplan 
En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskriver hur en beslutad 
insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Enligt Sollentuna kommuns 
förfrågningsunderlag ska en genomförandeplan upprättas senast en månad efter att 
insatsen har verkställts. Planen är aktuell om den utformats för mindre än sex månader 
sedan eller följts upp under de senaste sex månaderna. 

I kontorets uppföljningsenkät har samtliga verksamheter utom en svarat att alla deras 
kunder har en aktuell genomförandeplan. Sveden fritids har svarat att en kund saknar 
en aktuell genomförandeplan.  
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7.3 Synpunkter och klagomål samt missförhållanden/risker för 
missförhållanden (Lex Sarah) 

Utföraren är skyldig att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på verksamhetens 
kvalitet (SOSFS 2011:9). Synpunkts- och klagomålshantering är ett kvalitetsverktyg 
vars syfte är att snabbt rätta till fel och brister samt utveckla och förbättra kvalitet och 
service. Det är mycket viktigt att verksamheterna dokumenterar samtliga synpunkter 
och klagomål för att kunna se trender och uppmärksamma om det finns 
utvecklingsområden i verksamheten. Det är en viktig del i det systematiska 
kvalitetsutvecklingsarbetet. 

Utföraren ska ha dokumenterade och välkända rutiner för synpunkts- och 
klagomålshantering. Brukarna och deras legala företrädare samt anhöriga ska alltid 
veta till vem de kan vända sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på 
verksamheten och utförarens bemötande. 

Antalet synpunkter och klagomål som utförarna har redovisat är dock enligt kontorets 
uppfattning oproportionerligt lågt. Man kan konstatera att det inte finns någon 
korrelation mellan det genomsnittliga antalet synpunkter och klagomål per kund och 
utförarnas egen bedömning av hur rutiner för dessa fungerar. När antalet synpunkter 
och klagomål är lågt finns det anledning att fundera över om systemet fungerar som 
det ska. Okunskap bland personalen som gör att synpunkter och klagomål som lämnas 
muntligt inte tas om hand av verksamheten, att kunder och anhöriga inte känner till att 
och hur de kan framföra synpunkter och klagomål och/eller att kunder/anhöriga av 
någon anledning inte framför sina synpunkter kan vara möjliga förklaringar. 

I tabellen nedan redovisas antal kunder, synpunkter/klagomål under första halvåret 
2017 samt relationen mellan dessa och utförarnas egen bedömning av hur rutiner för 
klagomålshantering fungerar. 

Verksamhet 
Antal 

kunder 

Synpunkter 
och 

klagomål 

Genomsnittligt antal 
synpunkter och 

klagomål per kund 

Utförarens bedömning av hur 
verksamhetens synpunkts- och 

klagomålshantering fungerar 

Aspen 4 2 0,5 Mycket tillfredsställande 

Backen 8 5 0,6 Mycket tillfredsställande 

Bällsta Gård 5 0 0 Mycket tillfredsställande 

Enigmagården 8 3 0,4 Mycket tillfredsställande 
Helleborus 
korttids 

6 0 0 Mycket tillfredsställande 

Kärrdals 
korttidstillsyn 

15 0 0 Mycket tillfredsställande 

Lyckan 4 3 0,8 Mycket tillfredsställande 

Svenden Fritids 22 2 0,1 Tillfredsställande 
Källa: Enkät till utförare 

Att en utförare har många inrapporterade synpunkter och klagomål kan både vara en 
indikation på att utföraren har välfungerande rutiner för hantering av dessa och på 
brukarnas faktiska missnöje med verksamheten. 
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7.4 Prioriterade utvecklingsområden 
Samtliga utförare som besvarat halvårsuppföljningsenkäten uppger att de löpande 
sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser och 
rapporter i syfte att hitta mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. I tabellen nedan redovisas utförarnas prioriterade utvecklingsområden i syfte 
att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

Verksamhet Prioriterade utvecklingsområden 

Aspen 

Vi jobbar med förberedelse och individens möjlighet till att själv kunna 
välja och vara med och påverka innehållet i verksamheten trots att just 
momentet kanske är svårt att välja. Vi jobbar sedan på att utveckla de sätt på 
vilket den fastställda planeringen kommer hem till brukaren så att alla 
kommer förberedda trots att det är oerhört många barn som kommer och går 
på ett korttids/fritids till skillnad från t.ex. ett boende. Vi jobbar även med 
att förbättra olika bemötandeplaner och handlingsplaner vid utåtagerande 
beteende. 

Backen 

Prioritet har varit att uppdatera och föra över information kring våra brukare 
i nya dokumentationssystem. Det gäller bland annat att upprätta 
genomförandeplaner, riskanalyser samt handlingsplaner. Detta för att 
säkerställa att kvaliteten för alla individuella brukare är efter deras behov. 

Bällsta Gård 
Kommunikation med hela nätverket kring våra brukare har varit ett 
utvecklingsområde. 

Enigmagården 
De avvikelser vi har haft mest av har handlat om ungdomar i affekt och att 
ungdomar kommer till Enigmagården utanför avtalad tid. 

Helleborus korttids 
Utbildning för all personal i lågaffektivt bemötande och "CPS" 
"Collaborative proactive solutions" enligt Ross Greene 

Kärrdals korttidstillsyn Utvärdera och analysera verksamheten kontinuerligt. 

Lyckan 
Fortsätta arbetet med implementerandet av företagets vision och värdering 
samt nya satsningen kring pedagogiken i företaget.  

Svenden Fritids 
Social dokumentation, avvikelsehantering, synpunkts- och 
klagomålshantering 

Källa: Enkät till utförare 

7.5 Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling innebär att personalen utvecklas i sin yrkesroll genom 
exempelvis utbildning, kurser eller handledning utifrån verksamhetens uppdrag. Det är 
inte aktuellt att följa upp planen om detta gjorts efter den 3 april 2016.  

Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) är en samlingsterm för insatser 
som avser att förbättra en människas möjligheter att kommunicera och innebär att man 
kompletterar eller ersätter ett bristfälligt tal eller språk. De vanligaste formerna av 
AKK är tecken som stöd, foton, symboler, bilder, konkreta föremål eller talande 
hjälpmedel. Kompetensutveckling kan här t.ex. vara externa kurser eller intern 
utbildning av personer med särskild kunskap inom AKK.  

Tre verksamheter har svarat att de erbjuder komptensutveckling inom AKK medan två 
verksamheter20 har svarat att de inte erbjuder det. I tabellen nedan redovisas de 
verksamheter som har svarat att detta inte är aktuellt samt varför.  

                                                 
20 Helleborus korttids och Kärrdals korttidstillsyn 
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Verksamhet 

Erbjuds 
kompetensutveckling inom 

alternativ och 
kompletterande 
kommunikation? 

Varför inte aktuellt? 

Aspen 
Enigmagården 

Ej aktuellt 
Samtliga brukare kan uttrycka sig både i tal och 
skrift 

Bällsta Gård Ej aktuellt 
Ingen ny i personalgruppen, därav ingen utbildning 
i dessa områden erbjuden. Peronsal har sedan 
tidigare gått interutbildningar av liknande karaktär. 

Källa: Enkät till utförare 

7.6 Uppföljningar av tillsynsmyndigheter och andra uppdragsgivare än 
Sollentuna kommun 

Av de verksamheter som har besvarat enkäten är det endast tre som uppger att de har 
blivit uppföljda av en tillsynsmyndighet eller någon annan uppdragsgivare än 
Sollentuna kommun.  

Verksamhet Uppföljning 

Backen Stockholms stad 

Helleborus korttids Stockholms stad 

Lyckan Stockholms stad: avtalsuppföljning av verksamheten. 

Källa: Enkät till utförare 

7.7 Sammanfattning av vård- och omsorgskontorets uppföljningar 

8 Korttidsvistelse 

40 procent av verksamheterna (9 av 22) har besvarat enkäten. 

Nedanstående verksamheter har inte besvarat enkäten: 
 Frösunda Ikasus (Frösunda LSS) 
 Fågelbacken (Allomsorg S&R) 
 Göta Fritidsverksamhet (Allomsorg S&R) 
 Högås (Allomsorg S&R) 
 Lundis Fritidsverksamhet (Allomsorg S&R) 
 Häggviks korttidshem (SOLOM) 
 Oasen (SOLOM) 
 Kajutan (KÅS Omsorgsverksamhet) 
 Kaninholmens korttidshem (Nytida) 
 Morkullans korttidshem (Nytida) 
 Rissne korttidshem (Nytida) 
 Unika Fridhemsplan (Unika) 
 Unika Östermalm (Unika) 

8.1 Valfrihet, utförare och verksamheter 
Valfrihetssystemet inom korttidsvistelse infördes i februari år 2012. Möjligheten att 
själv välja korttidsvistelse gäller endast i mån av plats. 
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I december 2016 fanns det 21 verksamheter. Enklare vardag är ny utförare och i juni 
2017 fanns 22 verksamheter att välja mellan. 

Utförare Verksamhet 

Enigma Omsorg  Bällsta Gård 

Solhagagruppen Tamburinen  Cymbalens korttids 

Habiliteket Habiliteket korttids 

Solhagagruppen Tamburinen  Kastanjetten korttidshem 

Enigma Omsorg  Lyckan 

MindMe Omsorg  MindMe Kollo 

MindMe Omsorg  MindMe Fritid 

Utvecklingspedagogik  Rudebacken 

KÅS Omsorgsverksamhet Skutan 

Unika  Fridhemsplan 

Unika Östermalm 

8.2 Verksamhetschef 

Verksamheten ska ha en av IVO godkänd verksamhetschef. I samtliga verksamheter 
utom en har verksamhetschefen ett aktuellt tillstånd. Habiliteket korttids uppger att 
verksamhetschefen inte har ett tillstånd från IVO men har skickat in en ansökan. 

8.3 Synpunkter och klagomål  
Utföraren är skyldig att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på verksamhetens 
kvalitet (SOSFS 2011:9). Synpunkts- och klagomålshantering är ett kvalitetsverktyg 
vars syfte är att snabbt rätta till fel och brister samt utveckla och förbättra kvalitet och 
service. Det är mycket viktigt att verksamheterna dokumenterar samtliga synpunkter 
och klagomål för att kunna se trender och uppmärksamma om det finns 
utvecklingsområden i verksamheten. Det är en viktig del i det systematiska 
kvalitetsutvecklingsarbetet. 

Utföraren ska ha dokumenterade och välkända rutiner för synpunkts- och 
klagomålshantering. Brukarna och deras legala företrädare samt anhöriga ska alltid 
veta till vem de kan vända sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på 
verksamheten och utförarens bemötande. 

Antalet synpunkter och klagomål som utförarna har redovisat är dock enligt kontorets 
uppfattning oproportionerligt lågt. Man kan konstatera att det inte finns någon 
korrelation mellan det genomsnittliga antalet synpunkter och klagomål per kund och 
utförarnas egen bedömning av hur rutiner för dessa fungerar.  

I tabellen nedan redovisas antal kunder, synpunkter/klagomål under första halvåret 
2017 samt relationen mellan dessa och utförarnas egen bedömning av hur rutiner för 
klagomålshantering fungerar. 
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Verksamhet 
Antal 

kunder 
Synpunkter och 

klagomål 

Genomsnittligt 
antal synpunkter 
och klagomål per 

kund 

Utförarens bedömning av hur 
verksamhetens rutiner och system för 
synpunkts- och klagomålshantering 
fungerar 

Bällsta Gård 25 0 0 Mycket tillfredsställande 

Lyckan 18 3 0,17 Mycket tillfredsställande 

Mindme Fritid 6 0 0 Mycket tillfredsställande 

Skutan 41 2 0,05 Mycket tillfredsställande 

Habiliteket 
korttids 

4 4 1 Tillfredsställande 

Kastanjetten 
korttidshem 

5 12 2,4 Tillfredsställande 

Rudebacken 36 5 0,14 Tillfredsställande 

Källa: Enkät till utförare 

Att en utförare har många inrapporterade synpunkter och klagomål kan både vara en 
indikation på att utföraren har välfungerande rutiner för hantering av dessa och på 
brukarnas faktiska missnöje med verksamheten. 

8.4 Missförhållanden/risk för missförhållanden (Lex Sarah) 
Ingen av verksamheterna som har besvarat halvårsuppföljningsenkäten uppger att de 
under första halvåret fått in rapporter om ett missförhållande eller risk för 
missförhållande i den egna verksamheten.  

8.5 Prioriterade utvecklingsområden 
Samtliga verksamheter som besvarat halvårsuppföljningsenkäten uppger att de löpande 
sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser och 
rapporter i syfte att hitta mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. I tabellen nedan redovisas utförarnas prioriterade utvecklingsområden i syfte 
att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.  

Verksamhet Prioriterade utvecklingsområden 

Bällsta Gård 
Kommunikation med hela nätverket kring våra brukare har varit ett 
utvecklingsområde. 

Cymbalens korttids 
Kastanjetten korttidshem 

Den enskilde: alla medarbetare skall kunna arbeta med alla brukare. 
Närstående: regelbundna nyhetsbrev från VC. Kvalitetsledningssystem: att 
alla känner sig bekväma att använda vårt nya system. 

Habiliteket korttids 
Fysisk miljö, Personal och brukare är essentiella verksamhetsområden för 
att fånga upp korttidsverksamheten och de utvecklingsområden som finns. 

Lyckan 
Fortsätta arbetet med implementering av företagets vision och värderingar 
samt nya satsningen kring pedagogiken. 

Mindme Kollo 
Mindme Fritid 

Samverkan med externa parter, arbeta förebyggande med hot och våld. 

Rudebacken 
Arbeta mer med avvikelser på ett systematiskt sätt. Detta är ett 
fokusområde framöver. 

Skutan Alltid ha rutinerad och motiverad personal 

Källa: Enkät till utförare 
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8.6 Uppföljningar av tillsynsmyndigheter och andra uppdragsgivare än 
Sollentuna kommun 

Av de verksamheter som har besvarat enkäten är det fyra som uppger att de har blivit 
uppföljda av en tillsynsmyndighet eller någon annan uppdragsgivare än Sollentuna 
kommun.  

Daglig verksamhet Uppföljning 

Lyckan Stockholms stad: avtalsuppföljning. 

MindMe Kollo 

IVO: Vi har bytt verksamhetschef under perioden vilket medfört kontakt med 
IVO. Ärendena är godkända. Vi har även blivit godkända i den samordnade 
LOU-upphandlingen som Danderyds kommun, Vaxholms stad, Norrtälje 
kommun och Österåkers kommun genomförde. 

MindMe Fritid 

IVO: Vi har bytt verksamhetschef under perioden vilket medfört kontakt med 
IVO. Ärendena är godkända Vi har även blivit godkända i den samordnade 
LOU upphandlingen som Danderyds kommun, Vaxholms stad, Norrtälje 
kommun och Österåkers kommun genomförde. 

Rudebacken 
Livsmedelsinspektionen: har gjort tillsyn i köket och vi fick inga 
anmärkningar eller åtgärdspunkter. 

Källa: Enkät till utförare 

9 Ledsagarservice 

90 procent av utförarna (9 av 10 stycken) har besvarat enkäten. 

Nedanstående utförare har inte besvarat enkäten: 
 Akedo Omsorg  

9.1 Valfrihet och utförare 
Valfrihetssystemet inom ledsagarservice infördes i januari år 2011. 

I december 2016 fanns det 9 utförare.  

Under första halvåret 2017 har Enklare Vardag och Vemano Hemtjänst tillkommit som 
nya utförare av ledsagarservice. Aktiv vård- och utbildningscenter har lämnat 
valfrihetssystemet på grund av att utföraren inte har haft kunder på 12 månader. I juni 
2017 fanns därmed 10 valbara utförare.  

Kunder som inte kan eller vill på egen hand välja tilldelas ett s.k. ickevalsalternativ. År 
2013 var det totalt 1 personer som inte gjorde ett eget val. År 2015 tilldelades två 
personer ett ickevalsalternativ.21 År 2016 avstod 3 personer från att välja22. Under 
första halvåret 2017 har inga personer blivit tilldelade ett ickevalsalternativ.  

 

 

 

                                                 
21 Akedo omsorg och Adela omsorg 
22 SOLOM, Sollentuna omsorg samt Rossab. 
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Antal kunder med verkställda beslut per utförare, juni 2017 

 
Källa: Fakturaunderlag 

9.2 Synpunkter och klagomål  
Utföraren är skyldig att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på verksamhetens 
kvalitet (SOSFS 2011:9). Synpunkts- och klagomålshantering är ett kvalitetsverktyg 
vars syfte är att snabbt rätta till fel och brister samt utveckla och förbättra kvalitet och 
service. Det är mycket viktigt att verksamheterna dokumenterar samtliga synpunkter 
och klagomål för att kunna se trender och uppmärksamma om det finns 
utvecklingsområden i verksamheten. Det är en viktig del i det systematiska 
kvalitetsutvecklingsarbetet. 

Utföraren ska ha dokumenterade och välkända rutiner för synpunkts- och 
klagomålshantering. Brukarna och deras legala företrädare samt anhöriga ska alltid 
veta till vem de kan vända sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på 
verksamheten och utförarens bemötande. 

Antalet synpunkter och klagomål som utförarna har redovisat är dock enligt kontorets 
uppfattning oproportionerligt lågt. Man kan konstatera att det inte finns någon 
korrelation mellan det genomsnittliga antalet synpunkter och klagomål per kund och 
utförarnas egen bedömning av hur rutiner för dessa fungerar. När antalet synpunkter 
och klagomål är lågt finns det anledning att fundera över om systemet fungerar som 
det ska. Okunskap bland personalen som gör att synpunkter och klagomål som lämnas 
muntligt inte tas om hand av verksamheten, att kunder och anhöriga inte känner till att 
och hur de kan framföra synpunkter och klagomål och/eller att kunder/anhöriga av 
någon anledning inte framför sina synpunkter kan vara möjliga förklaringar. 

I tabellen nedan redovisas antal kunder, synpunkter/klagomål under första halvåret 
2017 samt relationen mellan dessa och utförarnas egen bedömning av hur rutiner för 
klagomålshantering fungerar. Två23 utförare hade inga verkställda beslut från 
Sollentuna kommun under juni 2017 och redovisas därför inte i tabellen. 

                                                 
23 Enklare vardag och Vemano hemtjänst. 
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Utförare 
Antal 

kunder 

Synpunkter 
och 

klagomål 

Genomsnittligt 
antal synpunkter 

och klagomål 
per kund 

Utförarens bedömning av hur 
verksamhetens rutiner och system 
för synpunkts- och 
klagomålshantering fungerar 

Adela Omsorg  3 0 0 Mycket tillfredsställande 

Funkisgruppen 7 1 0,1 Mycket tillfredsställande 

KMK Omsorg 2 0 0 Mycket tillfredsställande 

Sollentuna Omsorg 2 0 0 Mycket tillfredsställande 

1:a aktiv valet 1 0 0 Tillfredsställande 

AB SOLOM 35 2 0,1 Tillfredsställande 

Real Omsorg (Rossab) 1 0 0 Tillfredsställande 

Källa: Enkät till utförare  

Att en utförare har många inrapporterade synpunkter och klagomål kan både vara en 
indikation på att utföraren har välfungerande rutiner för hantering av dessa och på 
brukarnas faktiska missnöje med verksamheten. 

9.3 Missförhållanden/risk för missförhållanden (Lex Sarah) 
Ingen utförare uppger att de under första halvåret har fått någon rapport om ett 
missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande i den egna verksamheten. 

9.4 Prioriterade utvecklingsområden 
Samtliga utförare som besvarat halvårsuppföljningsenkäten uppger att de löpande 
sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och klagomål, avvikelser och 
rapporter i syfte att hitta mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens 
kvalitet. I tabellen nedan redovisas utförarnas prioriterade utvecklingsområden i syfte 
att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

Utförare Prioriterade utvecklingsområden 

1:a aktiv valet Förbättra info till barnen och förtydliga arbetsuppgifter för ledsagaren. 

Adela Omsorg  
Självbestämmande, att kunden kan vara med i alla högsta grad och 
påverka dennes ledsagning och ledsagare. 

AB SOLOM 
Se till att beviljade insatser utförs i önskad utsträckning, öppen dialog 
med kunden om insatsens utförande. Ledsagaren kommer att få större 
ansvar att återkoppla skriftligt till kund. Ansvara för uppföljning. 

Enklare Vardag Har i dagsläget igen kund. 

Funkisgruppen  Social dokumentation, IBIC. 

KMK Omsorg Bemötande och kontinuitet. 

Real Omsorg (Rossab) Tid för analys genom att effektivisera ledningssystemet. 

Sollentuna Omsorg Personalkontinuitet, kompetens och tillgänglighet. 

Vemano Hemtjänst  
Intern kvalitetsutveckling, nyligen startat LSS verksamheten. Anställer 
personal med adekvat utbildning. 

Källa: Enkät till utförare 
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9.5 Uppföljningar av tillsynsmyndigheter och andra uppdragsgivare än 
Sollentuna kommun 

Av de verksamheter som har besvarat enkäten är det endast en som uppger att de har 
blivit uppföljda av en tillsynsmyndighet eller någon annan uppdragsgivare än 
Sollentuna kommun.  

Källa: Enkät till utförare 

10 Avlösarservice 

89 procent av utförarna (8 av 9 stycken) har besvarat enkäten. 

Nedanstående utförare har inte besvarat enkäten: 
 Akedo Omsorg  

10.1 Valfrihet och utförare 
Valfrihetssystemet inom avlösarservice infördes i januari år 2011. 

I december 2016 fanns det 9 valbara utförare av avlösarservice. 

Under första halvåret 2017 har 2 nya utförare tillkommit. Dessa är Enklare Vardag och 
Vemano Hemtjänst. 1 utförare har lämnat valfrihetssystemet. Aktiv vård och 
utbildningscenter har lämnat valfrihetssystemet på grund av att utföraren inte har haft 
kunder under 12 månader. I juni 2017 fanns 10 valbara utförare. 

Kunder som inte kan eller vill på egen hand välja tilldelas ett s.k. ickevalsalternativ. År 
2014 blev 3 personer tilldelade ett ickevalsalternativ.24 År 2015 gjordes 1 ickeval25, 
samma gäller för 2016.26 Under det första halvåret 2017 var det 1 person som inte 
gjorde ett eget val.27 Under första halvåret 2017 är det också 1 person som inte gjort ett 
eget val av utförare. 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Akedo omsorg, Adela omsorg och AB SOLOM 
25 KMK Omsorg 
26 Real Omsorg (Rossab) 
27 Enklare Vardag 

Utförare Uppföljning 

Real Omsorg (Rossab) 

Huddinge kommun, Stockholms stad, Järfälla kommun och Tyresö 
kommun: Uppföljningen visade att det behöver tas åtgärder kring rutin för 
dokumentation, förtydligande av rutin för Lex Sarah samt arbete med 
värdegrund. 
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Antal kunder med verkställda beslut per utförare, juni 2017 

 
Källa: Fakturaunderlag 

10.2 Synpunkter och klagomål samt missförhållanden/risker för 
missförhållanden (Lex Sarah) 

Utföraren är skyldig att ta emot och utreda synpunkter och klagomål på verksamhetens 
kvalitet (SOSFS 2011:9). Synpunkts- och klagomålshantering är ett kvalitetsverktyg 
vars syfte är att snabbt rätta till fel och brister samt utveckla och förbättra kvalitet och 
service. Det är mycket viktigt att verksamheterna dokumenterar samtliga synpunkter 
och klagomål för att kunna se trender och uppmärksamma om det finns 
utvecklingsområden i verksamheten. Det är en viktig del i det systematiska 
kvalitetsutvecklingsarbetet. 

Utföraren ska ha dokumenterade och välkända rutiner för synpunkts- och 
klagomålshantering. Brukarna och deras legala företrädare samt anhöriga ska alltid 
veta till vem de kan vända sig för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter på 
verksamheten och utförarens bemötande. 

Antalet synpunkter och klagomål som utförarna har redovisat är dock enligt kontorets 
uppfattning oproportionerligt lågt. Man kan konstatera att det inte finns någon 
korrelation mellan det genomsnittliga antalet synpunkter och klagomål per kund och 
utförarnas egen bedömning av hur rutiner för dessa fungerar. När antalet synpunkter 
och klagomål är lågt finns det anledning att fundera över om systemet fungerar som 
det ska. Okunskap bland personalen som gör att synpunkter och klagomål som lämnas 
muntligt inte tas om hand av verksamheten, att kunder och anhöriga inte känner till att 
och hur de kan framföra synpunkter och klagomål och/eller att kunder/anhöriga av 
någon anledning inte framför sina synpunkter kan vara möjliga förklaringar. 

I tabellen nedan redovisas antal kunder, synpunkter/klagomål under första halvåret 
2017 samt relationen mellan dessa och utförarnas egen bedömning av hur rutiner för 
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klagomålshantering fungerar. Fem28 utförare hade inga verkställda beslut från 
Sollentuna kommun under juni 2017 och redovisas därför inte i tabellen. 

Utförare 
Antal 

kunder 

Synpunkter 
och 

klagomål 

Genomsnittligt 
antal 

synpunkter och 
klagomål per 

kund 

Utförarens bedömning av hur 
verksametens rutiner och system för 
synpunkts- och klagomålshantering 
fungerar 

Adela Omsorg  0 0 0 Mycket tillfredsställande 

Funkisgruppen  4 1 0,3 Mycket tillfredsställande 

AB SOLOM 46 3 0,1 Tillfredsställande 

Real Omsorg 
(Rossab) 

2 0 0 Tillfredsställande 

Källa: Enkät till utförare 

Att en utförare har många inrapporterade synpunkter och klagomål kan både vara en 
indikation på att utföraren har välfungerande rutiner för hantering av dessa och på 
brukarnas faktiska missnöje med verksamheten.  

10.3 Missförhållanden/risk för missförhållanden (Lex Sarah) 
Endast en utförare, AB SOLOM, uppger att de under det första halvåret har fått in en 
rapport om ett missförhållande eller risk för missförhållande i den egna verksamheten.  

10.4 Prioriterade utvecklingsområden 
Samtliga utförare som besvarat halvårsuppföljningsenkäten, utom Vemano hemtjänst, 
uppger att de löpande sammanställer och analyserar inkomna synpunkter och 
klagomål, avvikelser och rapporter i syfte att hitta mönster och trender som indikerar 
brister i verksamhetens kvalitet. I tabellen nedan redovisas utförarnas prioriterade 
utvecklingsområden i syfte att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 
 

Utförare Prioriterade utvecklingsområden 

AB SOLOM 

Att så långt som det är möjligt se till att insatsens beviljade timmar utförs i 
den utsträckning som önskas och är beslutat. Ha en öppen dialog med 
anhöriga då detta är oftast insats till yngre barn, men med barnet i fokus 
och delaktighet utifrån barnets villkor. 
Avlösarna kommer att få ta större ansvar i att återkoppla skriftligen varje 
månad i hur insatsen utförts. Ansvara för uppföljning av 
genomförandeplaner. Detta kommer att starta fullt ut från senare delen av 
hösten 2017. 

Adela Omsorg  
Självbestämmande, att kunden kan vara med i allra högsta grad och 
påverka dennes ledsagning och ledsagare. 

Enklare Vardag Vet ej, har inte haft någon kund. 

Funkisgruppen Social dokumentation, IBIC. 

KMK Omsorg Ingen beställning under perioden. 

                                                 
28 Adela omsorg, Enklare vardag, Sollentuna Omsorg, Vemano hemtjänst och KMK Omsorg. 
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Utförare Prioriterade utvecklingsområden 

Real Omsorg (Rossab) Tid för analys genom effektivisering av ledningssystemet. 

Sollentuna Omsorg Genomförandeplan, kontaktmannaskap och egna kontroller. 

Vemano hemtjänst 
Intern kvalitetsutveckling. Anställa personal med adekvat utbildning och 
kompetens då LSS-verksamheten nyligen startats. 

Källa: Enkät till utförare 

10.5 Uppföljningar av tillsynsmyndigheter och andra uppdragsgivare än 
Sollentuna kommun 

Ingen av verksamheterna som har besvarat enkäten uppger att de har blivit uppföljda 
av en tillsynsmyndighet eller någon annan uppdragsgivare än Sollentuna kommun.  
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