
Gävle kommun   Box 825, Besöksadress Hamiltongatan 22   
Växel 026-17 80 00   omvardnad@gavle.se   http://epi.gavle.se/gk/t_sida.aspx?id=1991

Kallelse

Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde
2014-12-17

Plats och tid
Omvårdnad Gävle, Hamiltongatan 22, Hamilton, bv, 
 2014-12-17 kl. 10.00 – ca 16.00. 

Gruppmöte
Den 17 december, kl 08.15-10.00 (S), (V), (MP), Hamilton, inkl kaffe.
Den 17 december, kl 08.00-10.00 (M), (FP), (KD), (C), Grand, inkl kaffe. 

Presskonferens
Den 18 december, kl 08.15, Hamiltongatan 22, besöksrummet, bv

Ordförande
Lena Lundgren (S)

Förhinder anmäls till
Lena Wigg, tfn 026-17 88 13, e-post: lena.wigg@gavle.se.

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Fastställande av föredragningslista

5. Anmälan av beredning
Beredning har ägt rum den 3/12 kl 08.15-11.00.
Närvarande var ordförande Lena Lundgren (S), vice ordförande Anita 
Walther (V) och Evelina Johansson (MP).
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INFORMATIONSÄRENDEN

6. Resultat och erfarenheter från Innovation upphandling x med 
utgångspunkt från Det Verkliga Behovet
10.00 – 10.45
Föredragande: Sigrid Pettersén, Anette Jonsäll.

BESLUTSÄRENDEN

7. Redovisning av verksamheten Personligt ombud 2014
Föredragande: Lena Isokivelä. Dnr 14ON89.

Förslag till beslut
Att godkänna förvaltningens redovisning av verksamhet med personligt 

ombud verksamhetsår 2014.

Handlingar i ärendet
· Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 2014
· Missiv, Redovisning av verksamheten Personligt ombud 2014

8. Förfrågningsunderlag för hemtjänst LOV 2015
Föredragande: Lena Isokivelä. Dnr 14ON344.

Förslag till beslut
Att godkänna förfrågningsunderlaget för hemtjänst LOV 2015 inklusive de 

förtydliganden som lyfts fram. 

Handlingar i ärendet
· Förfrågningsunderlag Hemtjänst LOV
· Missiv, Förfrågningsunderlag för hemtjänst LOV 2015

9. Upphandling av gruppbostad
Föredragande: Lena Isokivelä. Dnr 14ON288.

Förslag till beslut
Att gemomföra upphandling omfattande sex gruppbostäder som idag drivs av 

Attendo LSS, samt

Att delegera rätten till biträdande förvaltningschef att fatta tilldelningsbeslut i 
upphandlingen samt teckna avtal.

Handlingar i ärendet
· Kvalitetsuppföljning Attendo LSS
· Revision 2013, Attendo LSS AB, Åbyforsvägen, Allévägen 5 b, c
· Revision 2013, Attendo LSS AB, Norra Skeppargatan, Södra Slottsgatan och 
Stiftelsevägen
· Uppföljning av åtgärder utifrån revision som gjordes under januari-februari 
2013
· Avtalsuppföljning Attendo LSS
· Missiv, Upphandling gruppbostad
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10. Omvårdnadsnämndens internbudget 2015 - med styrkort och 
rapporteringsplan
Föredragande: Leif Sjöberg. Dnr 14ON347.

Förslag till beslut
Att anta förslag till internbudget 2015 med styrkort och rapporteringsplan.

Handlingar i ärendet
· Omvårdnadsnämndens internbudget 2015 - med styrkort och 
rapporteringsplan

11. Bostad med särskild service enligt LSS 9:8
Föredragande: Katarina Skoog. Dnr 14ON349.

Förslag till beslut
Att ge Omvårdnad Gävle i uppdrag att starta en bostad med särskild 

service för barn eller ungdomar enligt LSS 9:8, 

Att verksamheten har en genomtänkt inriktning med pedagogiskt 
förhållningssätt och medarbetare med särskild kompetens, samt

Att hemställa till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om utökning av 
ram för drift av verksamheten. 

Handlingar i ärendet
· Gruppbostad till barn och ungdomar med funktionsnedsättning
· Missiv, Bostad med särskild service enligt LSS 9:8

12. Riktlinjer för verkställighet i personalärenden inom Omvårdnad 
Gävle
Föredragande: Anita Bjurström. Dnr 14ON343.

Förslag till beslut
Att anta verkställighetsförteckning i personalärenden inom Omvårdnad 

Gävle.

Handlingar i ärendet
· Förteckning över verkställighetsbeslut i personaladministrativa ärenden för 
Omvårdnad Gävle
· Missiv, Riktlinjer för verkställighet i personalärenden inom Omvårdnad 
Gävle

13. Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2015
Föredragande: Anita Bjurström. Dnr 14ON345.

Förslag till beslut
Att anta Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2015 för Omvårdnad Gävle.

Handlingar i ärendet
· Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2015
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14. Attesträtt för år 2015 för Omvårdnadsnämnden
Föredragande: Ewa Molarin. Dnr 14ON339.

Förslag till beslut
Att godkänna bilagda beslutsattestanter att gälla under år 2015, samt

Att förvaltningschefen har rätten att besluta om nya/ändrade 
beslutsattestanter under året.

Handlingar i ärendet
· Attestförteckning Omvårdnad Gävle 2015
· Missiv, Attesträtt för år 2015 för Omvårdnadsnämnden

15. Undertecknande av handlingar 2015
Föredragande: Ewa Molarin. Dnr 14ON341.

Förslag till beslut
Att delegation av beslutanderätt innefattar även rätt att underteckna avtal, 

som hänför sig till verkställighet av beslutet,

Att skrivelse/yttrande i Omvårdnad Gävles namn får undertecknas av berörd 
handläggare i rutinmässiga frågor eller enkla yttranden. I principiella 
frågor skall skrivelser undertecknas av förvaltningschefen med 
kontrasignation av handläggaren. Vid tveksamhet skall samråd ske med 
förvaltningschefen,

Att som firmatecknare utse förvaltningschef, biträdande förvaltningschef att 
var och en för sig teckna firman för Omvårdnadsnämnden, med 
Omvårdnadsnämndens ordförande som ersättare,

Att övergripande attesträtt inom nämndens ramar ges till förvaltningschef, 
biträdande förvaltningschef, ekonomichef, myndighetschef, chef 
verksamhetsstöd, med ekonom vid enheten för verksamhetsstöd som 
ersättare. 
Attesträtt i övrigt fördelas av förvaltningschefen genom särskilt beslut,

Att vid förfall för övriga attestanter inom Omvårdnad Gävle uppdras till 
Omvårdnadsnämndens ordförande att inträda som attestant,

Att utfärdande av fullmakt hos Posten och kvittens av ankommande 
värdepost delegeras till förvaltningschef och chef verksamhetsstöd, med 
nämndsamordnare som ersättare, samt

Att verksamhetschef för särskilt boende, eller den som denne utser i sitt 
ställe, förfogar över det balanskontot som skapats för den gemensamma 
hushållningen (matkassa).

Handlingar i ärendet
· Undertecknande av handlingar 2015
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16. Dokumenthanteringsplan för Omvårdnad Gävle
Föredragande: Ewa Molarin. Dnr 14ON340.

Förslag till beslut
Att fastställa dokumenthanteringsplanen för Omvårdnad Gävle, samt

Att Omvårdnadsnämnden en gång per år får ta del av och på nytt fastställa 
dokumenthanteringsplanen.

Handlingar i ärendet
· Dokumenthanteringsplan för Omvårdnad Gävle
· Missiv, Dokumenthanteringsplan för Omvårdnad Gävle

17. Besluts- och delegationsförteckning för Omvårdnadsnämnden
Föredragande: Ewa Molarin. Dnr 14ON342.

Förslag till beslut
Att anta besluts- och delegationsförteckning för Omvårdnadsnämnden.

Handlingar i ärendet
· Besluts- och delegationsförteckning för Omvårdnadsnämnden
· Missiv, Besluts- och delegationsförteckning för Omvårdnadsnämnden

18. Delegationsbeslut

19. Kurser/konferenser

INFORMATIONSÄRENDEN

20. Utvärdering av utvecklingsarbetet kring en av 
dagverksamheterna
13.15.
Föredragande: Angelina Andersson, Anneli Lindblom. 
Handling delas.

21. Bemanning i särskilda boenden
Föredragande: Anette Falk.

22. Äldres behov i centrum, ÄBIC
Föredragande: Katarina Skoog.

23. Kommun- och enhetsundersökningen 2014
Föredragande: Patrik Bergman. Dnr 14ON348.

Handlingar i ärendet
· Kommun- och enhetsundersökninen 2014

24. Avtalsuppföljning hemtjänst
Föredragande: Lena Isokivelä. Dnr 14ON346.

Handlingar i ärendet
· Avtalsuppföljning hemtjänst
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25. Aktuellt från förvaltningen
- Gemensam upphandling av nytt verksamhetssystem (Ewa Molarin)
- Utbildnings-/introduktionstillfällen för nämnden 2015 (Annmarie Sandberg)

26. Ekonomisk rapport
Föredragande: Leif Sjöberg. Dnr 14ON79.

Handlingar i ärendet
· Ekonomisk rapport jan-nov 2014
· Styrkort jan-nov 2014
· Övriga kostnader jan-nov 2014
· Månadsrapport jan-nov 2014

27. Frågor från nämndens ledamöter/allmänheten
Dnr 14ON314.

Handlingar i ärendet
· Frågor från Marianne Valdemarsson (S)- bostadsanpassning
· Frågor från Marianne Valdemarsson (S) - tvätt
· Frågor från Marianne Valdemarsson (S) - städtjänst i hemtjänsten
· Frågor från Marianne Valdemarsson (S)- hyror
· Frågor från Tord Fredriksen (V)
· Frågor från Hans Ström.
· Frågor från Marianne Valdemarsson (S) - Barnkonventionen
· Svar på frågor från Marianne Valdemarsson (S) - hyror
· Svar på frågor från Hans Ström
· Svar på frågor från Marianne Valdemarsson (S) - städ

28. Anmälningsärenden

29. Övrigt

Kl 15.00 Omvårdnadsnämnden uppmärksammar personer för 
särskilda insatser under 2014
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Personligt ombud 2014



Ifylld och underskriven blankett skickas till 
följande adress:

Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Kulturmiljö och folkhälsa
Petra Westin
801 70 Gävle
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Postadress:
Länsstyrelsen Dalarnas län, 
791 84 Falun

Telefon/Fax:
010-2250000 (växel)
 

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/dalarna

E-post:
dalarna@lansstyrelsen.se

Redovisning av verksamhet med personligt ombud verksamhetsår 
2014

Behörig nämnd som har ansvar för socialtjänstverksamheten ska besluta om godkännande 
av redovisningen. Bifoga kopia av nämndprotokoll.

Blanketten innehåller ett antal frågor om hur verksamheten har organiserats och vilka för-
utsättningar som ombudet/ombuden har haft i sitt arbete.

Redovisande kommun
Kommunens namn:
Gävle kommun

Förvaltning:
Omvårdnadsförvaltningen

Förvaltningschef eller motsvarande:
Annmarie Sandberg

Befattning: 
Förvaltningschef

Postadress:
Box 295, 801 33 Gävle

Telefon: E-post:  
026-17 80 00 annmarie.sandberg@gavle.se

Redovisningen avser även verksamhet i följande kommun/kommuner 

Kontaktperson/verksamhetschef 
Stina Nordström

Befattning: 
Verksamhetschef

Namn: 
Stina Nordström

Postadress: 
Box 954, 801 33 Gävle

Tfn: E-post: 
026-17 89 21 stina.nordstrom@gavle.se
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Antalet tjänster
Antal årsanställningar (heltid) under 
2014:
Tre.

Redovisa eventuella vakanser, tjänstledigheter samt långtidssjukskrivningar
En sjukskrivning from 140915- arbetar 25% from den 141103.

Beskrivning av utbildning och handledning
Vilken utbildning och handledning har de personliga ombuden fått? (SFS 2013:522 10 § punkt 1).
Två av ombuden har gått grundutbildningen för PO på Lidingö. Regionträff, kontinuerlig handledning. 
Länsstyrelsen och Socialstyrelsens enkätuppföljning i Falun, Nationell konferens som anordnas av 
yrkesföreningen, YPOS en gång/år. Veckomöten varje vecka med chans till diskussion och ärendehantering, 
verksamhetschef deltar. Aktuella föreläsningar. Länsträffar några gånger/termin, en utbildning för PO i 
juridiska frågor, anordnad av Länsstyrelsen.

Redovisning av klienter
Vilka grupper och hur många personer har fått stöd av personliga ombud och vilka är de 
vanligaste orsakerna till den enskildes kontakter med personligt ombud? (SFS 2013:522 
10 § punkt 2).

Pågår inte ärendet aktivt med återkommande kontakter så ska det avslutas (ingen kontakt 
har skett senaste halvåret). Dock kan den enskilde vara aktiv om man avvaktar ett beslut 
eller motsvarande inför fortsatt arbete.
En person som är avslutad men som återkommer med liknade kontaktorsak inom ett 
kvartal räknas ej mer än en gång.

Situation årsskiftet 2014/2015
Kvinnor Män

Antal klienter 31 dec 2013 13 20

Antal klienter 31 dec 2014 18 8

Nya klienter 2014 9 11

Avslutade klienter 2014 11 17

Uppgifter om nya klienter under året
Åldersgrupper Kvinnor Män
18 - 29 år (1996- 1985) 3 5

30 - 39 år (1984-1975) 3 2

40 - 49 år (1974-1965) 2 5

50 - 59 år (1964-1955) - -
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60 - 64 år (1954-1950) - -

65 – år     (1949-) - -

Uppgifter om klienter som avslutats under året
Åldersgrupper Kvinnor Män
18 - 29 år (1996- 1985) 3 10

30 - 39 år (1984-1975) 3 3

40 - 49 år (1974-1965) 5 2

50 - 59 år (1964-1955) - 2

60 - 64 år (1954-1950) - -

65 – år     (1949-) - -

Antal klienter med minderåriga barn som PO 
har vetskap om?

1 1

Varav antal klienter med hemmaboende barn?
(innefattar även växelvis boende)

- -

Vanligaste kontaktorsakerna
Kvinnor/Män

1 Anhörigsituation 33%

2 Arbets-/sysselsättnings-/studiefrågor 20%

3 Bostadssituation 29%

4 Ekonomiska frågor 64%

5 Etablera kontakt med hjälpinsats -

6 Förbättra kontakt med myndighet/nätverk 71%

7 Psykologiska/emotionella/vardagsstöd 63%

8 Juridiska frågor -

9 Försäkringskassan -

10 Övrigt. Vi har inte fört statistik på nr 5,8 
och 9 var för sig. Vår statistik i 
kontaktorsakerna är ej uppdelad på 
män/kvinnor.

Vi kompletterar vår statistik med ovanstående 
frågor till år 2015.

-

Bedömningsriktlinjer och prioriteringsordning 
Beskriv kommunens bedömningsriktlinjer och prioriteringsordning för den enskildes tillgång 
till personligt ombud. (SFS 2013:522 10 § punkt 3).
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När klienten tar kontakt så bokas ett första samtal in och utifrån personens situation så tas ett beslut om 
personen uppfyller kriteriet för att personligt ombud ska ta sig an uppdraget.

Bedömningskriterier; vi prioriterar föräldrar med barn och yngre personer, 18 år och uppåt med en 
psykisk funktionsnedsättning. Vi arbetar inte med personer som är i ett aktivt missbruk men hänvisar till 
andra instanser. De som inte har någon sjukdomsinsikt arbetar vi inte heller med.

Klienter som söker stöd och redan har resurser, hänvisas tillbaka till myndigheterna.
Vi dokumenterar varje klientkontakt i statistik.

Organisation, ledning och samverkan
Uppgift om hur verksamheten organiseras och leds samt vilka myndigheter och 
organisationer som samverkat kring verksamheten med personligt ombud. (SFS 2013:522 
10 § punkt 4)

Vilken nämnd är ansvarig för verksamheten? Hur är verksamheten organiserad? Hur 
leds verksamheten?
Omvårdnadsnämnden.
Verksamheten är organiserad under Omvårdnad, Förebyggande verksamhet.
Verksamheten leds av verksamhetschef i Förebyggande verksamhet, personliga ombuden sitter fysiskt på 
samma ställe som verksamhetschef.

Vilka myndigheter och organisationer ingår i ledningsgruppen?
x Kommun/kommuner
x Arbetsförmedlingen

x Försäkringskassan

x Primärvård

x Psykiatrin

x Representant för personligt ombud

x Brukarorganisationer

Patientorganisationer

Anhörigorganisationer

Annan myndighet eller organisation, ange vilken:

Om sammansättningen i er ledningsgrupp inte uppfyller kraven i förordningen, beskriv i så fall 
hur ni har arbetat och planerar att arbeta för att lösa detta.
Brukarorganisationer har under året bjudits in till ledningsgruppmöten enligt den nya 
förordningen. Tyvärr har inga av dem varit närvarande men de kommer även i fortsättningen att 
bjudas in.

Uppmärksammade brister
Beskrivning av vilka brister i fråga om den enskildes möjligheter att få tillgång till samhällets 
utbud av vård, stöd och service som kommunen uppmärksammat. (SFS 2013:522 10 § punkt 5).
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- Personligt ombud får inte information om klienter p.g.a. sekretess hos Arbetsförmedlingen.

- Om personen inte haft ett personligt ombud hade inte klienten klarat av att ta sig till den nya 
praktik/arbetsplats (ordnad av AF) p.g.a. oro, ångest och tvång. Utan PO hade personen blivit 
hemma, vilket skapar ytterliga negativa känslor. Brist på stöd från AF.

- När handläggare på Arbetsförmedlingen arbetar med personer med skyddad ID och blir sjuka, 
finns det inte någon annan som kan bevaka och komma åt personens uppgifter i datasystemet.

- Läkarintyg som missas att skickas elektroniskt till Försäkringskassan får stora ekonomiska 
konsekvenser för klienten. När personer har en längre sjukskrivning och det inte kommer in 
läkarintyg, skulle det finnas någon form av rutin/samverkan att FK kontaktar läkare på 
primärvård/psykiatrin för att bekräfta läget.

Övrigt
Ser ni några tendenser/förändringar av orsaken till att klienter tar kontakt med Personligt 
ombud?

Under de 14 år som Personligt ombud funnits i Gävlekommun så märker vi att det blir svårare för 
klienterna att ta sig fram och få kontakt med myndigheter. T.ex., begränsade telefon tider, byråkratiska 
blanketter som är svårförståeliga. 
Svårare att få bostad och arbete/sysselsättning.
Många yngre personer söker och oftast har de en neuropsykiatrisk diagnos och de flesta har inte heller 
gymnasiekompetens.
Många föräldrar kommer (flest mammor) och är oroliga för att deras barn inte finns med i 
samhällssystemet.

Har någon verksamhetsförändring skett under 2014 i förhållande till ansökan?

Nej.

Ort och datum
Gävle 141120

Namnunderskrift av förvaltningschef eller 
motsvarande

Namnförtydligande

Annmarie Sandberg
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Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personligt ombud för 2015

Statsbidrag utgår med 302 400 kr per år för en heltidstjänst. 

Antal årsanställningar (heltid) som ansökan 
avser:
Tre 

Planeras någon verksamhetsförändring inför 2015?

Nej 

Ort och datum
141120

Namnunderskrift av förvaltningschef eller 
motsvarande

Namnförtydligande

Annmarie Sandberg

När ansvarig nämnd har fått del av redogörelsen och tagit ställning till ansökan önskar 
Länsstyrelsen få del av nämndens protokoll.



MISSIV

2014-12-08                    Omvårdnadsnämnden
Dnr 14ON89
Handläggare:                    
Stina Nordström 
                                         

Redovisning av verksamheten Personligt ombud 2014

Omvårdnadsnämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens redovisning av verksamhet med personligt ombud 

verksamhetsår 2014. 

Omvårdnad Gävle erhåller statsbidrag för att driva verksamheten Personligt ombud. Statsbidraget för 
innevarande år grundas på den verksamhet som bedrivits föregående år. Länsstyrelsen i Gävleborg är 
mottagare av rapport, beslutsfattare och har krav på att rapporten skall behandlas i 
Omvårdnadsnämnden innan statsbidraget kan betalas ut.

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef



Ärende 8  

Förfrågningsunderlag för 
hemtjänst LOV 2015
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Tjänsteskrivelse

Gävle kommun   Omvårdnad Gävle   Box 852, 801 30 Gävle   Besök Hamiltongatan 22
Växel 026-17 80 00   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

 

2014-12-03
Dnr 14ON344
Katarina Stistrup
Telefon 026-17 94 10
katarina.stistrup@gavle.se 

Förfrågningsunderlag för hemtjänst LOV 2015

Omvårdnadsnämnden föreslås besluta 
att     godkänna förfrågningsunderlaget för hemtjänst LOV 2015 

inklusive de förtydliganden som lyfts fram.

Förfrågningsunderlaget för hemtjänst LOV revideras en gång per 
år. De justeringar som gjorts inför 2015 handlar om att förtydliga 
befintliga krav och villkor i förfrågningsunderlaget. 
Arbetsmaterialet för förfrågningsunderlaget bifogas i sin helhet. 
Det som är gulmarkerat är nya skrivningar. Det som är 
överstruket är gamla skrivningar som kommer att tas bort. 

Följande punkter har justerats i förfrågningsunderlaget:  

 Processen för ansökningsförfarandet är tydligare 
beskrivet.

 Ändrad skrivning gällande fördelning av ickeval utifrån att 
 turordningslistan är införd sedan april 2014.

 Ändrad skrivning om hur man går tillväga vid ändring av 
kapacitetstak och geografiska områden. (Utifrån att det nu 
också finns en turordningslista.) 

 Förtydligat att den av utföraren utsedd till verksamhets-
ansvarig med ansvar för den dagliga driften skall ha sin 
huvudsakliga placering i Gävle. 
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 Omvårdnadsnämndens kompetensmål för 2014 stryks.

 Förtydligande för vad som gäller kring IT- och telefoni: Att 
man bör ha en fast IP-adress, att man utan dröjsmål skall 
meddela om användarkonton skall avslutas samt att 
Utförare och Beställare kommer överens om antalet 
användarkonton. 

 Att utföraren skall ha en lokal, lämplig för ändamålet 
utifrån kraven som ställs i förfrågningsunderlaget. 

 Ändrad skrivning till att man skall följa Omvårdnad 
Gävles handlingsplan gällande miljöstrategiska 
programmet när denna är antagen av 
Omvårdnadsnämnden. Tidigare har 
förfrågningsunderlaget hänvisat till Gävle kommuns miljö- 
samt resepolicy. 

 I avtalsvillkoren har informationen om §39 MBL ersatts av 
ett stycke om krav på sociala villkor. 

Annmarie Sandberg 
Förvaltningschef 



Hemtjänst LOV

Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som 
uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända 
som utförare enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst i 
ordinärt boende.

Välkommen att lämna in din ansökan!

Omvårdnad Gävle
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Upphandlingsförfarande:

Upphandlande 
myndighet:

Lag om valfrihetssystem LOV

Gävle kommun genom Omvårdnad Gävle, är upphandlande 
myndighet.

Sista 
anbudsdag/tidsfrister: -

Ansökans giltighetstid: 6 månader efter ansökningsdatum. Om kompletteringar 
efterfrågats till ansökan skall dessa inkomma inom 6 
månader efter ansökningsdatum, i annat fall anses ansökan 
ogiltig och avslutas utan beslut om godkännande. 

Ansökan: Ansökan ska ske på blankett ”Ansökningsformulär om 
godkännande att bedriva hemtjänst inom Gävle kommun”. 
Ansökan ska lämnas på svenska. Svara genom att kryssa i 
ja/nej rutor som finns under varje krav samt fyll i de uppgifter 
och redogörelser som efterfrågas. Fyll i svarsfälten 
elektroniskt men skriv sedan ut och underteckna ansökan. 
De bilagor som efterfrågas skall bifogas ansökan.

Ansökan inklusive bilagor skickas med post till Omvårdnad 
Gävle, Katarina Stistrup, Box 825, 801 30 Gävle. Kuvert 
märks med ”Ansökan LOV hemtjänst”

Frågor: Tas emot via e-mail på adress katarina.stistrup@gavle.se 
eller via telefon på 026-17 94 10.

Bilagor till 
förfrågningsunderlag: Bilaga 1 - Ansökningsformulär

Bilaga 2 – Värdighetsgaranti 
Bilaga 3 - Riktlinje för marknadsföring
Bilaga 4 - Verksamhetsplan för Omvårdnadsnämnden
Bilaga 5 - Miljöpolicy Gävle kommun
Bilaga 6 - Resepolicy Gävle kommun
Bilaga 7 - Ersättning till utförare
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1 Allmän orientering

1.1 Parter

Uppdragsgivare: Omvårdnadsnämnden Gävle kommun

Beställare: Omvårdnad Gävle

Utförare: Part som erhåller avtal

Avtalsparter: Utförare och Beställare

Upphandlingsstöd: Inköp Gävleborg 

1.2 Ansökningsförfarande och administrativa krav för kvalificering
Ansökan kan endast göras av utförare som erbjuder både service, omvårdnad och aktiviteter. 
Ansökan kan lämnas löpande. Beställaren kommer att pröva ansökningarna skyndsamt. Beslut om 
godkännande av ansökan görs i normalfallet att inom fyra till sex veckor från att beställaren tagit emot 
ansökan under förutsättning att en komplett ansökan lämnats. Innan avtal kan tecknas genomför 
beställaren förhandlig med fackliga parter enligt § 38 MBL. Facklig förhandling sker vid fastställda 
datum 1 gång per månad med undantag för juli. Detta innebär att tiden från ansökan till avtal kan bli 
längre än fyra till sex veckor beroende på när facklig förhandling kan ske. Alla godkända utförare 
måste delta i introduktionsutbildning i verksamhetssystemen för att kunna fullgöra sitt uppdrag. 
Godkänd utförare kan inte bli valbar före genomgången introduktion. Introduktionsutbildningen ges 
fyra gånger årligen. För 2015 års datum se länk: http://www.gavle.se/Naringsliv--arbete/Upphandling-
och-inkop/Hemtjanst-LOV---information-for-utforare/

Ansökan ska ske på blankett ”Ansökningsformulär om godkännande att bedriva hemtjänst inom Gävle 
kommun”. Ansökan ska lämnas på svenska. Svara genom att kryssa i ja/nej rutor som finns under 
varje krav samt fyll i de uppgifter och redogörelser som efterfrågas. Fyll i svarsfälten elektroniskt men 
skriv sedan ut och underteckna ansökan. De bilagor som efterfrågas skall bifogas ansökan. Ansökan 
inklusive bilagor skickas med post till Omvårdnad Gävle, Box 825, 801 30 Gävle. Kuvert märks med 
”Ansökan LOV hemtjänst” Se bilaga 1 Ansökningsformulär. Om utföraren anser att någon uppgift i 
anbudet omfattas av sekretess eller utgör företagshemligheter skall utföraren redovisa det i bilaga till 
anbudsformuläret. Vänligen ange var i anbudet, vilket lagrum, på vilken grund och vilken skada som 
utföraren skulle åsamkas om uppgifterna röjs. Beställaren genomför en sekretessprövning varje gång 
en allmän handling begärs utlämnad. Detta innebär att utförarens begäran om sekretess inte är en 
garanti för att uppgiften slutligen omfattas av sekretess.

Beställaren kommer med hjälp av Upphandlingsstödet att kontrollera utförarens ekonomiska stabilitet. 
Upphandlingsstödet använder sig av kreditinformation via UC. Riskklassificeringen innebär att 
upphandlingsstödet och beställaren godkänner utförare med Risklass ”Låg” och ”Normal”.
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Utförare som bedöms vara i Riskklass ”Hög” kan komma att uteslutas om inte utföraren lämnar en 
godtagbar förklaring till varför företaget har denna riskklass. Nystartade företag, nybildade företag eller 
företag under bildande ska till ansökan bifoga, affärsplan inkluderat en finansiell plan med budget. Vid 
behov kan ytterligare kompletterande handlingar begäras in som kan styrka utförarens ekonomiska 
stabilitet som t.ex. bankgaranti och/eller borgensåtaganden. 

Beställaren förbehåller sig rätten att inhämta egna referenser utöver de som lämnats i ansökan. 
Beställarens egna erfarenheter räknas också som referenser. Beställaren kan begära kompletteringar 
av ansökan och eventuell intervju innan godkännande. Om Beställaren ej godkänner den sökande 
som Utförare skall sökande informeras skriftligen om skälen till detta. Om den sökande vill överpröva 
beslutet (söka rättelse) skall detta ske skriftligen av utföraren till Förvaltningsrätten inom tre (3) veckor 
efter mottaget beslut. 

Om ett sökande företag godkänns ska ett avtal tecknas mellan företaget och Omvårdnad Gävle 
(Beställaren). Avtalstecknande skall ske utan dröjsmål efter godkännande. Godkända utförare ges 
möjlighet till en introduktion av beställaren i de mest vanligt förekommande riktlinjer och rutiner 
innan start, för att kunna fullfölja sitt uppdrag.

1.3 Uteslutande av sökande enligt 7:e kap LOV
Uppdragsgivaren får utesluta en sökande som:

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills 
vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat 
liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan 

visa detta,
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet 

eller annan stat inom ESS- området eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga 

upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf
7. när utföraren är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska 

personen har dömts för sådant brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel 
som avses i punkt 4.

Beställaren får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att
utesluta denne med stöd av punkterna 1, 2, 3, eller 5.
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1.4 Förutsättningar för uppdraget
Lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst i ordinärt boende har införts i Gävle kommun under en 
försöksperiod på fyra (4) år, 2012-04-01 —  2016-04-01.  En uppföljning av valfrihetssystemet kommet 
att göras efter två (2) år, 2014. 

Omfattning: 
Uppdraget omfattar att Utföraren skall utföra hemtjänstinsatser för vuxna personer i ordinärt boende i 
form av service, omvårdnad och aktiviteter, enligt biståndsbeslut fattat utifrån Socialtjänstlagen. 
Insatserna skall vid behov erbjudas dag- och kvällstid alla dagar på året (kl. 06.45-22.00). För vissa 
insatser kan undantag eller tillägg förekomma. Se 2.1 Åtagande   

Omfattas inte: 

Hemsjukvård, punktinsatser nattetid, larmverksamhet, kund som enbart har beslut om matdistribution, 
hjälp i hemmet inom Personligt stöd och Boendestöd för personer med funktionsnedsättning samt 
anhöriganställning omfattas inte av uppdraget. Beställarens definition av anhöriganställning är att 
anhörig/närstående inom ramen för utförandet av hemtjänst har en anställning som är knuten till en 
specifik kund/er. 

1.4.1 Ickeval
De kunder som inte kan eller vill välja utförare fördelas mellan de godkända utförarna enligt 
turordningslista. Det är frivilligt för utförarna att finnas med på turordningslistan. Turordningslistan är 
inte viktad (större utförare får inte en större andel ”ickeval” än mindre utförare) men tar hänsyn till vilka 
geografiska område utföraren är verksam inom. Om man som utförare väljer att vara med på 
turordningslistan finns man med i samtliga geografiska områden där man är valbar. 

1.4.2 Omval
Kunden kan meddela utförare eller biståndshandläggare önskemål att göra omval av utförare. 
Omställningstiden vid byte av utförare är maximalt 14 dagar. Under dessa dagar ansvarar den tidigare 
utföraren för insatserna. Vid särskilda omständigheter kan undantag från principen medges av 
beställaren. 

1.4.3 Aktuella hemtjänstområden
För närvarande finns ca 1 500 hemtjänstkunder och fördelningen mellan egenregi och externa utförare 
är cirka 60/40. Omsättningen av kunder är ca 38 % per år. Fördelningen av hemtjänstinsatser är ca 79 
% omvårdnad, 14 % service samt 7 % aktiviteter.

Medelvärde av utförda hemtjänsttimmar per månad, Tidsperiod 2013-04-01-2013-09-30
Område Antal kunder i genomsnitt/månad Utförda timmar/månad

Andersberg 131 5250

Bomhus 113 3826

Brynäs 120 3921
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Centrum 266 12669

Hamrånge 59 1631

Hedesunda 50 1681

Hille/Strömsbro 64 2512

Stigslund 37 1050

Sätra 133 4074

Söder 280 9301

Valbo/Forsbacka 155 5198

1.4.4 Karta över hemtjänstområden
Utföraren kan ansöka om uppdrag inom ett eller flera geografiska områden. Utföraren kan inte välja att 
vara verksam i delar av ett område.

Område 1 – Andersberg, 2 – Bomhus, 3 – Brynäs, 4 – Centrum, 5 – Hamrånge, 6 – Hedsunda, 7 – 
Stigslund, 8 – Strömsbro - Hille, 9 – Sätra, 10 – Söder, 11 – Valbo- Forsbacka
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1.4.5 Kapacitetstak
Utföraren kan välja att ansöka om ett så kallat kapacitetstak, vilket innebär att utföraren anger 
maximalt antal timmar som kan utföras under en månad. Utföraren skall behålla befintliga kunder när 
insatserna utökas även om kapacitetstaket överskrids. Detta gäller under förutsättning att kunden inte 
själv väljer att byta utförare. Utföraren är skyldig att meddela Beställaren när kapacitetstaket är 
uppnått för att kunna åberopa detta. 

1.4.6 Ändring av kapacitetstak och geografiska områden
Utföraren kan anmäla om att vara med eller tas bort från turordningslistan samt anmäla förändring av 
sitt uppdrags omfattning gällande geografiska områden och kapacitetstak maximalt två gånger/år: 

 Vid ökning avseende geografiskt område och/eller kapacitetstak skall beställaren meddelas en 
(1) månad innan förändringen, eller enligt särskild överenskommelse med beställaren.

 Vid minskning av geografiskt område skall beställaren meddelas sex (6) månader innan 
förändringen, eller enligt särskild överenskommelse med beställaren. 

 Vid minskning av kapacitetstak skall beställaren meddelas fyra (4) månader innan 
förändringen, eller enligt särskild överenskommelse med beställaren.

1.4.7 Skyldighet att anta uppdrag
Utföraren skall anta, behålla och utföra de uppdrag inom det geografiska området och på de tider 
inom det eventuella kapacitetstak som angetts. Om en befintlig kund flyttar utanför en utförares 
områdesbegränsning, upphör utförarens skyldighet att ta uppdraget. Utföraren kan inte välja kunder 
inom sitt område/åtagande.

1.4.8 Tilläggstjänster
Utföraren äger rätt att erbjuda även andra tjänster i anslutning till uppdraget, under förutsättning att 
detta inte inkräktar på möjligheterna att bedriva verksamheten enligt upprättat avtal. Intäkterna från 
dessa sidoåtaganden tillfaller utföraren. Utföraren skall informera kunden om att tjänsten inte ingår i 
hemtjänstens utbud. Tilläggstjänster skall delges och godkännas av beställaren.

1.4.9 Underleverantörer
Utföraren kan använda sig av underleverantörer efter godkännande av Beställaren. Se Avtal 4.8.1 
Underleverantörer 

1.4.10 Marknadsföring 
Marknadsföring skall ske på ett respektfullt sätt som den enskilde inte uppfattar som påträngande 
Utförarens marknadsföring får inte ske aggressivt utan skall ske i enlighet med god 
marknadsföringssed, med stor respekt för kund och andra utförare. Utförare som inte respekterar 
detta kan komma att nekas fortsatt uppdrag i kommunen. Se Hävning 4.13. Utföraren skall följa 
beställarens riktlinje för marknadsföring. Se bilaga 3, Riktlinje för marknadsföring.

1.4.11 Avgifter för kund
Kunden betalar en avgift till Omvårdnad Gävle för hjälp i hemmet i ordinärt boende enligt Gävle 
kommuns taxa. 
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1.4.12 Ersättningsmodell
Valfrihetssystem medför att ersättningen följer kunden till den utförare som valts. Ersättningen utgörs 
av en fastställd timersättning per utförd timme. Utföraren skall fakturera Beställaren för utförd tid hos 
kund. Beställarens definition av utförd tid hos kund är registrerad tid enligt 
tidsregistreringsverktyget TES-CareApp. Detta är direkt tid med/åt kund, det vill säga utförande av 
de insatser som biståndshandläggaren beviljar. 

Varje insats inom hemtjänsten är beräknad med en schablontid (beräknat på ett medelvärde) så att 
utföraren initialt ska kunna bedöma resursåtgången. Inom ramen för denna summerade tidsram som 
utföraren har till förfogande för samtliga kunder, åligger det utföraren att tillsammans med den enskilde 
kunden att planera tider som är anpassade till varje kunds faktiska behov och önskemål. Utföraren har 
således möjlighet att variera den faktiska tiden för respektive kund beroende på hur behov och 
önskemål skiftar. Som tak för hur mycket utförd tid hos kund som Utföraren kan fakturera gäller 
90 % av den totalt beviljade schablontiden per kalendermånad. 

I timersättningen är ersättning för restid, bomtid, dokumentationstid etc. inräknad. För information om 
ersättningen och ersättningsmodellen se Bilaga 7. Ersättning till utförare 2015. 

2 Krav på utföraren
Syftet med hjälp i hemmet är att personer i behov av insatser ska få leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Syftet är också att utifrån en helhetssyn 
ge personer möjlighet till kvarboende och tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå samt främja 
lika rättigheter enligt gällande lagstiftning, Socialtjänstlag- SoL (2001:453) och Diskrimineringslag 
(2008:567).

2.1 Åtagande
Utföraren skall utföra hemtjänstinsatser för vuxna personer i ordinärt boende enligt SoL i form av 
service, omvårdnad och aktiviteter, enligt biståndsbeslut och vad som övrigt framgår i 
förfrågningsunderlag och tillhörande bilagor. 

Insatserna skall kunna erbjudas dag- och kvällstid (kl. 06.45-22.00) alla dagar på året. För vissa 
insatser kan undantag eller tillägg förekomma. Exempel på ett sådant undantag är insatsen ”Vak”. Vak 
beviljas i första hand vid svår sjukdom och vid vård i livets slutskede. Insatsen kan sträcka sig över 
såväl kortare som längre tidsperioder. Insatsen skall kunna utföras under dygnets alla timmar. 
Utföraren skall ansvara för anskaffning av vakpersonal om uppdraget inkommit mellan 07.00-17.00, i 
första hand bör ordinarie personal utföra insatsen. I annat fall är Omvårdnad Gävle (natt- och 
larmverksamheten) ansvarig för att påbörja insatsen av vaket. Kostnaden tillfaller utföraren och 
ansvaret förs snarast över till utföraren. 
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Vid oförutsedda händelser, t.ex. plötsligt insjuknande hos kund, skall utföraren omgående kunna 
tillgodose behov som inte ingår i biståndsbeslutet, t.ex. vak, ledsagning. Sådana insatser anmäls 
senast nästföljande vardag till ansvarig biståndshandläggare och redovisas som utförd tid och 
debiteras enligt avtalat timpris. 

2.1.1 Verksamhetssystem
Utföraren skall använda beställarens verksamhetssystem för dokumentation, kommunikation av 
beställning, avgiftsregistrering och anvisat verktyg för insatsregistrering samt i förkommande fall, 
system för samordnad vårdplanering. Se 2.4 IT och telefoni. Utföraren skall följa upprättade rutiner 
beträffande dokumentation, uppföljning och annan registrering som finns för systemen.

2.1.2 Tid för verkställighet och återrapportering till biståndshandläggare
Utföraren skall dagligen bevaka och ta emot uppdrag i verksamhetssystemet Treserva.  I uppdraget 
framgår vilka insatser som skall utföras och med vilken frekvens. Utföraren skall kunna påbörja 
uppdraget närmast följande vardag från beställningen och registrering sker i verksamhetssystemet. 
Återrapportering till biståndshandläggaren skall ske inom två (2) veckor från det att uppdraget 
mottagits. I de fall beslut inte kunnat verkställas inom angiven tid skall utföraren ange orsak och lämna 
motivering. I akuta ärenden skall utföraren kunna ta emot och påbörja ett uppdrag redan samma dag 
som beställningen görs.

2.1.3 Genomförandeplan
Utföraren skall upprätta genomförandeplan i Beställarens verksamhetssystem inom två (2) veckor 
efter verkställighet av uppdrag. Genomförandeplanen skall uppdateras vid behov eller minst var 6:e 
månad. Utföraren skall snarast meddela biståndshandläggare om kundens behov av insatser 
förändras i sådan grad att biståndsbeslut behöver omprövas.  Antalet genomförandeplaner och datum 
för senast upprättad/reviderad plan/kund skall rapporteras till beställaren månadsvis enligt särskild 
rutin. 

2.1.4 Värdighetsgaranti
Utföraren skall bedriva verksamheten i enlighet med kraven i uppdragsgivarens värdighetsgaranti. Se 
Bilaga 2, Värdighetsgaranti. 

2.1.5 Tillgänglighet, information och samverkan
Utföraren skall organisera sig så att den är lättillgänglig för både kund, närstående och 
samarbetspartners. Information om hur man får kontakt med verksamheten och hur verksamheten 
bedrivs skall finnas tillgänglig. Utföraren skall samarbeta och samverka med andra verksamheter och 
intressenter som finns kopplade till kunden. Detta kan ske genom exempelvis teamträffar eller 
vårdplaneringar. Utföraren skall följa upprättad rutin för informationsöverföring för en säker vård- och 
omsorgskedja för kunden. Utförare och beställare skall fortlöpande hålla varandra informerade om 
förhållanden som i något avseende kan påverka uppdraget. Minst fyra gånger per år kallar beställaren 
till möten som är obligatoriska för alla utförare. Utföraren skall på beställarens anmodan delta i 
utvecklingsprojekt som finansieras av uppdragsgivaren. 
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2.1.6 Tolk
Om kunden inte talar eller förstår svenska har kunden rätt till tolkhjälp. Rätt att få hjälp av tolk har 
också den som behöver tolkhjälp på grund av en hörsel- eller talskada. Utföraren skall, när behov 
föreligger, rekvirera och bekosta tolk. Se Bilaga 2, Värdighetsgaranti.

2.1.7 Matdistribution
Kunder med beslut om matdistribution får leverans av kyld mat till hemmet av kommunen upphandlad 
matleverantör. Uppdrag om matdistribution skickas i verksamhetssystemet och Utföraren beställer 
tjänsten av matleverantör. Utföraren skall vara kund behjälplig i kontakt med matleverantören. I de fall 
kunden inte själv kan ta emot maten levereras den till hemtjänstlokalen för att bäras ut av 
hemtjänstpersonalen enligt uppdrag från biståndshandläggaren. Utföraren skall ansvara för 
anskaffning av kundspecifika vitvaror samt underhåll och service. Ny utförare i kommunen skall 
ansöka om ”registrering av livsmedelsanläggning” för förvaring av kyld mat i hemtjänstlokal hos 
kommunens miljö- och hälsoskydd och lämna dokumentet till Beställaren vid avtalsstart.

2.1.8 Hälso- och sjukvårdinsatser, rehabilitering och hjälpmedel 
Omvårdnad Gävle ansvarar för hemsjukvården inklusive rehabilitering och utprovning/förskrivning av 
individuella hjälpmedel. För de kunder som inte är inskrivna i kommunens hemsjukvård ansvarar 
Landstinget för motsvarande uppgifter. Utföraren är, tillsammans med huvudmannen, ansvarig för att 
personalen ges möjlighet att få god kunskap om handhavandet av hjälpmedel. Respektive huvudman 
ansvarar för medicinhantering och rehabiliteringsinsatser i de fall då kunden inte klarar detta själv. För 
regler gällande egenvåd och delegeringar se 2.1.9 Egenvård, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser 
och tandvård. Ansvar för anskaffning och kostnad för arbetstekniska hjälpmedel (avser sådan 
utrustning som personalen behöver för att förebygga arbetsskador i sitt arbete) ligger på Utföraren. 

2.1.9 Egenvård, delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser och tandvård
Egenvård är en åtgärd som en person själv utför för att upprätthålla hälsa och välbefinnande på 
rekommendation av hälso- och sjukvårdspersonal. Om personen av fysiska skäl, t.ex. nedsatt syn, 
inte kan utföra åtgärden själv kan kunden söka bistånd för att få åtgärden utförd av 
hemtjänstpersonalen inom ramen för insatsen ”Egenvård”. 

För hantering av läkemedel och ordinerad träning gäller särskilda regler vid delegering till 
hemtjänstpersonal och kan endast ske efter instruktion/handledning. Delegerad hälso- och sjukvård 
utförs endast i de fall kunden är beviljad hjälp i hemmet och endast i samband med dessa besök. Om 
kund som får sina läkemedel via Apodos vistas på korttidsvistelse är Utföraren skyldig att leverera 
kunds läkemedelsleverans till korttidsvistelsen tills dess att läkemedelsleveransen går direkt till 
korttidsenheten. Ersättning för detta ingår i timersättningen och skall inte insatsrapporteras. 

Utföraren skall vara behjälplig för att nödvändig tandvård erbjuds till äldre. Biståndsenheten 
ansvarar för intyg om ”Rätt till nödvändig tandvård enligt tandvårdslagen § 8a”.
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2.1.10 Hygien
Utföraren skall ansvara för att all personal har kännedom om god hygien och arbeta i enlighet med 
beställarens rutiner. Beställaren tillhandahåller regelbundet utbildningar, Utföraren står för 
personalkostnaderna. Utföraren skall tillhandahålla och bekosta de förbrukningsartiklar som åtgår för 
att fullgöra åtagandet.

2.2 Ledning och verksamhetsansvarig

2.2.1 Krav på Utföraren
Utföraren skall ha ingående kännedom om vård och omsorg av äldre och personer med 
funktionsnedsättning med målet om en god livskvalitet för den enskilde. Utföraren skall även ha 
ingående kännedom om gällande lagstiftning, riktlinjer och författningar. Ägare/delägare för ett enskilt 
företag, som är godkänd enligt valfrihetssystemet, kan inte samtidigt vara 
bemanningspersonal/vikarie/anställd inom uppdragsgivarens ansvarsområde. Utföraren avgör i övrigt 
hur verksamheten organiseras. 

2.2.2 Verksamhetsansvarig
För verksamheten skall det finnas en chef med huvudsaklig placering i Gävle som både är tillgänglig 
och ansvarar för den dagliga driften och har ingående kunskaper om äldreomsorg och personer med 
funktionsnedsättning samt tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Chef skall ha 
relevant utbildning för uppdraget och den person som av Utföraren är utsedd att ha denna 
ledarskapsfunktion skall ha tillräcklig kunskap och kompetens för att bl.a. ansvara för att: 

 verksamheten kännetecknas av en god etik och ett värdigt bemötande, 
 personalen har den kunskap som behövs för en ändamålsenlig verksamhet, 
 personalens behov av stöd och handledning och kompetensutveckling tillgodoses, 
 personal rekryteras och introduceras i verksamhetens riktlinjer och rutiner, 
 rutiner finns som uppfyller kraven för ledningssystem och Beställarens värdighetsgaranti,
 verksamheten planeras, utvecklas och följs upp, 
 verksamhetens resultat förmedlas till överordnade och 
 verksamheten utvecklas i takt med ändrad lagstiftning
 arbeta självständigt och kunna hantera IT

Vid tillfälligt eller permanent byte av verksamhetsansvarig skall Beställaren underrättas.

2.2.3 Arbetsgivaransvar
Utföraren skall som arbetsgivare ansvara för 

 att gällande lagar, författningar och avtal iakttas,
 att anställa, avlöna och säga upp personal
 att skatter och sociala avgifter inlevereras
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 att arbeta förebyggande för att förhindra ohälsa hos personalen
 att förebygga skador som kan drabba personal, kunder, anhöriga samt utomstående
 att omedelbart vidta erforderliga rättsliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha be-

gått brott riktade mot en kund samt att i varje enskilt fall avge rapport till uppdragsgivaren
 att säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning när personal är i tjänst

2.2.4 Arbetsmiljö
Utföraren skall ansvara för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen. Utföraren ansvarar för att kontinuerligt 
och systematiskt arbeta för att uppnå en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och tillbud skall 
dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till verksamheten.

2.3 Personal

2.3.1 Personalens kompetens
Utförarens personal skall ha adekvat utbildning och tillräcklig kompetens som är lämpligt för 
uppdraget. Utföraren svarar för att personalen kontinuerligt ges erforderlig handledning, fortbildning 
och kompetensutveckling. Personalen skall ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska 
språket. Utföraren skall ha ett framtaget introduktionsprogram som tillämpas vid nyanställning och för 
vikarier. Utföraren skall efter anmodan ta emot studerande i behov av praktik. Uppdragsgivarens mål 
är att andelen fast anställd personal med formell kompetens som undersköterska, skall vara 80 % för 
utgången av 2014. I händelse av att Utföraren inte når upp till 2014 års kompetensmål skall Utföraren 
arbeta med aktiva insatser för personalen skall uppnå formell kompetens som undersköterska. 
Redogörelse av särskild kompetens/vidareutbildning hos personalen skall lämnas av utföraren på en 
särskild blankett och vidimeras av företagets ledning, vid avtalsstart och vid förändringar.

2.3.2 Bemanning
Utföraren skall ansvara för att utföra sitt åtagande med den bemanning och kompetens som bedöms 
vara erforderlig för uppgiften. Det är önskvärt att utföraren erbjuder personalen heltidstjänstgöring.

2.3.3 Arbetskläder

Utföraren skall ansvara för att tillhandahålla och tvätta de arbetskläder som personalen behöver 
i verksamheten. Med arbetskläder avses över- och underdel. 

2.3.4 Kollektivavtal
Beställaren framhåller vikten av att utföraren tecknar kollektivavtal om anställningsvillkor mm. för 
anställda hos utföraren. Om utföraren inte har tecknat kollektivavtal skall arbetsskadeförsäkring, 
sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal tecknas och 
betalas för anställd personal. Om utföraren frångår denna princip behandlas frågan som avtalsbrott. 
Se 4.13 Hävning. 

2.3.5 Meddelarfrihet
Utföraren skall förbinda sig att tillförsäkra personalen meddelarfrihet enligt följande:
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Utföraren får inte ålägga sina anställda en sådan tystnads- eller lojalitetsplikt som inskränker deras 
möjlighet att lämna uppgifter till massmedia om allvarliga missförhållanden, som är av allmänt 
intresse, i verksamheten. Utföraren förbinder sig att inte efterforska källan till en uppgift i massmedia 
av nyssnämnt slag. Meddelarfrihet skall inte omfatta uppgifter som avser affärsförhållanden eller som 
allmänt kan rubba konkurrensförhållanden. Meddelarfrihet gäller inte heller vid pågående 
förhandlingar som rör löne- eller anställningsvillkor el dyl. Vidare råder inte meddelarfrihet för uppgifter 
om enskildas personliga förhållanden som är sekretessbelagda och regleras enligt Offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Om utföraren frångår denna princip behandlas frågan som avtalsbrott. Se 
4.13 Hävning. 

2.3.6 Legitimering
Utföraren skall se till att all personal kan legitimera sig i mötet med kund. Utföraren skall se till så att all 
personal bär namnbricka. Se Bilaga 2, Värdighetsgaranti

2.3.7 Brandutbildning
Utföraren skall ansvara för att personalen ges utbildning i brandkunskap med teori och praktik i syfte 
att ha fungerande rutiner hos kund. Beställaren erbjuder Utföraren att delta i kommunens 
brandutbildningar.

2.4 IT och telefoni
Telefoni
Utföraren skall ansvara för anskaffning och bekosta av nödvändig telefoni som krävs för att:

 Kunna hålla en god tillgänglighet för kund/närstående, medarbetare och samverkansparter. 

 Kunna insatsrapportera utförd tid hos kund med hjälp av RFID-tagg som finns i kundens hem. 
De telefoner som används skall ha sådan prestanda att de är kompatibla med 
insatsregistreringssystemet TES-CareApp. 

IT
Utföraren skall använda Beställarens system för dokumentation, kommunikation, insatsregistrering 
samt i förekommande fall, verktyg för samordnad vårdplanering, Beställaren bekostar dessa system. 
Utföraren bekostar och ansvarar för datorer, IT-miljö, internetuppkoppling samt den drift av datorer och 
tillhörande utrustning som krävs för att ha tillgång till systemen. enligt särskild specifikation. Utföraren 
bör ha en fast IP-adress för att verksamhetssystemen skall fungera optimalt. 

 Utföraren och Beställaren kommer överrens om antalet användarkonton hos Utföraren. Åtkomst och 
användning av systemen bekostas av Beställaren. Beställaren tillhandahåller support och utbildning till 
överenskomna resurspersoner hos utföraren. Utföraren skall se till att personalen har erforderliga 
grunddatakunskaper. Utföraren skall i lämpliga delar följa Gävle kommuns IT säkerhetshandbok.
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Utföraren ges möjlighet att använda Beställarens planeringsverktyg mot en kostnad för licens och drift, 
separat avtal tecknas. 

Utföraren skall utföra förändringar som över tid kan behövas för säker anslutning. Vid en eventuell 
förändring av IT systemen under avtalstiden skall en ny överenskommelse upprättas mellan parterna. 
Utföraren skall utan dröjsmål meddela Beställaren om personal avslutar sin anställning så att 
användarkontot för denne kan avslutas. 

2.5 Lokaler 
Utföraren skall ha en lokal som är lämplig för ändamålet utifrån de krav som ställs i 
förfrågningsunderlaget (se t.ex. 2.1.7 Matdistribution, 2.3.3 Arbetskläder, 2.7.8 Hantering och förvaring 
av läkemedel och 2.7.10 Nyckelhantering.)  Utföraren ansvarar för sina lokaler och att dessa är 
försäkrade. Lokalerna ska vara utrustade så att exempelvis nycklar till kunder, läkemedel och 
handlingar förvaras säkert. Vid förlust av kunds nycklar ska Utföraren ombesörja och bekosta låsbyte 
hos kund så snart det kan ske. Eventuella kostnader som drabbar den enskilde på grund av låsbyte 
förorsakat av Utförarens personal bärs av Utföraren.

2.6 Lokal kris- och katastroforganisation
I händelse av höjd beredskap eller krig inordnas utförarens verksamhet i den kommunala 
organisationen för äldre- och handikappomsorg. Detta innefattar bl.a. skyldighet att bistå kommunen 
med personal och lokaler i en katastrofsituation samt att genomföra och delta i övningar och 
utbildningar inom området.

2.7 Ledningssysten och systematiskt kvalitetsarbete
Utföraren skall ha ett kvalitetsledningssystem i enlighet med SOSFS 2011:9. Utförarens 
ledningssystem skall vara anpassat till verksamhetens omfattning och innefatta att: 

 Utföraren har ett avvikelsehanteringssystem som säkerställer att negativa händelser och 
tillbud inte återupprepas. 

 Utföraren har dokumenterade, och av all personal välkända instruktioner så att ”rätt personal 
utför arbetet på rätt sätt i rätt tid”. De instruktioner som Beställaren särskilt kommer att följa 
upp och utvärdera presenteras i 2.7.1 Obligatoriska instruktioner. 

 Utföraren själv ska utvärdera och analysera verksamhetens resultat och utifrån dessa vidta 
åtgärder för att förbättra verksamheten. 

Utöver enlighet med lagstiftningen krävs också att Utförarens verksamhetsidé, kvalitetsmål och 
inriktning för verksamheten skall vara förenligt med Omvårdnadsnämndens styrdokument. Exempel på 
grundläggande styrdokument är:

 Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan 2014
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 Värdighetsgaranti 
 Tillämpliga riktlinjer och rutiner i beställarens ledningssystem, förvaltningshandboken.

 Se Bilaga 2, Värdighetsgaranti och Bilaga 4, Verksamhetsplan för Omvårdnadsnämnden.

Utföraren får tillgång till Gävle kommuns intranät och har där tillgång till Omvårdnads styrdokument 
och ledningssystem. 

Utföraren skall lämna en årlig kvalitetsberättelse till Beställaren som beskriver det systematiska 
kvalitetsarbetet samt hur Utföraren har arbetat med kompetensförsörjning enligt 2.3.1 Personalens 
kompetens. Kvalitetsberättelsen skall vara Beställaren tillhanda senast den 1 februari och skall 
avse föregående år. D.v.s. kvalitetsberättelsen avseende 2014 redovisas senast 1 februari 2015. 
Kvalitetsberättelsen skall utformas enligt de allmänna råd som finns i SOSFS 2011:9 och Handbok för 
tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för kvalitetsarbete.

2.7.1 Obligatoriska instruktioner
De instruktioner som skall finnas i ledningssystemet hos varje Utförare oavsett storlek och omfattning 
på uppdrag är de som följer nedan. Observera att för att uppfylla SOSFS 2011:9 kan betydligt fler 
instruktioner krävas i Ledningssystemet beroende på exempelvis Utförarens storlek.  De instruktioner 
som presenteras nedan är alltså bara ett absolut minimum och de åligger varje Utförare att själv sätta 
sig in i SOSFS 2011:9 och avgöra omfattningen på sitt ledningssystem. 

2.7.2 Tystnadsplikt och sekretess 
Utföraren skall ha instruktioner för återkommande information till samtlig personal, inklusive 
praktikanter etcetera om sekretess och tystnadsplikt (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400). 
Utföraren skall se till att samtlig personal undertecknar en förbindelse om den tystnadsplikt som råder 
enligt lagen.

2.7.3 Avvikelser av insatser, klagomål, synpunkter och rapportering enligt lex Sarah
Utföraren skall ansvara för att upprätta en instruktion för tillämpning av den riktlinjen för Avvikelser 
klagomål och synpunkter. Utföraren skall ansvara för att klagomål och synpunkter samt lex Sarah 
(SOSFS 2011:5, kap 14 SoL) hanteras skyndsamt i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och 
beställarens riktlinjer och rutiner samt att dessa är väl kända i verksamheten.

2.7.4 Dokumentation och handlingar
Utföraren skall ha instruktioner som säkrar att dokumentation av sociala insatser sker enligt SoL (11 
kap 5-6 §§). Utföraren skall ansvara för att personalen har de kunskaper som krävs för att 
dokumentation sker i enlighet med lagstiftningen. Omvårdnadsdokumentationen skall ske i 
Beställarens verksamhetssystem. Utföraren skall i lämpliga delar följa Beställarens rutin för social 
dokumentation, i övriga delar skall Utföraren arbeta fram en instruktion. Utförarens instruktion för 
social dokumentation skall ingå i Utförarens ledningssystem. Allvarliga brister i dokumentationen kan 
komma att betraktas som väsentligt avtalsbrott. Se 4.13 Hävning.
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Utföraren skall också ha rutiner för att alla handlingar som rör kundens personliga förhållanden 
förvaras så, att den som är obehörig inte får tillgång till dem.

Utföraren skall överlämna gallrade handlingar som rör enskilds personliga förhållanden till Beställaren 
om Utförarens verksamhet upphör. Utföraren skall följa Beställarens förvaltningsövergripande rutiner 
gällande gallring. Handlingar som rör avslutade kunder ska överlämnas till Omvårdnad Gävles arkiv 
löpande.

2.7.5 Oförutsedda behov
I ledningssystemet skall det ingå instruktioner som beskriver hur man hanterar nödlägen och akuta 
situationer, t.ex. när kund ej öppnar eller ej kan nås. I genomförandeplanen skall det finnas noterat hur 
Utföraren ska agera när en kund inte är anträffbar på överenskommen tid. 

2.7.6 Miljö
Utföraren skall följa Omvårdnad Gävles handlingsplan för miljöstrategiska programmet. 
(Handlingsplanen kommer att  antas av Omvårdnadsnämnden i början av 2015.) Gävle kommuns 
miljö- och resepolicy och verka för ett miljötänkande och aktivt söka miljövänliga alternativ och 
produkter i verksamheten. Utföraren skall ställa miljökrav på underleverantörer, t.ex. avseende 
transporter, städ- och tvättartiklar, förbrukningsartiklar och avfallshantering. Policy och instruktion för 
miljöarbete skall utgöra en del av ledningssystemet. Se bilaga 5 och 6 Miljö- och resepolicy Gävle 
kommun. Se bilaga 5 Handlingsplan för miljöstrategiska programmet

2.7.7 Privata medel
Utföraren skall genom att upprätta en instruktion implementera Beställarens förvaltningsövergripande 
rutin för hantering av kundens privata medel i sitt ledningssystem. 

2.7.8 Hantering och förvaring av läkemedel
Utföraren skall genom att upprätta instruktioner implementera Beställarens förvaltningsövergripande 
rutiner för hantering, förvaring av kundens läkemedel i hemtjänstlokalen och för leverans av läkemedel 
till kunden i sitt ledningssystem. 

2.7.9 Brand 
Utföraren skall ha instruktioner för hur personal ska agera i händelse av brand hemma hos kund och i 
Utförarens lokaler. 

2.7.10 Nyckelhantering
Utföraren skall ha instruktioner för säker hantering av den enskildes nycklar. 

2.7.11 Loggkontroll i verksamhetssystem
Utföraren skall ha instruktioner för loggkontroll av verksamhetssystemets behörigheter för att uppnå 
god säkerhet för kund
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2.7.12 Livsmedelshantering
Utförare skall se till att gällande regler och rutiner avseende god livsmedelshantering följs och 
instruktioner för detta skall ingå i ledningssystemet. 

2.7.13 Mottagande av kunder
I ledningssystemet skall det ingå instruktioner för mottagande av beställning från biståndsenheten och 
mottagande av nya kunder samt övriga punkter rörande mottagande av kunder enligt 
värdighetsgarantin. Se Bilaga 2 Värdighetsgaranti.

3 Uppföljning och utvärdering av verksamheten

3.1.1 Huvudmannaskap och insyn
Omvårdnadsnämnden har som huvudman för verksamheten rätt till insyn i hur utföraren utför sitt 
uppdrag. Detta innebär bland annat rätt att granska den dokumentation och de individuella planeringar 
som rör kunden, för att garantera en skälig levnadsnivå enligt socialtjänstlagen (SoL). Utföraren skall 
utan dröjsmål och kostnad överlämna begärda uppgifter och ställa personal till Beställarens 
förfogande för denna kontroll och uppföljning. 

3.1.2 Kundundersökningar och särskilda studier
Utföraren skall vara Beställaren behjälplig för att genomföra kundundersökningar om hur kunderna 
uppfattar kvaliteten i tjänsterna. Dessutom skall utföraren svara på enkäter och andra uppgifter som 
begärs av tillsynsmyndighet eller av Beställaren. 

Exempel är:
 Öppna jämförelser från socialstyrelsen och SKL (Sveriges kommuner och landsting)
 Revisionsenkät
 Extern granskning/revision av verksamheten på uppdrag av Beställaren
 Kvalitetsregister
 Socialstyrelsen enkäter om ej verkställda beslut
 IVO eller annan myndighets tillsyn

3.1.3 Beställarens avtalsuppföljning 
Alla godkända utförare med kunder ska följas upp årligen utifrån fastställda krav i Beställarens 
förfrågningsunderlag. För att säkerställa konkurrensneutralitet sker uppföljningen ske på likartat sätt 
oavsett vem som är utförare. Beställaren använder sig av en systematisk modell för avtalsuppföljning 
som utgår ifrån värdighetsgarantin, kundundersökningar, Utförarens kvalitetsberättelse, granskning av 
ledningssystem, avvikelser, klagomål, genomförandeplaner, dokumentationsgranskning m.m. 
Seriositetskontroll genomförs genom kreditinformation vid behov eller en gång per år i samband med 
avtalsuppföljning. Även kontroll av tidsregistrering kan vid behov förekomma. Föreligger indikationer 
på allvarliga fel och brister görs en särskild kvalitetsrevision enligt 3.1.4 Beställarens kvalitetsrevision.
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Varje utförare får ta del av sitt resultat och har möjlighet att yttra sig innan genomförda 
avtalsuppföljningar uppföljningar och revisioner behandlas av uppdragsgivaren. Om Utföraren 
uppvisar brister kommer Beställaren att begära att en åtgärdsplan redovisas. Se 4.12 Skadestånd, 
rättning och sanktion. Kunder och allmänhet får ta del av resultatet av avtalsuppföljningen på 
www.gavle.se. Här redovisas också kundundersökningar och revisioner. 

3.1.4 Beställarens kvalitetsrevision
Som komplement till avtalsuppföljning, kundundersökningar och annan information genomför 
Beställaren, vid behov, kvalitetsrevisioner av verksamheten. Granskningen genomförs systematiskt 
utifrån Utförarens ansökan, Beställarens förfrågningsunderlag och Värdighetsgarantin. Beställaren 
förbehåller sig rätten att genom observationer vid platsbesök, intervjuer, enkäter och motsvarande 
inhämta information om verksamheten. Vid platsbesök förutsätts att ansvarig för verksamheten deltar. 
Utföraren ges möjlighet att kommentera och lämna synpunkter på revisionen och skall vid eventuella 
brister redovisa lämpliga åtgärder.

3.1.5 Allmänhetens rätt till insyn
Beställaren har skyldighet att se till att allmänheten får insyn i all verksamhet. Beställaren äger därför 
rätt att, från Utföraren, på begäran få sådan information som kan göra det möjligt för allmänheten att få 
insyn i hur verksamheten utförs, i enlighet med 3 kap 19a § Kommunallagen. Se 2.3.5 Meddelarfrihet.

4 Avtal

4.1 Allmänna avtalsvillkor

4.1.1 Parter
Utförare:
Namn
Adress
Kontaktperson:
Telefon nr
E-postadress
Bankgironummer:
Organisations nummer:

Uppdragsgivare: Omvårdnadsnämnden Gävle kommun
Beställare: Omvårdnad Gävle, Gävle kommun
Organisationsnummer: 212000-2338
Kontaktperson: Katarina Stistrup
E-post: katarina.stistrup@gavle.se

4.1.2 Avtalshandlingar
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om det skulle visa sig vara motsägelsefulla i något 
avseende gäller de, om inte parterna kommer överens om annat, sinsemellan i följande ordning:
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1) Skriftliga ändringar och tillägg till avtal
2) Avtalet
3) Förfrågningsunderlag med bilagor och kompletteringar
4) Ansökan med tillhörande handlingar

4.2 Avtalstid
Avtalet gäller ett år med automatisk årsvis förlängning från och med XXXX-XX-XX om inte beställaren 
bestämmer annat.

4.3 Uppdraget
Utföraren skall för uppdragsgivaren utföra insatser i form av service, omvårdnad och aktiviteter samt 
insatser enligt särskild ordning inom hemtjänsten i ordinärt boende i Gävle kommun i enlighet med 
detta avtal och förfrågningsunderlag med bilagor samt lämnad ansökan. 

Insatserna som skall utföras, föregås av ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL). 

Valfrihetssystem inom hemtjänst i ordinärt boende innebär att kunden själv får välja vilken utförare 
som skall utföra hemtjänsten. Kunden kan välja mellan olika utförare som godkänts av
beställaren. Hur många kunder varje utförare får beror på hur många personer som väljer utföraren. 
Beställaren kan inte garantera några kunder, vilket innebär att man inte ger någon volymgaranti.

4.3.1 Tider för utförande av insatser
Samtliga aktuella tjänster skall kunna utföras vid behov mellan 06.45-22.00 alla dagar på året. 
Punktinsatser nattetid och larmverksamheten ingår inte i valfrihetssystemet utan utförs av en särskild 
enhet inom Omvårdnad Gävle. För vissa insatser kan undantag eller tillägg förekomma. Se 
Förfrågningsunderlag LOV, 2.1 Åtagande.

4.3.2 Skyldighet att ta emot kund
Utföraren skall ta emot de beställningar som anvisas av biståndshandläggaren samt vid en utökning 
för befintlig kund, även om kapacitetstaket är uppnått. Om en befintlig kund flyttar utanför en utförares 
områdesbegränsning, upphör utförarens skyldighet att ta uppdraget. Om kunden vill behålla utföraren 
och utföraren anser sig ha möjlighet att fortsätta med uppdraget så kan detta, i undantagsfall vara 
möjligt, efter samråd med beställaren. Utföraren kan inte välja bort kunder inom sitt område/åtagande.

4.3.3 Geografiska område
Utföraren skall utföra sina tjänster inom följande områden:

OMRÅDE JA NEJ
1. Andersberg
2. Bomhus
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3. Brynäs
4. Centrum
5. Hamrånge
6. Hedesunda
7. Stigslund
8. Strömsbro/Hille
9. Sätra
10. Söder
11. Valbo/forsbacka

4.3.4 Kapacitetstak

Utföraren har inget kapacitetstak  □    /Utföraren har ett kapacitetstak på  tim/månad.

4.3.5 Verksamhetssystem
Beställaren tillhandahåller verksamhetssystemen som Utföraren skall använda för att dokumentera, 
kommunicera och registrera utförd tid hos kund. Antalet genomförandeplaner och datum för senast 
upprättad/reviderad plan/kund skall rapporteras till beställaren månadsvis enligt särskild rutin. 

4.3.6 Dokumentation
Utföraren skall ansvara för att dokumentationen i den sociala journalen sker på ett systematiskt sätt 
och att personalen har erforderlig dokumentationsutbildning. Allvarliga brister i dokumentationen kan 
komma att betraktas som väsentligt avtalsbrott. Se 4.13 Hävning.

4.3.7 Tystnadsplikt och sekretess 
Utföraren skall ha rutiner för återkommande information till samtlig personal, inklusive praktikanter 
etcetera om sekretess och tystnadsplikt (Offentlighets- och sekretesslag 2009:400). Utföraren skall se 
till att samtlig personal undertecknar en förbindelse om den tystnadsplikt som råder enligt lagen. 

4.3.8 Anhöriganställning
Anhöriganställning hanteras av beställaren. Se Förfrågningsunderlag 1.4 Förutsättningar för 
uppdraget. För utförare som inte följer denna princip har beställaren rätt att häva avtalet, se punkt 4.12 
hävning.

4.4 Ersättningsvillkor
Valfrihetssystem medför att ersättningen följer kunden till den utförare som valts. Ersättningen utgörs 
av en fastställd timersättning per utförd timme. Utföraren skall fakturera Beställaren för utförd tid hos 
kund. Beställarens definition av utförd tid hos kund är registrerad tid enligt 
tidsregistreringsverktyget TES-CareApp. Detta är direkt tid med/åt kund, det vill säga utförande av 
de insatser som biståndshandläggaren beviljar. 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Dnr: 
2015-01-01 Sida 22 (28)



Varje insats inom hemtjänsten är beräknad med en schablontid (beräknat på ett medelvärde) så att 
utföraren initialt ska kunna bedöma resursåtgången. Inom ramen för denna summerade tidsram som 
utföraren har till förfogande för samtliga kunder, åligger det utföraren att tillsammans med den enskilde 
kunden att planera tider som är anpassade till varje kunds faktiska behov och önskemål. Utföraren har 
således möjlighet att variera den faktiska tiden för respektive kund beroende på hur behov och 
önskemål skiftar. Som tak för hur mycket utförd tid hos kund som Utföraren kan fakturera gäller 
90% av den totalt beviljade schablontiden per kalendermånad. 

I timersättningen är ersättning för restid, bomtid, dokumentationstid etc. inräknad. 

Tillåtelse att använda manuell registrering av utförd tid hos kund skall enbart ske i undanstagsfall och 
kräver godkännande från Beställaren.  

4.4.1 Ekonomisk ersättning
Ersättningen redovisas i separat dokument. Se Bilaga 7, Ersättning till utförare. 

4.4.2 Övriga kostnader
Utföraren skall tillhandahålla och bekosta arbetskläder, arbetstekniska hjälpmedel samt 
förbrukningsartiklar som åtgår för att fullgöra åtagandet.

4.4.3 Fakturering
Utföraren skall registrera avvikelser i verksamhetssystemet och lämna de underlag som behövs för 
debitering av omvårdnadsavgift och andra avgifter. Utföraren skall månadsvis redovisa totala antalet 
utförda hemtjänsttimmar och beviljad (fördelad) schablontid. 

Utföraren skall fakturera uppdragsgivaren månadsvis. Utföraren skall intyga med attest, att korrekt 
utförd tid faktureras. Om utföraren bryter mot vad som anges har beställaren rätt att häva avtalet. Se 
4.13 Hävning.

Den andra vardagen i varje månad är brytdatum för justering av utförd tid för föregående månad.

Fakturaavsändare och organisationsnummer skall överensstämma med godkänd utförare. Om detta 
inte är korrekt har beställaren rätt att häva avtalet omedelbart, se 4.12 Hävning.

4.4.4 Prisjustering
Ersättningen fastställs årligen av uppdragsgivaren och meddelas utföraren. Avtalade ersättningar är 
fasta fram till kommande årsskifte.

4.4.5 Betalningsvillkor
Fakturering sker i efterskott tidigast den första i varje månad eller om denna dag skulle vara en lördag, 
söndag eller annan helgdag, närmast föregående bankdag. Beställaren erlägger ersättning inom 30 
dagar efter det att faktura inkommit från utföraren. 

Fakturan sändes till
Gävle kommun Omvårdnad
Box 954

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Dnr: 
2015-01-01 Sida 23 (28)



801 33 GÄVLE
Ref: 1609UABS

Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

4.5 Ändringar, tillägg av avtal

4.5.1 Ändrade förutsättningar
Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för denna typ av verksamhet kan komma att 
ändras till följd av ny lagstiftning, nya bidragsformer, nya målsättningar och politiska beslut eller andra 
förändringar.

4.5.2 Ändringar i avtal
Beställaren förbehåller sig rätten att utveckla/ändra i förutsättningarna i förfrågningsunderlaget över 
tid. Ändrat innehåll innebär att befintliga avtal kompletteras med de nya villkoren, oberoende av 
avtalstid. Om Beställaren ändrar kraven gäller detta även tidigare godkända Utförare, vars avtal 
således kommer att omprövas och kompletteras. 

4.5.3 Omförhandling
Part får påkalla omförhandling i upprättat avtal om ändrade förhållanden som gör att avtalsskrivningen 
väsentligt motverkar parternas gemensamma förutsättningar. Anmälan om omförhandling skall 
påkallas så fort som möjligt. Det befriar inte part från skyldigheten att fullgöra berörd avtalsförbindelse.

4.6 Upphörande av avtal

4.6.1 På egen begäran
Om utföraren önskar att upphöra med sin verksamhet skall beställaren meddelas sex (6) månader 
innan verksamheten upphör.

4.6.2 Överlåtelse av avtal
Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan beställarens skriftliga medgivande. 
Vid företagsöverlåtelse har uppdragsgivaren rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. 
Utföraren skall förhandsinformera uppdragsgivaren om planerade ägarbyten.

4.6.3 Återkalla och avsluta avtal
Utföraren skall inom rimlig tid åtgärda eventuella brister som beställaren påtalat. Om det inte sker har 
beställaren rätt att återkalla avtalet, omedelbart. Se 4.12  Skadestånd, rättning och sanktion

Utförare som inte haft kunder under ett år avslutas automatiskt.

Om uppdragsgivaren fattar beslut om att inte längre ha valfrihetssystem inom hemtjänst upphör avtalet 
med utföraren. Avtalet upphör tidigast 12 månader dock senast 24 månader efter fattat beslut. Det 
utgår inte någon ersättning till utföraren för avtal som upphör att gälla i förtid.
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Om förfrågningsunderlag eller ersättning förändras och Utförare ej kan acceptera de nya villkoren
upphör godkännandet/avtalet efter sex (6) månader, från tidpunkten då detta meddelats Beställaren. 

4.7 § 39 MBL
Utförare får inte vidta åtgärd som kan antas åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars 
strida mot vad som är allmänt godtaget inom den bransch som tjänsten avser. Utförare skall kräva 
samma utfästelse av den som företaget kan komma att anlita som underleverantör. Om utföraren 
bryter mot vad som anges ovan får Beställaren häva avtalet enligt 4.13 Hävning.

Sociala krav 
De arbetstagare som är engagerade för utförandet av uppdraget, ska minst erhålla minimilön och 

andra minimivillkor på de områden som avses i 5 § Utstationeringslagen (SFS 1999:678), under 

förutsättning att sådan minimilön m.m. är tydligt definierad i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i 

hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen. Av detta följer att Utföraren inte 

heller få anlita underleverantörer e.d. som ger sina arbetstagare sämre villkor för lön m.m. än det 

sagda. Utföraren skall, kostnadsfritt, ge möjlighet för kontroller på arbetsplats. Om Utföraren bryter 

mot vad som anges ovan får Beställaren häva avtalet enligt 4.13 Hävning.

4.8 Tilläggstjänster
Utföraren äger rätt att erbjuda även andra tjänster i anslutning till uppdraget, under förutsättning att 
detta inte inkräktar på möjligheterna att bedriva verksamheten enligt upprättat avtal. Intäkterna från 
dessa sidoåtaganden tillfaller utföraren. Utföraren skall informera kunden om att tjänsten inte ingår i 
hemtjänstens utbud. Tilläggstjänster skall även delges och godkännas av Beställaren.

4.8.1 Underleverantörer
Utföraren får efter Beställarens medgivande anlita underleverantörer för att fullgöra delar av sitt 
uppdrag. Utföraren skall lämna en kopia på avtalet mellan underleverantören och utföraren vid 
avtalsstart och därefter på anmodan. Utföraren ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller 
relevanta krav på tjänsten som anges i förfrågningsunderlaget. Utföraren ansvarar för att 
underleverantörer uppfyller relevanta krav om skatter och sociala avgifter mm. 

4.9 Marknadsföring 
Marknadsföring skall ske på ett respektfullt sätt som den enskilde inte uppfattar som påträngande 
Utförarens marknadsföring får inte ske aggressivt utan skall ske i enlighet med god 
marknadsföringssed, med stor respekt för kund och andra utförare. Utförare som inte respekterar 
detta kan komma att nekas fortsatt uppdrag i kommunen, se hävning 4.13. Utföraren skall följa 
beställarens riktlinje för marknadsföring. Se Bilaga 3, Riktlinje för marknadsföring.
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4.10 Försäkringar
Utföraren skall förebygga skador som kan drabba kunder, personal eller andra.

Utföraren tecknar och vidmakthåller ansvars- och andra erforderliga försäkringar som håller 
uppdragsgivaren skadeslös vid skada vållad av utförarens personal eller eventuell underleverantörer. 
För att styrka att försäkringar tecknats, skall utföraren tillställa beställaren kopia av försäkringsbrev vid 
undertecknande av avtal och därefter på anmodan.

Uppdragsgivaren ansvarar för patientförsäkring enligt patientskadelagen SFS 1996:799.

4.11 Force majeure, ansvarsbegränsning
Force majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig 
smittspridning eller annan omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar part att 
fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. 
Arbetskonflikt som har sin grund i parts brott mot kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund. 
Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda 
tillämpning av denna bestämmelse.

4.12 Skadestånd, rättning och sanktion 
Skadestånd gentemot tredje man
Utföraren skall betala skadestånd för skada som Utföraren eller dennes underleverantör åsamkat 
tredje man.
Skadestånd vid ej uppfyllt avtal
Om Utföraren inte uppfyller de villkor parterna kommit överens om äger Beställaren rätt till ersättning 
med skäligt belopp för den ekonomiska skadan uppdragsgivaren åsamkats. För dessa ärenden skall 
särskild förhandling begäras.
Rättning
Utföraren skall skyndsamt rätta fel eller brister som framkommit vid uppföljning, revision, eller vid 
tillsyn av socialstyrelsen eller annan myndighet. Om rättning av fel och brister inte har skett inom 
uppgiven tidsplan kommer det att skickas ut påminnelse. Påminnelse kommer att skickas ut två 
gånger och utföraren har 15 dagar på sig att rätta till fel och brister på varje påminnelse. Se sanktion 
nedan.
Sanktion
Om Utföraren efter upprepad anmaning inte åtgärdar allvarliga fel eller brister, äger Beställaren rätt att 
ej utbetala ersättning för utförda tjänster till dess att fel och brister åtgärdats. 

4.13 Hävning
Beställaren får häva ingånget avtal om Utföraren inte fullgör sina åtaganden, trots skriftlig anmaning 
och avtalsbrott av väsentlig betydelse. Avtalsbrott av väsentlig betydelse och därmed hävningsgrund 
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föreligger bland annat om utföraren saknar fungerande rutiner och system för kvalitetssäkring eller om 
myndigheten riktat allvarlig kritik mot verksamheten och kritiken inte föranlett erforderlig rättelse. 
Beställaren har rätt att omedelbart häva avtalet om Utföraren:

 är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning, föremål för ackord eller tillsvidare inställt 
betalningar eller har näringsförbud eller är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation 
etc

 dömts för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom
 är belastad med allvarliga fel i yrkesutövning
 är i skuld för skatter och avgifter inom hemlandet eller annan stat inom ESS området
 är i skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker eller bristerna avseende 

betalning upprepas
 före eller efter avtals tecknande underlåtit att lämna uppgifter om företaget som är av väsentlig 

betydelse för avtalets tillkomst och/eller dess fortsatta giltighet
 bryter mot diskrimineringslagstiftning
 ej åtgärdad skriftlig anmodan
 beviljade tillstånd för drift upphör
 eller för övrigt har sådana ekonomiska svårigheter att företaget inte kan förväntas fullgöra sina 

åtaganden
 och i övrigt förekommande fall enligt avtalet, eventuella kompletteringar av avtalet, 

förfrågningsunderlaget med bilagor och kompletteringar

Hävning skall alltid ske skriftligen och utan oskäligt uppehåll efter det att den 
omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande 
parten. 

4.14 Tvist
Tvist mellan Beställare och Utförare i anledning av ingånget avtal löses vid Gävle Tingsrätt med 
tillämpning av svensk lagstiftning.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.

……………………………………. …………………………………….
Ort och datum Ort och datum
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U P P D R A G S E N H E T E N

Omvårdnad Gävle  

   

www.gavle.se

Sammanfattning av bedömningsprotokoll Gruppbostad inom LSS 
som drivs av Attendo LSS

Platsbesök genomfördes i december 2011 av beställaren. Verksamheterna 
bedöms fungera bra och i vissa avseenden noteras en positiv utveckling av 
kvaliteten i utförande av tjänsten. Förbättringar bör dock göras gällande hälso- 
och sjukvård, se vidare i värderingen. Uppföljning av beställaren kommer att ske 
under våren 2012.

Under 2011 har utföraren utökat antalet anställda vid fyra av de sex 
boendenheter pga ett förändrat behov hos kunderna. Några exempel är kund 
som gått i pension och är mera hemma på dagarna och ny kund i behov av 
nattillsyn. Introduktion av evidensbaserad praktik har påbörjats i syfte att hitta 
nya arbetsmetoder. Kontaktmannakontrakt samt certifiering av kontaktman har 
införts. Extra satsning har skett gällande värderingsfrågor med bl a utsedda 
värderingscoacher och fortbildning till medarbetarna. Samarbete sker med 
Föreningen för utvecklingsstörda, barn, unga och vuxna (FUB). De flesta kunder 
är engagerade i diverse fritidsaktiviteter, rapportering om aktiviteter sker 
regelbundet till beställaren. En checklista har upprättats för att följa uppsatta mål 
i avtalet. Skriftlig redovisning har lämnats till beställaren. 
Nedan lämnas en sammanfattande värdering:
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Värdering  
++ Utmärkt kvalitet (i jämförelse med andra utförare 

exempel på "god praktik") 
+ Bra kvalitet
0 Ingen anmärkning. Behöver normalt inte kommenteras.
−   Förekomst av fel och brister 
− −  Saknas helt eller av anmärkningsvärt dålig kvalitet

Värdering Kommentarer

1. Ledningssystem 
– modell/koncept + Extra satsning på värderingsarbete regionalt samt 

lokala värderingscoacher.
– mål och policy + Checklista för att följa upprättat avtal med beställaren.
– ledning och styrning 0
– verksamhetens processer + Utbildning påbörjat för VC om evidensbaserad praktik. 

Utveckling av risk/beteendedata för kunder med behov
– information om kvalitet + Omfattande egenkontrollarbete. 
– förbättringsarbete 0 Kompletteringar av vissa rutiner behövs, sjuksköterska 

bör delta i lokala teamträffar för att diskutera HSL 
avvikelser.

2. Dokumentation och säkerhet 0

3. Avvikelsehantering
– Synpunkter och klagomål 0
– Avvikelser HSL - Saknas rutin för att säkerställa att samtliga HSL 

avvikelser registreras i systemet. 
– Sociala avvikelser 0 Händelsrapport skrivs på avvikelser från 

genomförandeplanen. 

4. Samverkan 0

5. Personal
–Personalstat, kompetens 0 Bemanningen har anpassats efter behoven.

6. Utförande
– Bemötande 0
– Information 0
–Genomförandeplan 0
– Kontaktmannaskap 0 Certifiering och kontrakt
– Samverkan med närstående 0 Informationsträffar på vissa enheter kommer att 

utvecklas.
– Hälso- och sjukvård - Förbättring av läkemedel gällande dosetthantering. 

Förbättringar av följsamhet i basala hygienrutiner. 
Säkerställa rutiner kring delegering.

– Kultur- och fritidsaktiviteter + Stort utbud och regelbunden redovisning av aktiviteter 
till beställaren.

2
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– Måltider + Friskvårdsprojekt, odla ekologiskt. 
Livsmedelsutbildning ska genomföras

– Service 0

7. Den enskildes skydd + Arbetar proaktivt med hot- och våld där behov finns.

Ska upprätta plan för extra ordinära händelser.

8. Personlig omvårdnad

      -Vård i livets slut

0 Rutiner vid dödsfall ska införas.

9. Uppföljning 0 Utföraren genomför även egna enkäter som har 
delgetts beställaren. Den sammanfattande resultatet är 
positivt från kunderna.

3
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Omvårdnadsnämnden

Upphandling gruppbostad

Förslag till beslut
Omvårdnadsnämnden föreslås besluta

Att genomföra en ny upphandling omfattande sex gruppbostäder som idag 
drivs av Attendo LSS, samt

Att delegera rätten till biträdande förvaltningschef att fatta tilldelningsbeslut 
i upphandlingen samt teckna avtal.

Ärendebeskrivning
Attendo LSS AB har sedan 2011-02-01 haft avtal med Omvårdnad Gävle 

gällande drift av sex gruppbostäder enligt LSS 9 § punkt 9; Allévägen 5 b och c, 

Stiftelsevägen. Åbyforsvägen, N Skeppargatan och S Slottsgatan. Totalt bor 4-6 

kunder på respektive gruppbostad. Fr o m 2014-09-01 finns även ett 

tilläggsavtal för BoDa verksamhet på Åbyforsvägen. 

Avtalet löper ut 2016-01-31. Ett ställningstagande måste göras om en ny 

upphandling ska genomföras eller om driften ska gå tillbaka till egen regi.

Uppföljning har skett enligt avtal med två avtalsuppföljningar, en tillsyn 

beträffande ett kundärende samt en revision. Utöver uppföljningen har 

regelbunden kontakt skett med utföraren för att säkra kvaliteten i tjänsten.

Samarbetet har fungerat bra mellan beställare och utförare. Nuvarande utförare 

bedöms ha fungerande strukturer och processer och uppfattningen är att de har 

utvecklat kvaliteten för kunden. Beställarens ersättning till utföraren för 2014, 

är i genomsnitt cirka 2 300 SEK/dygn och ligger i linje med egenregins 

ersättning för motsvarande verksamhet.

Förvaltningen rekommenderar att Omvårdnadsnämnden tar beslut om en 

förnyad upphandling för dessa gruppbostäder. 
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Vid beslut om upphandling kommer dels representanter från 

omvårdnadsnämnden och fackliga representanter att erbjudas delaktighet vid 

framtagandet av förfrågningsunderlaget. Egenregiverksamheten kommer också 

att ges möjlighet att lämna anbud i upphandlingen.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Avtalsuppföljning 2012

Bilaga 2 a Revision 2013

Bilaga 2 b Revision 2013

Bilaga 2 c Uppföljning revision 2013

Bilaga 3 Avtalsuppföljning 2014

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle
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Bakgrund
Attendo LSS AB region Norr/Stockholm, nedan kallad utföraren har avtal med Omvårdnad Gävle för 
drift av sex gruppbostäder. Avtalet gäller fr o m 2011-02-01 — 2014-01-31 med möjlighet till två års 
förlängning. Överenskommelse om förlängning ska ske senast 12 månader innan avtalets utgång, 
vilket är 2013-01-31. Vid överläggningar med Attendo LSS är vi överens om att denna revision ska 
ligga till grund för beslut och ställningstagande om förlängning. Beslut kommer att ske i 
Omvårdnadsnämnden i mars 2013. Därefter lämnas beskedet till utföraren.

Revisionens ansats 
Revisionens fokus har varit att kartlägga arbetssätt och metoder, arbetet med dilemman hos kund, 
samverkan, systematik, dokumentation och förbättringsarbete kring kund samt hälso- och sjukvård. 
Revisionen utgår från avtalet samt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. 

Metod 
Ett frågeformulär sändes ut i förväg till utföraren och en intervju genomfördes 2013-01-16. Utföraren 
fick även lämna dokumentation för granskning på en kunds genomförandeplan, insatsplan, 
utförarjournal samt daganteckningar. Utföraren har sett resultatet och getts möjlighet att lämna 
kommentarer, därefter har beställaren gjort en analys och en bedömning. 

Medverkande från beställaren var utredare Carina Zettlin Lindholm och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Britt Aspgren. Vid journalgranskningen har även utredare Anna Bengtsson deltagit.
Medverkande från utföraren var verksamhetschef Carina Björk och biträdande regionchef Monica 
Smedman med ansvar för gruppbostäderna: Åbyforsvägen, Allévägen 5 b och c, totalt 15 lägenheter 
även kallad Gävle 1. 
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Sammanfattande resultat och åtgärder

Värdering  
++ Utmärkt kvalitet
+ Bra kvalitet
0 Ingen anmärkning (behöver normalt inte kommenteras)
−   Förekomst av fel och brister 
− −  Saknas helt eller av anmärkningsvärt dålig kvalitet

Kundprocesser Värdering Kommentarer

Kundernas diagnoser 
/funktionsnedsättningar

0

Dilemman /självbestämmande 0 En beskrivning lämnas på ett proaktivt 
förhållningssätt men det saknas hur en specifik 
process går till

Samverkan kring dilemman + En beskrivning lämnas på en bra samverkan med och 
mellan huvudmännen 

Arbetssätt/metoder ++ En beskrivning lämnas på flera exempel samt 
satsningar för att öka metodkunskapen

Kognitiva hjälpmedel + En beskrivning lämnas på flera olika exempel 

Kompetensutveckling ++ En beskrivning lämnas på flera exempel och hur man 
omsätter kunskapen till kundnyttan

Handledning + En beskrivning lämnas på såväl extern som intern 
handledning samt nyttjande av centrala resurser

Dokumentation

Dokumentation - Det finns förbättringar att göra gällande 
dokumentationen

Systematiskt förbättringsarbete

Egenkontroll m jämförelser + En beskrivning lämnas på en framtagen modell med 
bra struktur

Egenkontroll kring bemötande ++ En beskrivning lämnas på en bra modell för 
egenkontroll och värderingscoacher som finns vid 
respektive boendeenhet samt en beskrivning av en 
närvarande verksamhetschef

Riskanalys ++ En beskrivning lämnas på en strukturerad och 
genomtänkt modell för riskanalysarbete 

Kontroll på avvikelser - Det finns förbättringar att göra främst av HSL 
avvikelser

Systematiskt förbättringsarbete ++ En beskrivning lämnas på ett strukturerat och 
pågående förbättringsarbete 

Personalen delaktig för att 
förhindra avvikelser 

+ En beskrivning lämnas på en frekvent delaktighet 
hos medarbetarna 

Hälso- och sjukvård 0
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Åtgärder 
Brist Åtgärd När Ansvarig Uppföljning 
Dokumentation Förbättra 

dokumentationen 
gällande rubriker, 
kundfokus, språk samt 
uppföljning

Våren 2013 VC Sep 2013

Avvikelser Förbättra kontroll och 
uppföljning av HSL 
avvikelser

Våren 2013 VC/ssk Sep 2013



4

Intervjufrågor

Bakgrund/kundgrupp 

1. Hur många har lindrig, måttlig eller grav utvecklingstörning, förvärvad hjärnskada, 
Aspergers syndrom eller psykisk funktionsnedsättning (diagnos) på respektive 
boendeenhet? 

2. Vilka övriga (tillägg) funktionsnedsättningar finns representerade i respektive 
boendeenhet? 

Kunderna har grav till lindrig utvecklingsstörning med olika funktionsnedsättningar som 
neuropsykiatriska, psykiska och somatiska besvär.
Vid symtom, misstanke om funktionsnedsättning hos kund sker ett samarbete med hälso- 
och sjukvården, primärvård, habilitering samt psykiatri och handläggare.

Bedömning
Verksamheten bedöms ha bra kontroll på målgruppens funktionsnedsättningar och 
diagnoser för att möta kundernas behov.

Processer och rutiner/metoder i socialt arbete 
(enligt kap 4 § i SOSFS 2011:9)

3. Hur arbetar ni med kund som saknar insikt om sitt eget bästa (dilemman) i förhållande till 
arbetet med kundinflytande?
Händelsehantering 
Vid en avvikelse i verksamheten skriver medarbetarna händelserapport. En händelse är allt som 
inte är en förväntad händelse och som avviker från kundens genomförandeplan, våra riktlinjer 
och lokala rutiner och som innebär skada eller risk för skada för enskild person. Vad som är att 
definiera som en händelse kan skilja sig åt verksamheter emellan. Medarbetaren beskriver vad 
som hänt, när det hände, orsaken till det och omedelbara åtgärder. Kvalitetssamordnaren samlar 
dem och går igenom dem varje vecka. Om det är större händelser av vikt kontaktas 
verksamhetschefen direkt av medarbetaren. En gång i månaden på arbetsplatsträff (APT) görs 
långsiktiga åtgärder på varje händelserapport med verksamhetschefen och alla medarbetare på 
respektive gruppbostad, för att undvika att händelsen sker igen. Det står vem som gör vad och 
uppföljningsdatum. Kontaktman ansvarar för att ändringar blir gjorda, kontakter tagna osv, 
ändring kan vara nya rutiner. För att säkerställa kvalitén så skickar kvalitetssamordnaren in ett 
protokoll på alla händelser och åtgärder i början av varje månad till kvalitetsavdelningen och får 
sedan en återkoppling på sitt arbete. Resultat diskuteras vid nästa skrivna uppföljning som sker 
på nästkommande APT. 

Verksamhetsrutiner
I verksamheten finns verksamhetsrutiner gällande omvårdnad, administrativt arbete, hälso- 
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och sjukvård, säkerhet, kris och personalfrågor som är lokalt anpassade utifrån varje 
verksamhet. Rutiner är alltid levande och de uppdateras varje år och oftare vid behov. De 
sitter i den lokala rutinpärmen. De obligatoriska gällande kris, brand och andra rutiner finns 
även synliga på kontorets dörr. Rutiner beskriver hur medarbetaren går tillväga vid varje 
unikt tillfälle som uppkommer kring den specifika frågan. 

Värderingsarbete
Varje verksamhet har en värderingscoach. Värderingscoacherna har genomgått en intern 
coachutbildning under 2012. I vardagen ingår värderingarna som en naturlig del i det dagliga 
arbetet och coachen fungerar som ledare och stöd både i vardagen och under diskussioner 
på APT med hjälp av verksamhetschefen. De inspirerar och motiverar sina medarbetare och 
tar fram med hjälp av verksamhetschefen olika case eller händelser i vardagen som sedan 
diskuteras på APT:n. Ibland görs även rollspel. De skall dokumentera värderingsarbetet och 
de följer upp arbetet/diskussionen på nästa APT. De använder sig även av dialogduk och en 
värdelek som är framtagen av kvalitetsavdelningen på Attendo.

Genomförandeplansmöten
Kontaktman i boendet kallar god man och eller anhöriga tillsammans med kunden, om 
dennes önskan är att de skall närvara, till uppföljning av genomförandeplan två gånger per 
år. En genomförandeplan är ett levande dokument som kunden har rätt att ändra i när denne 
själv önskar vilket de också gör. Vid ändringar och mål av större vikt så kan god man kallas 
oftare till uppföljning. Är det mindre ändringar meddelas god man vid behov eller om kunden 
anser det nödvändigt. Av planen i hemmet ska det framgå vilka insatser som behövs, hur 
personen önskar ha det och vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för och vem av 
huvudmännen som har det övergripande ansvaret för planen. 

Stödpersonens uppdrag
Kunden har två kontaktmän i hemmet som denne väljer själv. De känner väl till och värnar 
om kundens livssituation, behov och önskemål. De håller nära kontakt med anhöriga, 
sjukvård och andra aktörer kring kunden. Det är viktigt att den enskilde känner förtroende 
för och är nöjd med sin kontaktman. Om det uppstår problem i relationen finns det 
naturligtvis möjlighet att välja en annan kontaktman. För rollen som kontaktman finns tydliga 
skrivna rutiner att följa. Kontaktmannen har ett stort ansvar för att en social dokumentation 
upprättas i samråd med kunden och att uppgifter, planering, ekonomi, inhandling och mål 
hålls aktuella genom ständig uppföljning. Två gånger per år bjuds god man eller andra 
aktörer, anhöriga in för genomförandeplan om kunden själv vill det. 

Bedömning
Bedömningen är att ett strukturerat arbetssättet beskrivs med ett proaktivt angreppsätt. Det 
saknas dock exempel på hur arbetet praktiskt genomförs vid ett specifikt problem eller 
dilemma.
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4. Hur ser er samverkan ut med t.ex. Habilitering och Psykiatrin kring t.ex. metoder, 
dilemman och utmanande beteende? 
Vi har ett bra samarbete med habilitering och psykiatri. På psykiatrin har vi gjort upp att vi 
kontaktar dem när behov uppstår. De ställer upp med handledning kring specifika kunder 
med svår problematik. Habiliteringen kallar oss eller vi dem när behov uppstår. Det är 
kontaktman i boendet som sköter de kontakterna. Samarbete sker även aktivt med 
primärvården när behov uppstår.

Bedömning
Bedömningen är att det finns upparbetade kanaler för samverkan när behov föreligger. Extra 
beröm ges för samarbetet med berörd primärvård.

5. Vilka arbetsmetoder använder ni i arbete med olika kunder?
Vi använder oss av TEACCH - modellen (tydliggörande). Vi använder oss även av flera 
arbetssätt exempelvis genom kvalitets och värderingsarbete, kognitiva ombud, 
kontaktpersoner, sociala berättelser, tecken, bilder, boardmaker, för att säkerställa kvalitén 
för kunden. Det finns olika ombud som kognitiva ombud, kvalitetssamordnare, 
värderingscoacher, kontaktmän, dokumentationsansvariga, brandombud, hygienombud, 
kostombud och aktivitetsombud. Samarbete sker även med handläggarna när behov uppstår.

Bedömning
Bedömningen är att det används olika arbetssätt och metoder som är beprövade för 
målgruppen. 

6. Vilken typ av kognitiva hjälpmedel använder ni och vem ansvarar för det arbetet? 
Vi använder oss av bilder av olika slag, ex Widjet, Pictogram, Boardmaker och vanliga 
knäppta bilder med kamera. Av dem gör vi individuella scheman för varje boende. Vi 
använder även tidsur, tidsstockar, äggklockor, inplastade lappar på skåp, hyllor mm. Det är 
kontaktmännen i boendet som har hand om att sörja för hjälpmedel men genom att vi har 
kognitiva ombud så kan de diskutera med dem om behovet för en specifik kund. 

Bedömning
Bedömningen är att utföraren använder kognitiva hjälpmedel och hämtar ny kunskap med 
hjälp av de kognitiva ombuden. 
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7. a. Vilken kompetensutveckling har medarbetarna fått under 2012 i fördjupning av t ex 
funktionsnedsättning/diagnos, utmanande beteende relevanta arbetsmetoder i 
förhållande till målgruppen?
Alla gruppbostäder i Gävle 1 har fått 

 Hygienutbildning
 Etik och moral utbildning
 Tandvårdsutbildning

Åbyforsv
 TEACCH utbildning med pågående handledning

På några specifika boendeenheter har demensutbildning och handledning i psykiatri givits.  

b. Hur har detta omsatts i vardagsarbetet? 
Tydliggörande utbildning tillsammans med hot och våld utbildningen har gett positivt resultat 
i att det utåtagerande beteendet har minskat. Medarbetarna vågar idag arbeta närmare 
kunden vilket minskar beteendet och ger kunden större trygghet. Ljudnivån har sänkts.  
Demensutbildningen har gett en större förståelse för personalen för kundens beteende och 
hur de skall motivera och agera vid specifika situationer. Hur de skall ta sig in och ut ur ett 
samtal utan att kunden känner sig kränkt över att inte minnas. Det har gett en trygghet både 
för medarbetare och för kunden men även för de andra kunderna då medarbetarna vet hur 
de skall göra vid upprepade beteenden och utmanande beteenden mot andra kunder. Vi 
arbetar efter de riktlinjer som finns och följer hygien och tandvårdsrutinerna. Handledningen 
från psykiatrin har gett medarbetarna större förståelse för funktionshindret och gett en 
större trygghet i hur de skall agera gentemot specifika kunder. Medarbetarna känner sig 
tryggare i bemötandet. 

c. Vad anser ni saknas i respektive medarbetares kompetensplan? 
I medarbetarsamtalet går verksamhetschefen igenom medarbetarens behov av individuell 
kompetens/utveckling och en plan med tydligt mål görs upp tillsammans med varje 
medarbetare. 

Bedömning
Bedömningen är att verksamheten har påbörjat relevant kompetensutveckling utifrån 
målgruppens behov för att få användbara metoder och arbetssätt. 

8. Vem handleder personal i metoder i det dagliga arbetet?
Verksamhetschef samt metodhandledare i Attendo står till tjänst med handledning vid 
behov. Alla medarbetare har även kontakt med vår egen sjuksköterska och kontaktmän för 
respektive boende samt kontakt med kundens psykiatri/habilitering eller annan kontakt för 
att kunna vägledas vid behov. 
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Bedömning
Bedömningen är att det finns tillgång till handledning såväl internt som externt när behov 
föreligger.

9. a. Vad finns för planer kring respektive kund, vad skiljer och hur kompletterar de varandra? 
Vi arbetar med en mycket grundlig genomförandeplan som ligger till grund för arbetet med 
kunden. De är levande dokument. Uppföljningar minst 2 gånger per år med god man och 
andra aktörer men det kan förekomma små ändringar gällande hemmet, görs det oftare. Sen 
gör vi insatsplaner utifrån den. I insatsplanen står hur kunden vill ha sin insats och vad 
kunden kan och bör göra själv. Sen har vi bemötandeplaner vid specifika händelser. 
Insatsplanen är skriven på det sätt när allt fungerar men i bemötandeplaner och 
handlingsplaner så skriver vi exempel på situationer som har och som kan uppstå. Hur skall 
kunden bemötas i den specifika situationen och vad vi medarbetaren skall göra, bemöta eller 
vara. Vad som vi skall säga/agera osv. Innan vi har kommit fram till dessa handlingsplaner har 
beteendeanalyser och riskanalyser gjorts. Utifrån riskerna görs handlingsplaner.

b. Har alla en genomförandeplan och förvaras/arkiveras alla versioner? 
Ja, alla har en genomförandeplan och de förvaras på datorn och i pappersform. 

c. Hur ofta uppdateras genomförandeplaner? 
Minst två gånger per år.

Bedömning
Bedömningen är det finns en struktur på genomförandet. I den journal som granskades var 
det ett år emellan genomförandeplanerna, vilket inte överensstämmer med rutinen eller 
svaret. I övrigt se den sammantagna bedömningen gällande dokumentation, nedan.

10. Dokumentation 
Material har lämnats på en kund för granskning. Verksamhetschefen har valt ut kunden. 
Granskningen har utgått från följande frågor:

Genomförandeplan (GP):
 Finns en aktuell GP (6:e mån el vb) - 
 Vad är orsaken till den senaste revideringen
 Delaktighet av kund/företrädare i upprättande av GP
 Ger GP en övergripande bild av vad, när och hur insatserna ska genomföras i 6 mån
 Syns det i GP hur kundens önskemål tillgodoses vad, när och hur
 Syns kontinuitet i GP så att en ny medarbetare kan utföra insatserna
 Finns mål uppsatta i GP (finns ej i rutinen)
 Är GP individanpassad 
 Finns ett dygnsperspektiv
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Insatsplan (IP):
 Överensstämmer insatserna med GP
 Syns kontinuitet i insatsplanen så att en ny medarbetare kan utföra insatserna
 Förs väsentliga händelser från daganteckning till insatsplan

Utförarjournal och daganteckning:
 Språk
 Överensstämmer utförarjournal och daganteckningarna med GP
 Överförs väsentliga händelser från daganteckning till utförarjournal

Övrigt
 Framgår det i dokumentationen att särskilda arbetsmetoder/arbetssätt tillämpas

Bedömning
Denna granskning ger en bild av hur dokumentationen genomförs hos en kund och kan ge en 
vägledning till utföraren hur dokumentationen kan utvecklas. Bedömningen är att det finns 
vissa brister i dokumentationen och att detta bör utvecklas gällande rubriksättning, 
kundfokus samt uppföljning av t ex angiven bemötandeplan. Även språket kan utvecklas. 

Genomförandeplanen
Aktuell genomförandeplan (GP) finns. GP nr 1-2 ,nästan identiska med bra struktur. 
Revidering är genomförd pga uppföljning. Mellan GP 1 och 2 är det ett år(enligt avtal 
2ggr/år). Delaktighet finns noterat i GP 1 men ej i GP 2, finns det någon annanstans i 
verksamhetssystemet? Levnadsberättelse saknas i GP 2, finns det någon annanstans? GP är 
detaljrika och ambitiösa men de beskriver mer ett förhållningssätt för personalen än kundens 
önskemål. Det finns en ansats att beskriva mål och delmål. Arbetssätt finns beskrivna samt 
hänvisning till andra planer som t ex bemötandeplaner etc. Dygnsperspektiv finns. 
Kontinuitet syns i GP. 

Insatsplan
Insatsplanen överensstämmer med GP dock finns information om kundens 
funktionsnedsättning i insatsplanen som borde finnas i GP, t ex saknas det till viss del hur 
man hjälper kunden med läkemedel. Kontinuitet syns i insatsplan. Insatsplanen består av två 
delar där den första delen är lika som GP, del 2 ger en bra strukturerad översikt av veckan. 

Utförarjournal och daganteckning
I utförarjournalen används i vissa fall förkortningar, olämpliga ordval, citat och ibland för 
långa notat. Det finns en röd tråd mellan GP, daganteckning och utförarjournal. Uppföljning 
finns noterad på en övergripande nivå, dvs att GP och insatsplan uppdateras men inte hur 
och om man veckovis följer upp insatserna. Daganteckningar förs i väsentliga delar över till 
utförarjournalen. Utförarjournalen har många felaktiga rubriker vad gäller avvikelser och 
innehåller för detaljerade notat. HSL notat finns i utförarjournalen som ska finnas i 
patientjournal alt vårdplan (VP) och i daganteckningar. 



10

Systematiskt förbättringsarbete 
(enligt kap 5 – 6 § i SOSFS 2011:9) 

11. Hur arbetar respektive boendeenhet med egenkontroll (att jämföra resultat med andra 
enheter och/eller sitt eget resultat över tid)? 
Attendo använder en sk verifiering. Den beskriver en lokal kontroll för jämförelser av 
Socialstyrelsens öppna jämförelser, nationella och regionala kvalitetsregister, 
brukar/närståendeundersökningar, granskning av dokumentation, förhållningssätt hos 
medarbetaren, synpunkter från närstående, externa granskningar från tillsynsmyndighet, 
händelsehantering, riskanalyser samt särskilda allvarliga händelser. Resultat, åtgärder och 
uppföljning görs utifrån en framtagen struktur och sker en gång/år.

Bedömning
Bedömningen är att det finns en strukturerad modell för en lokal egenkontroll s.k. verifiering 
som ska beskriva resultat och ev handlingsplan/er om åtgärder och behöver göras samt tider 
för uppföljning. Ingen bedömning av innehåll kan göras då vi inte tagit del av någon 
genomförd verifiering. Det finns även en årlig övergripande egenkontroll (ca 130 
kontrollfrågor) som sker av hela verksamheten via centrala resurser i företaget. 

12. Omfattar er egenkontroll undersökning om det finns förhållningssätt och attityder hos 
personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet?
Ja, genom de frågor som ställs hur vi arbetar med vårt kvalitetsarbete/händelser och kontroll 
på hur vår dokumentation är skriven (på ett värdigt och respektfullt sätt) i Treserva. Hur vi 
hanterar synpunkter och klagomål och det finns flera medarbetarfrågor där de skall kunna 
svara på ex vad Lex Sarah är och hur rapporteringsskyldigheten ser ut. 

Bedömning
Bedömningen är att kontroll sker genom frågor i egenkontrollen och ett ständigt arbete sker 
med värderingsfrågor på enheterna med en närvarande verksamhetschef.

13. Hur ser er rutin för riskanalys i arbetet med kund ut?
Utbildning i riskanalys har getts till alla medarbetare genom en halvdagsutbildning i 
företaget. Verksamhetschef och kvalitetssamordnare har ytterligare gått en 
kvalitetsutbildning. Kontinuerlig fortbildning sker genom kollegialt samarbete med andra 
enheter i syfte att handleda i arbetet med riskbedömningar.

En riskbedömning görs vid inflyttning av ny kund eller när man identifierar en risk. En 
riskanalys är en systematisk identifiering och bedömning av en risk. En riskanalys görs för att 
upptäcka risker som kan leda till att en kund/klient skadas och för att ta fram konkreta 
åtgärder som eliminerar risker. När medarbetare identifierar en risk, det kan vara vid 
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återkommande iakttagelser av en risk eller en mindre allvarlig händelse inom en specifik 
arbetsprocess men det kan även vara en händelse som aldrig tidigare uppstått. Det kan även 
vara införande av nya arbetsmetoder eller andra förändringar i verksamheten. Gäller 
riskbedömningen en kund så är det oftast kontaktman i boendet som gör bedömningen 
tillsammans med annan medarbetare. Riskbedömning av allvarliga händelser görs av 
verksamhetschef tillsammans med medarbetare. En beskrivning av processen som analysen 
gäller görs och identifikation av risker och dess bakomvarande orsaker skrivs ner. En 
bedömning av riskens storlek utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet för det inträffade görs 
av medarbetarna. De skriver åtgärdsförslag och uppföljning och dokumenterar i Treserva. 
Eventuella nya rutiner skrivs av kontaktman direkt och information ges till medarbetare, 
verksamhetschef, ev sjuksköterska och god man. Om det kommit fram tidigt i processen att 
det är en större allvarlig händelse kontaktar verksamhetschefen regionchefen som tar beslut 
om intern eller extern utredning. Information och uppföljning görs alltid på nästkommande 
APT. 

Bedömning
Bedömningen är att en väl genomarbetad och strukturerad modell används och ett ständigt 
utvecklingsarbete pågår. 

14. Hur många avvikelser har respektive boendeenhet under 2012?
Boende-
enhet

Klago
mål 

Hot & 
Våld som 
kund 
orsakar

Missade 
insatser

Felaktigt 
utförd 
insats 

Upprepad 
frånsägelse/
oönskad 
händelse 
kring kund

Lex 
Sarah

Lex 
Maria

HSL 
av-
vikelse

Gävle 1 3 6 5 1 11 0 0 Inga 
uppg

Överensstämmer antalet avvikelser med ert händelsesystem?
Ja, Det kontrolleras genom att kvalitetssamordnaren varje månad går igenom varje 
händelserapport och stämmer av dem i Treserva.

Bedömning
Bedömningen är att rutiner finns för avvikelserapportering och att verksamhetssystemets 
modul används och kan hanteras. När det gäller HSL avvikelser noteras fortfarande en brist i 
rapporteringen genom att inte identifiera HSL avvikelser i förhållande till 
händelserapporteringen. 
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15. Hur arbetar ni med åtgärder i ert systematiska förbättringsarbete?
Vi arbetar med händelserapporteringar på varje avvikelse som diskuteras i team och hel 
arbetsgrupp minst två gånger i månaden. Beroende på vad vi identifierar för avvikelser och i 
vilket omfång. Två gånger per halvår ingår vår sjuksköterska i teamet. Ofta blir resultatet nya 
rutiner och handlingsplaner. Även nya scheman (omfördelning av resurser) har varit en 
positiv åtgärd för att minska avvikelser. 

Bedömning
Bedömningen är att ett systematiskt förbättringsarbete pågår.

16. Hur medverkar personalen i kvalitetsarbetet för att förhindra avvikelser på resp. 
boendeenhet? 
På alla avvikelser skrivs det en händelserapport och dessa diskuteras på varje team och 
boendemöte som är en gång i månaden när alla medarbetare är närvarande. Vid 
kvalitetsmötet som sker en gång per månad, diskuteras avvikelser. Beslut om nya rutiner 
eller andra åtgärder på avvikelserna diskuteras, beslutas och dokumenteras. Händelser av 
stor vikt tas direkt upp med regionchefen för beslut om utredning el dyl.

Bedömning 
Bedömningen är att medarbetarna är frekvent delaktiga i kvalitetsarbetet.

Hälso- och sjukvård
17. Vilka rutiner finns för läkemedel gällande nyckelhantering, ordinationshandlingar och vb 

medicinering?
I de lokala rutinerna för läkemedelshantering står den information hur vi går tillväga med 
läkemedel, nyckelhantering ordinationshandlingar och vid behovsmedicin. Gruppbostäderna 
får sin medicin levererad av vår sjuksköterska i apodospåsar. Rutinerna beskriver själva 
tillvägagångssättet kring hur läkemedel förvaras i kundernas låsta skåp som medarbetarna 
har nycklar till, i låsta skåp på kontoret. Signeringslistor används. Ordinationshandlingarna 
förvaras i respektive kunds skåp och sjuksköterskan kontaktas alltid när vid behovsmedicin 
ska ges, delegering ges vid varje tillfälle. 

18. Vilka rutiner finns för delegering?
Det står i ovanstående rutin samt när det sker nyanställningar ska den nyanställde själv 
ansvara för att ta kontakt med vår sjusköterska. Information om detta ges muntligt och 
skriftligt till den nyanställde. De kommer då överrens om en tid då ska träffas. Detta ska 
göras så snabbt som den nyanställde börjat med sin introduktion för att få arbeta och ge 
medicin. Chef skickar info till Gävle omvårdnad för inlogg till Treserva. Återkopplar det till 
platsansvarig som i sin tur återkopplar till den nyanställde. Alla aktuella delegeringar finns 
samlade i pärmen märkt ” Info Sjuksköterska” under fliken delegeringar. Pärmen står på 
kontoret i ett låst dokumentskåp. Det finns även i dokumentationssystemet Treserva. Det är 
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sjuksköterskan som ansvarar för delegeringarna och därmed hänvisar vi till Gävle Kommuns 
policy för delegeringar. Platsansvariga på respektive boende ansvarar för att delegeringarna 
hålls aktuella och uppdaterade. Verksamhetschef följer upp inför sommar och 
vintersemester. 

19. Vilka begränsningsåtgärder finns på respektive boende, finns aktuell vårdplan (VP) och 
uppföljning?
Det finns begränsningsåtgärder i form av olika låsta utrymmen utifrån kunders önskemål. 
Samtycken finns dokumenterat från kunderna. 

20. Hur ser matsituationen ut på respektive boendeenhet?
På Åbyfors lagas mat gemensamt tillsammans med kunderna ute i det gemensamma köket. 
En kund försöker laga lite mer inne hos sig men det är mycket dåliga förutsättningar för eget 
matlagande på Åbyfors. 
På Allévägen 5 B lagas idag all mat inne hos kunderna. Endast en kund lagar sin egen mat i 
det gemensamma köket. Ibland tar de sin mat och äter den gemensamt. 
På Allévägen 5 C lagar alla kunder mat inne hos sig. Endast två kunder brukar äta tillsammans 
ibland. På försök har man infört gemensamma middagar vid vissa tillfällen.

21. Hur genomförs arbetet med Senior Alert på respektive boende, t.ex riskbedömningar och 
åtgärder?
Gävle 1 finns inga pensionärer.

22. Hur ser arbetet ut med teamträffar, antal deltagare och professioner och hur ofta 
genomförs träffarna på respektive boendeenhet?
Teamträffar består av chef, kontaktmän, kvalitetssamordnare, platsansvariga och 
sjuksköterska vilket sker minst fyra gånger per år. Teamträff utan sjuksköterska sker varje 
månad. Teamträffar i andra former ex handläggare eller andra instanser som psykiatrin och 
habiliteringen sker efter behov. Teamträffar läggs oftast på boendemöten så även de övriga 
medarbetarna kan ingå i teamet.

23. Tandvård och munhälsa, lägesrapport och hur många av personalen har gått utbildning på 
respektive boende?
Hela verksamheten har gått utbildning i tandvård och munhälsa förutom två nyanställda på 
Åbyfors.

24. Basala hygienrutiner, hur många av personalen har gått utbildning och hur arbetar ni med 
uppföljning av hygienronder på respektive boendeenhet?
Två medarbetare har inte genomgått basala hygienrutiner men är anmälda till ny kurs i vår. 
Hygienronden tas upp på områdesmötet på Gävle 1 en gång på hösten och en gång på våren. 
Åtgärderna har delegerats till platsansvarig och verksamhetschef chef följer upp åtgärderna 
och info ges till medarbetare på områdesmötet. Info angående hygien ges vid varje ny intro 
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samt vid varje sommar och vinter semester av personal/chef till vikarier på specifikt vikarie 
möte.

Bedömning
Bedömningen är att hälso- och sjukvården utifrån ovanstående frågor fungerar väl. Rutin 
finns för hur uppföljning sker av samtycke vid begränsningsåtgärder. En webbaserad 
läkemedelsutbildning kommer att erbjudas från beställaren.
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Bakgrund
Attendo LSS AB region Norr/Stockholm, nedan kallad utföraren har avtal med Omvårdnad Gävle för 
drift av sex gruppbostäder. Avtalet gäller fr o m 2011-02-01—2014-01-31 med möjlighet till två års 
förlängning. Överenskommelse om förlängning ska ske senast 12 månader innan avtalets utgång, 
vilket är 2013-01-31. Vid överläggningar med Attendo LSS är vi överens om att denna revision ska 
ligga till grund för beslut och ställningstagande om förlängning. Beslut kommer att ske i 
Omvårdnadsnämnden, mars 2013. Därefter lämnas besked till utföraren.

Revisionens ansats 
Revisionens fokus har varit att kartlägga arbetssätt och metoder, arbetet med dilemman hos kund, 
samverkan, dokumentation, systematik och förbättringsarbete kring kund samt hälso- och sjukvård. 
Revisionen utgår från avtalet samt Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. 

Metod 
Ett frågeformulär sändes ut i förväg till utföraren och en intervju genomfördes 2013-01-16. Utföraren 
fick även lämna dokumentation för granskning på en kunds genomförandeplan, insatsplan, 
utförarjournal samt daganteckningar. Utföraren har sett resultatet och getts möjlighet att lämna 
kommentarer, därefter har beställaren gjort en analys och en bedömning. 

Medverkande från beställaren var utredare Carina Zettlin Lindholm och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska Britt Aspgren. Vid journalgranskningen har även utredare Anna Bengtsson deltagit.
Medverkande från utföraren var verksamhetschef Jessica Tolfström och biträdande regionchef 
Monica Smedman med ansvar för gruppbostäderna: N Skeppargatan, S Slottsgatan och 
Stiftelsevägen, totalt 15 lägenheter även kallad Gävle 2. 
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Sammanfattande resultat och åtgärder

Värdering  
++ Utmärkt kvalitet 
+ Bra kvalitet
0 Ingen anmärkning (behöver normalt inte kommenteras)
−   Förekomst av fel och brister 
− −  Saknas helt eller av anmärkningsvärt dålig kvalitet

Värdering Kommentarer

Kundprocesser

Kundernas diagnoser / 
funktionsnedsättningar 

- Det finns förbättringar att göra om kundernas 
diagnoser och funktionsnedsättningar 

Dilemman /självbestämmande 0 En beskrivning lämnas av en proaktivt 
förhållningssätt men det saknas hur en specifik 
process går till 

Samverkan kring dilemman 0

Arbetssätt/metoder + En beskrivning lämnas på flera exempel och en tänkt 
utveckling

Kognitiva hjälpmedel + En beskrivning lämnas på flera olika exempel 

Kompetensutveckling 0

Handledning 0

Dokumentation

Dokumentation - Det finns förbättringar att göra gällande 
dokumentationen

Systematiskt förbättringsarbete

Egenkontroll m jämförelser + En beskrivning lämnas på en framtagen modell med 
bra struktur

Egenkontroll kring bemötande + En beskrivning lämnas på en bra modell för 
egenkontroll och värderingscoacher som finns vid 
respektive boendeenhet

Riskanalys ++ En beskrivning lämnas på en strukturerad och 
genomtänkt modell för riskanalysarbete

Kontroll på avvikelser - Det finns förbättringar att göra främst av HSL 
avvikelser

Systematiskt förbättringsarbete ++ En beskrivning lämnas på ett strukturerat och 
pågående förbättringsarbete 

Personalen delaktig för att förhindra 
avvikelser 

+ En beskrivning lämnas på en frekvent delaktighet 
hos medarbetarna

Hälso- och sjukvård 0 Det finns förbättringar att göra gällande frekvensen 
av information om hygienrutiner samt 
dokumentation om egenansvar av läkemedel
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Åtgärder 

Brist Åtgärd När Ansvarig Uppföljning 
Kundernas diagnoser / 
funktionsnedsättningar

Inhämta kunskap Våren 2013 VC Sep 2013

Dokumentation Förbättra 
Dokumentationen 
gällande mål, 
rubriker, 
innehåll/struktur 
och uppföljning 

Våren 2013 VC Sep 2013

Avvikelser Förbättra kontroll 
och uppföljning 
av HSL avvikelser

Våren 2013 VC/ssk Sep 2013
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Intervjufrågor

Bakgrund/kundgrupp 

1. Hur många har lindrig, måttlig eller grav utvecklingstörning, förvärvad hjärnskada, 
Aspergers syndrom eller psykisk funktionsnedsättning (diagnos) på respektive 
boendeenhet? 

2. Vilka övriga (tillägg) funktionsnedsättningar finns representerade i respektive 
boendeenhet? 
Samtliga kunder hör till personkrets 1. Övriga funktionsnedsättningar består främst av 
somatiska besvär.

Bedömning
Verksamheten bedöms inte ha kontroll på målgruppens funktionsnedsättningar och 
diagnoser. 

Processer och rutiner / metoder i socialt arbete 
(enligt kap 4 § i SOSFS 2011:9)

3. Hur arbetar ni med kund som saknar insikt om sitt eget bästa (dilemman) i förhållande till 
arbetet med kundinflytande?

De processer och rutiner/metoder vi arbetar med för att säkra miljön kring våra kunder är: 

Händelsehantering
Då något uppstår som avviker från det normala då det gäller kunderna, exempelvis rutiner eller 
genomförandeplaner skrivs alltid en händelserapport. Dessa händelserapporter gås igenom en 
gång/månad på ett kvalitetsmöte där hela personalgruppen (per verksamhet) deltar. Beroende 
på vad som har hänt så tar vi fram en åtgärdsplan och sätter ett uppföljningsdatum för 
utvärdering av framtagna åtgärder. För att ytterligare kvalitetssäkra så rapporteras 
händelsehanteringen månadsvis till en regional kvalitetsutvecklare som för in resultatet i ett 
kvalitetsindex där vi lätt kan följa hur kvalitetsarbetet fortlöper. 

Verksamhetsrutiner
Till stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete finns verksamhetsrutiner framtagna. Det är 
rutiner som gäller administrativt arbete, omvårdnad, säkerhet, HsL, hygien och personalfrågor. 
Rutinerna är lokalt anpassade efter varje verksamhets unika förutsättningar och de beskriver 
hela processen kring specifika frågor, hur medarbetarna ska agera, vilka som skall/behöver 
kontaktas, uppföljningar etc. Rutinerna gås igenom på arbetsplatsträffen (APT) minst en gång/år, 
i vissa förekommande fall oftare, beroende på viktighetsgrad. Alla rutiner uppdateras minst en 
gång/år eller vid behov. 

Värderingsarbete
Alla tre verksamheter har en värderingscoach utsedd. Denna coach har till uppgift att driva 
värderingsfrågor i personalgruppen och har även samarbete med övriga värderingscoacher i 
Gävle 1 och 2. Värderingsfrågor finns med som stående punkt på APT och vi diskuterar bland 
annat förhållningssätt, etiska dilemman eller om det har uppkommit någon särskild fråga vi anser 
behöver behandlas. Under 2012 har Attendo LSS Norr fokuserat särskilt på värderingsfrågor och i 
maj 2012 gick alla medarbetare en utbildning i etik och moral. 
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Genomförandeplansmöten
Samtliga kunder har en varsin genomförandeplan som beskriver den omvårdnad de behöver som 
individer. Dessa genomförandeplaner uppdateras minst två gånger/år, detta sker oftare om 
behoven förändras. Det åligger respektive kontaktperson i personalgruppen att se till att dessa 
uppföljningar genomförs. Kunden tillfrågas alltid om denne vill delta och om kunden vill ha någon 
annan person med, exempelvis god man eller anhörig. Vill kunden ej delta så behöver han/hon 
inte detta och det noteras då i genomförandeplanen. Genomförandeplanen skrivs alltid under av 
antingen kunden eller legal företrädare och finns i både elektroniskt som pappersformat. 

Kontaktpersonens uppdrag
Samtliga kunder har minst en kontaktperson från personalgruppen utsedd. Dennes uppdrag finns 
beskrivet i ett kontrakt mellan personal och verksamhetschef och innebär att, inom 
verksamhetens uppdrag, sörja för att kundens personliga behov blir tillgodosedda. Det kan gälla 
att ha kontakt med anhöriga, legal företrädare och andra instanser. Ytterligare som ingår i 
kontaktpersonens uppdrag är att ha ansvar för kundens ekonomi på boendet efter 
överenskommelse med den legale företrädaren, uppdatera genomförandeplan och insatsplan, 
planera större inköp, värna om kundens intressen och önskemål, samverka med daglig 
verksamhet och att säsongsplanera i kundens hem. I förekommande fall kan ytterligare 
detaljplanering ingå i kontaktpersonens uppdrag. 

Sammantaget så gör ovanstående processer att kundinflytandet tillvaratas då vi arbetar kundens 
individuella behov och önskemål. Händelsehanteringen ser till att avvikelser och andra händelser 
hålls levande genom aktivt arbete på bland annat APT med hela personalgruppen. Rutinerna ser 
till att ge personalen stöd i det dagliga arbetet. I och med att rutinerna är ett levande dokument 
och uppdateras så fort behov uppstår så förebygger vi att många händelser inte ens behöver 
uppstå. Värderingsarbetet hjälper medarbetarna att ha en professionell attityd till sitt arbete, att 
lämna sina egna värderingar hemma och utgå från vad kunderna vill, önskar och behöver. 
Kontaktpersonernas uppdrag, däribland ansvaret för att ha en aktuell genomförandeplan, 
tillvaratar kundernas unika behov för att tillgodose att alla får det de behöver. 

Bedömning
Bedömningen är att ett strukturerat arbetssättet beskrivs med ett proaktivt angreppsätt. Det 
saknas dock exempel på hur arbetet praktiskt genomförs vid ett specifikt problem eller 
dilemma.
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4. Hur ser er samverkan ut med t.ex. Habilitering och Psykiatrin kring t.ex. metoder, 
dilemman och utmanande beteende? 
Vi har inget samarbete med Psykiatrin i dagsläget, däremot med vuxenhabiliteringen. I de fall 
vi känner att vi inte räcker till och behöver ha stöd externt pratar vi med den legala 
företrädaren om en ansökan till vuxenhabiliteringen. Under 2012 har tre sådana kontakter 
skapats. Frågorna det har rört sig om i kontakt med vuxenhabiliteringen är att, efter begäran 
från anhörig och god man, starta en utredning angående diagnostisering, stöd för 
personalgruppen då det gäller bemötande, att personalgruppen ska få tillgång till olika 
arbetsverktyg/metoder, samtalsstöd för en kund och att få tillgång till kognitiva hjälpmedel 
med stöd från en arbetsterapeut. Frekvensen på möten är cirka en gång/månad.

Bedömning
Bedömningen är att det finns en upparbetad kanal med habiliteringen utifrån ett 
kundperspektiv och utifrån behoven. Övrig samverkan anges i mindre omfattning.

5. Vilka arbetsmetoder använder ni i arbete med olika kunder?
Vårt sätt att arbeta är individuellt, att ge varje kund det stöd denne behöver. Det är bland 
annat tydliggörande pedagogik, sociala berättelser, samtal, bilder, scheman, 
sinnesstimulering och kognitiva hjälpmedel. Övriga arbetsmetoder vi använder oss av för att 
tillförsäkra att våra kunders behov blir tillgodosedda är kvalitetsarbetet, värderingsarbetet, 
kognitiva ombud och kontaktmannaskapet. I verksamheten finns kvalitetssamordnare, 
värderingscoach. Vid förändringar eller om annat av vikt kontaktas handläggaren.

Bedömning
Bedömningen är att det används olika arbetssätt och metoder som är beprövade för 
målgruppen. 

6. Vilken typ av kognitiva hjälpmedel använder ni och vem ansvarar för det arbetet? 
Det finns utsedda kognitiva hjälpmedelsombud på varje verksamhet som har det 
övergripande ansvaret. Gentemot respektive kund så är det kontaktpersonerna som har 
ansvaret. Dessa kan i sin tur använda sig av ombuden som stöd i arbetet. Exempel på de 
kognitiva hjälpmedel vi använder oss av är scheman av olika slag (bilder, text, symboler), 
sociala berättelser, timstock. 

Bedömning
Utföraren använder kognitiva hjälpmedel och hämtar ny kunskap med hjälp av de kognitiva 
ombuden. 
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7. a. Vilken kompetensutveckling har medarbetarna fått under 2012 i fördjupning av t ex 
funktionsnedsättning/diagnos, utmanande beteende relevanta arbetsmetoder i 
förhållande till målgruppen?
Kompetensutvecklingen under 2012 har bestått av kontakt med vuxenhabiliteringen i 
samband med specifika kunder. På alla tre verksamheter har en studiecirkel i utbildningssyfte 
startats. Det är Focus Hälsa (utvecklat av KI) och syftar till att öka medvetandet hos 
personalen då det gäller vår kundgrupps särskilda problem i samband med kost och motion. 

b. Hur har detta omsatts i vardagsarbetet? 
Arbetet har omsatts i vardagen genom att medarbetarna har sett över kundernas 
genomförandeplaner och insatsplaner och genom att ändra i rutiner. För att utröna om 
ändringarna har gett något resultat har vi genomfört uppföljningar kontinuerligt på APT. 
Kompetensutvecklingen har resulterat i att medarbetarnas medvetenhet gällande kundernas 
behov har ökat, så har nätverket (planer och rutiner) kring kunderna ytterligare 
individanpassats till gagn för kunden själv.  

c. Vad anser ni saknas i respektive medarbetares kompetensplan? 
Alla medarbetare har haft medarbetarsamtal där vi har gått igenom individuella behov och 
fört in dessa i en kompetensutvecklingsplan. Denna kommer att följas upp i maj 2013. Det 
som har framkommit under medarbetarsamtalen är bland annat ökad kunskap kring autism, 
tydliggörande pedagogik och hur man kan handskas med utmanande beteenden av olika 
slag. Annat är att medarbetarna önskar fördjupa sig i och bli säkrare på olika uppdrag som 
exempelvis ombudsroller. Att tillgodose detta behov av kompetensutveckling planerar vi för 
under 2013.

Bedömning
Bedömningen är att verksamheten har startat med viss kompetensutveckling för att få 
användbara arbetssätt och metoder för målgruppens behov, arbetet kommer att fortsätta 
under 2013

8. Vem handleder personal i metoder i det dagliga arbetet?
Vi har haft demensteamet från Landstinget Gävleborg i handledning kring en kund (fortsatt 
samarbete under 2013), vuxenhabiliteringen har bidragit med sin kunskap. 
Verksamhetschefen bidrar med handledning i det direkta arbetet i vardagen och 
områdesansvarig sjuksköterska bistår med handledning då det gäller HSL-frågor. Vi har även 
haft intern handledning från annan verksamhet i Attendo LSS Norr gällande arbetsmetoden 
AAB (Analyserat och anpassat beteende). 

Bedömning
Bedömningen är att det finns tillgång till handledning såväl internt som externt. Påpekande 
att utföraren bör ta den centrala metodutvecklaren till hjälp då behov uppstår.
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9. a. Vad finns för planer kring respektive kund, vad skiljer och hur kompletterar de varandra? 
De planer som finns kring kunderna är genomförandeplan, insatsplan, vårdplaner och 
bemötandeplaner. Det som skiljer dem åt är att vårdplanerna är skrivna utifrån HSL till 
skillnad från övriga, som utgår från LSS. Samtliga kompletterar varandra: 
genomförandeplanen är det övergripande som beskriver kundernas livssituation, 
insatsplanen är ett arbetsverktyg som beskriver hur vi ska arbeta gentemot kunden rent 
konkret/praktiskt och bemötandeplanerna hjälper medarbetarna att har rätt bemötande vid 
rätt tillfälle i det praktiska arbetet. Bemötandeplanerna föregås alltid av en riskanalys som i 
sin tur initieras av personal eller verksamhetschefen, både muntligt och skriftligt genom en 
händelserapport. Vårdplanerna i sin tur kommer till då det är nödvändigt med insatser 
utifrån HSL i det dagliga arbetet.

b. Har alla en genomförandeplan och förvaras/arkiveras alla versioner? 
Alla kunder har en genomförandeplan. Den elektroniska finns i Treserva och en utskrift av 
senaste versionen finns i respektive kundpärm som i sin tur finns inlåst i skåp på kontoret. 

c. Hur ofta uppdateras genomförandeplaner? 
Genomförandeplanerna uppdateras två gånger per år. 

Bedömning
Bedömningen är det finns en struktur på genomförandet. Den journal vi granskade var det 
åtta månader mellan genomförandeplanerna, vilket inte överensstämmer med rutinen eller 
svaret. I övrigt se den sammantagna bedömningen gällande dokumentation, nedan.

10. Dokumentation 
Material har lämnats på en kund för granskning. Verksamhetschefen har valt ut kunden. 
Granskningen har utgått från följande frågor:

Genomförandeplan (GP):
 Finns en aktuell GP (6:e mån el vb) 
 Vad är orsaken till den senaste revideringen
 Delaktighet av kund/företrädare i upprättande av GP
 Ger GP en övergripande bild av vad, när och hur insatserna ska genomföras i 6 mån
 Syns det i GP hur kundens önskemål tillgodoses vad, när och hur
 Syns kontinuitet i GP så att en ny medarbetare kan utföra insatserna
 Finns mål uppsatta i GP (finns ej i rutinen)
 Är GP individanpassad 
 Finns ett dygnsperspektiv

Insatsplan (IP):
 Överensstämmer insatserna med GP
 Syns kontinuitet i insatsplanen så att en ny medarbetare kan utföra insatserna
 Förs väsentliga händelser från daganteckning till insatsplan

Utförarjournal och daganteckning:
 Språk
 Överensstämmer utförarjournal och daganteckningarna med GP 
 Överförs väsentliga händelser från daganteckning till utförarjournal
Övrigt
 Framgår det i dokumentationen att särskilda arbetsmetoder tillämpas
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Bedömning
Denna granskning ger en bild av hur dokumentationen genomförs hos en kund och kan ge en 
vägledning till utföraren hur dokumentationen kan utvecklas. Bedömningen är att det finns 
vissa brister i dokumentationen och att detta bör utvecklas gällande rubriksättning, struktur, 
mål och uppföljning av insatserna. Om kunden vill ha en kopia av GP måste texten förstoras.

Genomförandeplan
Aktuell genomförandeplan (GP) finns. Revidering är genomförd pga uppföljning. Mellan GP 1 
och 2 är det åtta månader (enligt avtal 2ggr/år). Delaktighet finns noterat i GP 1 men ej i GP 
2, finns det någon annanstans i verksamhetssystemet? Levnadsberättelse saknas i GP 2, finns 
det någon annanstans? GP 1 hänvisar till insatsplanen för att få vad, när, hur om insatser. GP 
2 mer detaljrik kring insatser men saknar väsentligheter som att kunden sköter läkemedlen 
själv under överinseende såvida det inte finns en vårdplan? GP 2 är mer tydligt vad kund 
önskar kring insatserna. Rubriker i GP 2 används felaktigt. Det finns inga mål men önskemål i 
GP 1, ej i GP 2. Arbetssätt finns i GP 2 t ex sociala berättelser och schema. Det finns inga 
hänvisningar till andra planer som t ex bemötandeplaner etc. Dygnsperspektiv saknas. 
Kontinuitet syns i GP.

Insatsplan
Det finns information om kundens medicinhantering i insatsplanen som borde finnas i GP. GP 
2 och insatsplanen är lika men insatsplanen beskriver tydligare de dagliga- och veckovisa 
insatserna. Kontinuiteten syns. 

Utförarjournal och daganteckning
Språket är ok. Väsentliga händelser från daganteckningar förs till viss del över till 
utförarjournalen. I daganteckningar syns väsentliga händelser som borde synas i GP och 
insatsplan. Det finns en röd tråd mellan GP, daganteckning och utförarjournal. Avvikelser i 
utförarjournalen saknas gällande fall. HSL notat finns i utförarjournalen som ska finnas i en 
vårdplan och daganteckning. 

Systematiskt förbättringsarbete 
(enligt kap 5 – 6 § i SOSFS 2011:9) 

11. Hur arbetar respektive boendeenhet med egenkontroll (att jämföra resultat med andra 
enheter och/eller sitt eget resultat över tid)? 
Attendo använder en sk verifiering. Den beskriver en lokal kontroll för jämförelser av 
Socialstyrelsens öppna jämförelser, nationella och regionala kvalitetsregister, 
brukar/närståendeundersökningar, granskning av dokumentation, förhållningssätt hos 
medarbetaren, synpunkter från närstående, externa granskningar från tillsynsmyndighet, 
händelsehantering, riskanalyser samt särskilda allvarliga händelser. Resultat, åtgärder och 
uppföljning görs utifrån en framtagen struktur.

Bedömning
Bedömningen är att det finns en strukturerad modell för en lokal egenkontroll sk verifiering 
som ska beskriva resultat och ev handlingsplan/er om åtgärder behöver göras samt tider för 
uppföljning. Ingen bedömning av innehåll kan göras då vi inte tagit del av någon genomförd 
verifiering. Det finns även en årlig övergripande egenkontroll (ca 130 kontrollfrågor) som sker 
av hela verksamheten via centrala resurser i företaget. 
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12. Omfattar er egenkontroll undersökning om det finns förhållningssätt och attityder hos 
personalen som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet?
Ja, genom frågor som rör hur vi sköter kvalitetsarbetet/händelsehanteringen, hur vi hanterar 
synpunkter och klagomål, att dokumentationen i journalsystemet är skrivet på ett 
respektfullt sätt och om värderingsarbetet pågår i verksamheterna. Vi har även med en 
medarbetarfråga där medarbetarna direkt ska kunna svara på vad rapporteringsskyldigheten 
vid allvarliga missförhållanden eller risk för allvarliga missförhållanden innebär. Denna fråga 
hålls levande under året då vi med jämna mellanrum tar upp den för diskussion på APT, och 
som en del i den diskussionen pratar vi om medarbetarnas värderingar. 

Bedömning
Bedömningen är att kontroll sker genom frågor i egenkontrollen och ett ständigt arbete sker 
med värderingsfrågor på enheterna.

13. Hur ser er rutin för riskanalys i arbetet med kund ut?
Utbildning i riskanalys har getts till alla medarbetare genom en halvdagsutbildning i 
företaget. Verksamhetschef och kvalitetssamordnare har ytterligare gått en 
kvalitetsutbildning. Därefter sker kontinuerlig fortbildning genom kollegialt samarbete från 
andra enheter i syfte att handleda i arbetet med riskbedömningar. Rutinen för riskanalyser 
ser ut som följer. 
Riskanalysen startar alltid på initiativ av verksamhetschefen som utser de personer som ska 
genomföra arbetet. Att det överhuvudtaget startas en riskanalys är initialt beroende på att 
något har hänt. Detta kan komma till kännedom genom inkomna händelserapporter eller att 
något mer akut händer som måste åtgärdas omgående. Arbetsflödet sker i sju steg: 

1. Uppdrag ges av verksamhetschef till utsedd grupp att analys ska göras
2. Gruppen beskriver den process som analysen gäller i ett flödesschema
3. I processen identifieras riskerna och dess bakomliggande orsaker. 
4. Riskens storlek bedöms utifrån allvarlighetsgrad och sannolikhet för inträffande. En 

riskmatrismall används för detta
5. Åtgärdsförslag för att minska eller eliminera risken tas fram
6. En ny bedömning av åtgärdsförslagens effekt genomförs genom att använda mall för 

riskmatris och resultaten av åtgärderna dokumenteras i riskanalysmall 
7. En slutrapport tas fram och lämnas till uppdragsgivaren (VC) samt regional 

kvalitetsutvecklare.

Bedömning
Bedömningen är att en väl genomarbetad och strukturerad modell används och ett ständigt 
utvecklingsarbete pågår. 
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14. Hur många avvikelser har respektive boendeenhet under 2012?

Boende-
enheter

Klago
mål 

Hot & Våld 
som kund 
orsakar

Missade 
insatser

Felaktigt 
utförd insats 

Upprepad 
frånsägelse/
oönskad 
händelse kring 
kund

Lex 
Sarah

Lex 
Maria

HSL 
avvikelse

Gävle 2 4 0 10 3 3 1 0 29

Bedömning
Bedömningen är att rutiner finns för avvikelserapportering och att verksamhetssystemets 
modul används och kan hanteras. När det gäller HSL avvikelser noteras fortfarande en brist i 
rapporteringen genom att inte identifiera HSL avvikelser i förhållande till 
händelserapporteringen. 

15. Hur arbetar ni med åtgärder i ert systematiska förbättringsarbete?
Då det sker avvikelser som skrivs in i Treserva så skrivs det även en händelserapport. Dessa 
rapporter tas upp månadsvis på ett kvalitetsmöte som hålls i respektive arbetsgrupp och där 
all ordinarie medarbetare deltar. Rapporterna gås igenom, åtgärder tas fram och det sker 
uppföljning efter lämpligt tidsintervall för att se om åtgärderna har fått önskvärt resultat. Om 
inte, så börjar vi om på nytt och tar fram nya åtgärder. Åtgärderna sätts in där det behövs. 
Det kan vara att ändra rutiner, bemötandeplaner, arbetssätt etc.

Bedömning
Bedömningen är att ett systematiskt förbättringsarbete pågår. 

16. Hur medverkar personalen i kvalitetsarbetet för att förhindra avvikelser på resp. 
boendeenhet? 
Medarbetarna är med i varje steg i kvalitetsarbetet (se ovan). Det finns en 
kvalitetssamordnare på varje verksamhet som har ansvar för att sammanställa och 
rapportera in kvalitetsarbetet månadsvis till Attendo regionalt men i övrigt är all personal 
insatt. 

Bedömning
Bedömningen är att medarbetarna är frekvent delaktiga i kvalitetsarbetet.
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Hälso- och sjukvård
17. Vilka rutiner finns för läkemedel gällande nyckelhantering, ordinationshandlingar och vb 

medicinering?
I den lokala rutinen för läkemedelshantering ingår information om hur vi ska gå tillväga med 
läkemedel, nyckelhantering, ordinationshandlingar och vid behovs medicinering. Två 
verksamheter får sina läkemedel levererade i apodos-påsar av ansvarig sjuksköterska. 
Rutinen beskriver följande: läkemedlen (ordinarie samt vid behov) förvaras inlåsta i 
personliga skåp i kundernas lägenheter. Nycklarna till dessa förvaras i nyckelskåp på kontoret 
som enbart personalen har tillgång till. Ordinationshandlingar förvaras i medicinskåp 
tillsammans med läkemedlen. Vid uppdaterade handlingar läggs de inaktuella i 
sjuksköterskans postfack och denne tar sedan hand om dem. Då vid behovsläkemedel 
behövs, kontaktas alltid sjuksköterska, ordinarie eller beredskaps-, som ger en muntlig 
delegering vid varje tillfälle. Ansvar för att alla delegeringar är uppdaterade (en gång/år) är 
sjuksköterska.

18. Vilka rutiner finns för delegering?
I ovanstående rutin för läkemedelshantering står även beskrivet hur vi ska gå tillväga vid 
delegeringar. Ansvarig sjuksköterska genomför ett kunskapstest med all personal, först vid 
anställningstillfället och sedan en gång/år. Aktuella och utskrivna delegeringsbeslut förvaras i 
därav utsedd pärm på respektive verksamhetskontor.

19. Vilka begränsningsåtgärder finns på respektive boende, finns aktuell VP och uppföljning?
Olika hjälpmedel används för begränsningsåtgärder. Vidare finns vissa låsta utrymmen och 
begränsningar av förbrukningsmaterial på kundernas egen begäran. Samtycken finns 
dokumenterat från kunderna och vårdplaner finns upprättade. Uppföljningar av 
begränsningsåtgärder sker automatiskt vid uppdateringen av genomförandeplanerna, 2 
ggr/år.

20. Hur ser matsituationen ut på respektive boendeenhet?
På alla tre verksamheterna genomförs individuell planering, inhandling och tillagning av 
maten. På N. Skeppargatan har kunderna alltid ätit tillsammans på helgerna vilket de 
fortfarande gör. Det är organiserat som så att de turas om att välja vilken mat som ska lagas, 
önskar de vid något tillfälle att äta själv även på helgen så är det inga problem med det. På 
övriga två verksamheter sker gemensam matlagning endast i undantagsfall, vid exempelvis 
storhelger. 

21. Hur genomförs arbetet med Senior Alert på respektive boende, te x riskbedömningar och 
åtgärder?
Vi har sammanlagt tre kunder på två verksamheter som finns med i Senior Alert. Arbetet 
med detta sker genom att ansvarig sjuksköterska tillsammans med respektive 
kontaktpersoner har utfört riskbedömningar enligt mallarna i Senior Alert och antecknat 
eventuella handlingsplaner och åtgärder. De har helt nyligen (i höstas) blivit registrerade så vi 
har inte hunnit med någon uppföljning ännu. I dagsläget finns inga behov av åtgärder. 

22. Hur ser arbetet ut med teamträffar, antal deltagare och professioner och hur ofta 
genomförs träffarna på respektive boendeenhet?
Teamträffar genomförs minst 2 ggr/år och verksamhet tillsammans med verksamhetschef, 
sjuksköterska och all ordinarie personal på en APT. Vi går då igenom samtliga kunder, aktuell 
status och om det är något vi ska ändra på, förbättra eller om det finns behov av andra 
åtgärder. Sjuksköterskan deltar på APT oftare, utan att vi kallar det för teamträff. 
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23. Tandvård och munhälsa, lägesrapport och hur många av personalen har gått utbildning på 
respektive boende?
Samtliga kunder går regelbundet till tandvården, en del hos Folktandvården och andra på 
Specialisttandvården på sjukhuset. De flesta har en bra munhälsa. Ett par av kunderna har av 
bland annat ålder och tidigare dålig tandvård sämre status men de går på kontroller 
regelbundet för att åtgärda problemen. En kund har fått hembesök av en tandhygienist för 
att underlätta undersökningen. En personalgrupp (Stiftelsevägen) har fått en 
uppföljningsutbildning av Folktandvården. Sådana tillfällen har varit inbokade övriga två 
personalgrupper men blev av olika anledningar inställda. Nya tillfällen kommer att bokas så 
fort tillfälle ges.

24. Basala hygienrutiner, hur många av personalen har gått utbildning och hur arbetar ni med 
uppföljning av hygienronder på respektive boendeenhet?
All personal har gått hygienutbildning under de två senaste åren, det är någon enstaka kvar 
som var sjuk under utbildningstillfället. Uppföljning av hygienrutinerna sker på APT, minst en 
ggr/år. 

Bedömning
Bedömningen är att hälso- och sjukvården utifrån ovanstående frågor fungera väl. 
Hygienrutinerna kan aktualiseras oftare och även för ny personal. Rutin finns för hur 
uppföljning sker av samtycke vid begränsningsåtgärder. Det bör framgå att vissa kunder har 
ett egenvårdsansvar gällande läkemedel. En webbaserad läkemedelsutbildning kommer att 
erbjudas från förvaltningen.
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A v t a l s u p p f ö l j n i n g  A t t e n d o  L S S
2014-10-23

Dnr 09ON195
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P L A N E R I N G S -  O C H  U T V E C K L I N G S E N H E T E N

Omvårdnad Gävle  

   

www.gavle.se

Avtalsuppföljning för externa utförare sker årligen eller på 
förekommen anledning. Syftet med avtalsuppföljning är att kontrollera hur 
utföraren uppfyller de krav som ligger till grund för avtalet mellan utföraren och 
beställaren. En avtalsuppföljning är inte lika djupgående som en 
kvalitetsrevision. De krav beställaren reglerat i avtalet är dock framtagna för att 
främja hög kvalitet. Om utföraren når upp till beställarens krav finns det 
förutsättningarna för att utföraren bedriver verksamhet med god kvalitet. 

Attendo LSS driver sedan 2011, sex gruppbostäder med cirka 30 kunder på 
entreprenad åt Omvårdnad Gävle enligt LSS 9 § punkt 9. Verksamheten delas in 
i objekt 1 och 2. Objekt 1: Allévägen 5 b och c, Stiftelsevägen. Objekt 2: 
Åbyforsvägen, N Skeppargatan och S Slottsgatan. Platsbesök har genomförts i 
augusti 2014 av beställaren. Kraven i avtalet har stämts av genom att ta del av 
olika dokument och via intervju med utförarens företrädare, bestående 
verksamhetschefer och biträdande regionchef på Attendo LSS. 

Under 2014 har en av de två verksamhetscheferna slutat och en nyrekrytering 
har skett. Tilläggsavtal har tecknats för sk BoDa verksamhet på Åbyforsvägen. 
Det innebär att dagverksamhet finns i angränsade lokal till gruppbostaden och 
de kunder som har dessa behov, behöver inte åka iväg till sin dagliga 
sysselsättning. 

Verksamheterna bedöms ha fungerande processer och uppfattningen är de 
levererar en god kvalitet till kund genom att följa avtalet mellan parterna. 
Utföraren arbetar även i stora delar utifrån Omvårdnadsnämndens 
värdighetsgaranti. Som exempel har varje kund en bemötandeplan som endera 
är integrerad i genomförandeplanen eller separat. Utsedda värderingscoacher 
ansvarar tillsammans med verksamhetschefen att värderingsfrågor är en 
stående punkt på APT. Utföraren har också anställt en regional värderingscoach 
som ska stötta i arbetet med värderingar. Ett hälsofrämjande kostprojekt pågår 
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som bl a innebär att gruppbostaden bjuder kunden på en måltid en gång per 
månad, i syfte stimulera kunskapen om bra mat.

Det framgår av utförarens egenkontroll att dokumentationen fortfarande måste 
utvecklas, främst gällande mätbara mål i genomförandeplanen. De ska också 
lokalt, ta fram handlingsplaner för händelsehantering, riskanalys samt hur de 
arbetar med arbetsmetoden ”tydliggörande pedagogik”. 

För det systematiska förbättringsarbetet har utföraren ett eget 
händelsehanteringssystem där definitionen är att alla oönskade 
händelser/incidenter som inträffar ska rapporteras, såväl synpunkter, klagomål 
som avvikelser från beslutade insatser och de åtgärder och uppföljningar som 
genomförs. Beställaren har dock synpunkter på att de måste förbättra 
hanteringen av både de sociala och medicinska avvikelserna samt dess 
åtgärder i beställarens system Treserva. Syftet är att få en ökad transparens. 

Vid stickprovskontroll av brandmyndigheten november 2013, fick utföraren 
påpekande om bristande rutiner som nu har rättats till och en uppföljning har 
skett utan anmärkning. 

Utföraren uppger att de har ett bra samarbete med Föreningen för 
utvecklingsstörda, barn, unga och vuxna (FUB). De flesta kunder är engagerade 
i diverse fritidsaktiviteter. Rapportering om aktiviteter sker regelbundet till 
beställaren. Tillsammans med vuxenskolan planeras en regional bostadsklubb 
där syftet är att stärka kundernas delaktighet och möjligheten att påverka.

Beställarens NKI-undersökning 2013 visar på bra resultat i kundenkäten och 
ligger i linje med övriga enheter inom Omvårdnad Gävle. Närståendeenkäten 
visar något sämre resultat -NKI 62 (jmf NKI 70 i Omv G). Några säkra slutsatser 
är svåra att dra i och med få svar. Åtgärder kommer trots det att ske i form av 
mer frekventa närståendemöten samt uppmuntran till närstående/företrädare att 
lämna synpunkter och förbättringsförslag.

Nedan lämnas en sammanfattande värdering:

2
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Värdering  
Grönt – Ja, kraven enligt avtal har uppnåtts

Gult – Delvis, ett arbete pågår för att nå kraven/målen

Rött – Nej, kraven enligt avtal har ej uppnåtts

Värdering Kommentarer

1. Ledning och styrning

Ledningens organisation Grön Cecilia Addamshill VD
Christina Grell regionchef
Monica Smedman bitr regionchef
Carina Björk VC, obj 1
Josephine Rydèn VC, obj 2

Kvalitetsledningssystem 
(2011:9)

Grön Kvalitetsberättelse har lämnats. Lokalt kvalitetsledningssystem 
uppdateras löpande och minst en gång/år

Styrkort/motsvarande Grön Verksamhetsplan innehåller mål om kund, kvalitet, medarbetare 
samt ekonomi

Rutiner för förvaring, 
uppdatering av 
ledningssystemet, hur

Grön Digitalt och i pärm, förvaras på kontoret.
Levande process, rutiner uppdateras på APT och på 
regionmöten

2. Systematiskt 
förbättringsarbete
Egenkontroll Grönt En gång/år sker egenkontrollen av den centrala 

kvalitetsavdelningen som genomför kontrollen på plats

Förbättringsarbete, hur Grön Lokalt kvalitetsteam, möte en gång/mån. Ansvar för rapportering 
och uppföljning i systemet. Förbättringsarbetet tas upp på 
boendemöten och APT

Riskanalys Grön Riskbedömning sker av arbetsmiljö och riskanalys sker av 
kundarbetet. Kvalitetssamordnare och verksamhetschef 
ansvariga för analysarbetet. Områden som analyserats är 
utmanande beteende, skyddsåtgärder, psykosocial arbetsmiljö, 
brand

Avvikelser inkl klagomål Gul Utföraren har en hög frekvens av antalet händelser 
dokumenterade i sitt system men en låg rapporteringsfrekvens i 
beställarens avvikelsemodul. Frekvensen av klagomål kan 
härledas till ett specifikt ärende som är avslutat

3
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Lex Sarah Grön 2013-2014 tom aug, 5 utredningar har genomförts. 1 har lämnats 
till IVO som har föranlett nya rutiner och kompetensutveckling 
hos personalen

Lex Maria Grön 0

Miljö Grön Lokala rutiner finns för sopsortering etc och verksamheterna 
följer i lämpliga delar kommunens gamla miljöpolicy. Attendo har 
inget eget miljöledningssystem 

3. Kund- och patientprocesser

Värdighetsgaranti Gul Utföraren ska ta upp på brukarmöten, att personalen ska ha 
namnskyltar. Om det inte är någon av kunderna som skulle 
kännas sig kränkta eller på annat sätt uttrycker ett starkt 
missnöje över att personalen har namnskyltar, så ska det införas.

Bemötande Grön Bemötandefrågor ingår i värdegrundsarbetet och är också viktigt 
i introduktionen. Finns med i årshjulet för värdegrundsarbetet och 
tas upp regelbundet på APT

Trygghet Grön Mail el brev var 3:e mån till närstående/motsvarande. Info ges 
även vid aktivitetsaftnar som återkommer regelbundet. 
Välkomstsamtal enl särskild rutin och individuella önskemål av 
kund/närstående. Tystnadsplikt rutinen tas 1 g/år påskrift av 
samtliga personal (inkl vik). Rutiner finns framtagna för akuta 
situationer

Kontinuitet Grön Tid finns för överrapportering, få vikarier och liten omsättning av 
personal främjar kontinuiteten. Kvalitetsteam och 
genomförandeplansarbetet gynnar även kontinuiteten

Möjlighet att 
påverka/delaktighet

Grön Delaktighet och den personliga sfären diskuteras inom 
bemötandefrågorna och återkommer i dokumentationen runt 
kunden. Det är också viktigt att ge kunden verktyg för att öka 
initiativ och aktiva val genom att förbättra deras förmåga till 
kommunikation. Kontaktmannaskapet är viktigt. Varje kund har 
en bemötandeplan, ibland ingår den i genomförandeplanen.
Tavla med personal finns endera i gemensamhetsutrymme eller 
inne hos kunden. Boenderåd finns/gruppbostad

Hälso- och sjukvård Grön Utföraren anser att de har tillräcklig kunskap om kundernas 
funktionsnedsättning. Rutiner finns för hälso- och sjukvård och 
de följer beställarens rutiner, även lokala rutiner finns upprättade. 
Avtal om läkarstöd finns, utom på en gruppbostad.
Vårdhygien godkänd utom på arbetskläder se vidare under punkt 
Personal

Rehabilitering/habilitering Grön Bra samarbete med primärvården

Kvalitetsregister Grön Senior alert används, fåtal kunder över 65 år

4
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Meningsfull vardag Grön Viktigt med kommunikation och hjälpmedel för att få en 
meningsfull vardag. Kunderna handlar och lagar mat i sina 
respektive lägenheter. Generellt är alla kunder väldigt aktiva på 
gruppbostäderna och gör många olika aktiviteter. 
Aktivitetssamordnare erbjuder kunder aktiviteter och ansvarar för 
aktivitetskalender.
Arbetsmetoderna är främst tydliggörande pedagogik som metod 
och skapar evidens genom dokumentation och beskrivning av 
mätbara mål tillsammans med kunden. Vidare har 
kompetensökning skett av lågaffektivt bemötande. Kostombud 
finns/gruppbostad. 

Kontaktmannaskap (KM) Gul Kund väljer kontaktman inkl vice kontaktman. Rutiner finns. 
Schemalagd egentid 1 g/v, oftast en hel dag. Uppföljning av 
veckan sker med kontaktman eller någon annan personal eller 
på boenderådet. Certifiering i kontaktmannaskap har inte 
genomförts enligt avtal men det finns ett tydligt uppdrag för 
kontaktmannen samt att en utb ska ske till samtliga kontaktmän 
under våren 2015

Uppföljning på individnivå Grön Uppföljning sker av genomförandeplan/vårdplan eller andra 
planer, riskanalyser vid teamträffarna och/eller individuellt, i 
samverkan med enheten för daglig verksamhet (EDV).

4. Dokumentation
Genomförandeplan och 
journalföring

Gul Enligt utförarens egenkontroll brister i dokumentationen, främst i 
beskrivning av uppsatta mål i genomförandeplanen. Åtgärder 
genomförs med utbildning och regelbundna uppföljningar med 
rollspel etc. Önskemål finns om regelbundna nätverksmöten hos 
beställaren om treserva och dokumentation.

Säkerhetslogg dokumentation Grön

5. Information/kommunikation 
och samverkan
Kund/närstående Grön Närståendemöten och brev samt individuellt anpassad 

information

Medarbetare Grön Via regelbunden e-post och muntlig information

Beställare Gul Omtag ska ske med regelbundna möten med 
Myndighetsenhetens handläggare

Frivillig organisationer Grön

Andra intressenter Grön

5
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6.    Säkerhet rutiner:
Förvaring av handlingar Grön

Hantering av kundens egna 
medel

Grön

Nyckelhantering Grön

Skyddsåtgärder Grön

Brandskydd (SBA) Grön

Trygghetslarm Grön En kund har larm via natt/larmenheten, en kund via utförarens 
personalenhet

Tolk Grön

Belysning Grön Kontrolleras via skyddsombudet och enl Boverkets riktlinjer

Livsmedelshygien Grön

6. Personal

Personaltäthet Grön Enligt anbud, svårt att värdera en ökad täthet eftersom nytt 
nattavtal tillkommit under perioden

Sjuktal Grön Korttidsfrånvaro cirka 2%

6
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Kompetens och 
kompetensutveckling (minst 2 
utb/år och medarbetare)

Grön

Introduktion Grön

Arbetskläder Gul Attendo uppger att de använder arbetskläder när 
omvårdnadsinsatserna kräver det och om det behövs som 
skyddskläder

Ombud Grön

Handledning Grön

7
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O M V Å R D N A D  G Ä V L E

 

   

Omvårdnadsnämndens internbudget 2015 
- med styrkort och rapporteringsplan

Förslag
Omvårdnadsnämnden föreslås besluta
att anta förslag till internbudget 2015 med styrkort och rapporteringsplan

Internbudgeten är baserad på de ramar som fastlagts av kommunfullmäktige och 
Verksamhetsplan 2015 för Omvårdnadsnämnden (Dnr 14ON143). Skrivelsen 
preciserar målen och ramarna i följande rubriker 
1. Internbudget 
2. Omvårdnadsnämndens Mål för 2015 - 2018
3. Rapporteringsplan till nämnd.
Mål för åren 2015 - 2018  finns angivna i Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan 
2015 som antogs i september 2014. 

Omvårdnadsnämndens internbudget och investeringar för 2015
Omvårdnadsnämndens budget har för år 2015 en omslutning på 1615,7 mnkr. 
Kostnaderna finansieras med ett kommunbidrag på 1323,0 mnkr och med 292,7 
mnkr avgifter och övriga intäkter. De olika enheterna i förvaltningen har ett 
uppdrag att uppnå ekonomisk balans. Investeringsbudgeten omfattar 13,6 mnkr.

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef
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Omvårdnadsnämndens internbudget 2015
– med styrkort och uppföljningsplan

Omvårdnadsnämndens verksamhetsplan, internbudget och värdighetsgaranti är de 
grundläggande dokumenten för ledning och styrning av nämndens verksamhet.

Verksamhetsidé, vision, värdegrund och värdighetsgaranti

Omvårdnadsnämndens långsiktiga inriktning är baserad på Gävle kommuns 
vision och de kommunövergripande målen. Utifrån dessa har nämnden lagt fast 
verksamhetsidé, vision och värdegrund för sitt ansvarsområde. 
Omvårdnadsnämnden har beslutat om en värdighetsgaranti som anger nämndens 
krav på samtliga utförare av nämndens tjänster. Värdighetsgarantin anger vad den 
enskilde och dennes närstående har rätt att förvänta sig för kvalité avseende 
bemötande, vård och omsorg.

Omvårdnadsnämndens mål

I verksamhetsplanen anges nämndens mål för perioden 2015 - 2018. Målen ska ha 
en hög grad av prioritering för verksamheten inom respektive styrperspektiv. 
Inom de olika ansvarsområdena kopplas sedan aktiviteter för att uppnå målen.

Rapporteringsplan till nämnd

Till internbudgeten hör uppföljning och utvärdering av verksamheten. Det gäller 
uppföljning av verksamhetsplanen i månads-, tertial- och årsrapporter på nämnds- 
och verksamhetsnivå. 

Genom vision, operativa mål och uppföljning har nämnden en modell för ledning 
och styrning av sin verksamhet. Under 2015 kommer särskild vikt att läggas på 
utveckling och implementering av ledningssystemet för kvalitet för att främja det 
systematiska förbättringsarbetet.

Förutsättningar och utmaningar 2015

Omvårdnad Gävle står inför stora utmaningar under 2015:  

1. En ekonomi i balans  

2. En förbättrad kvalité

3. Boendefrågor

4. Kompetensförsörjning 
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1. INTERNBUDGET 
Föreliggande förslag till internbudget har utarbetats med utgångspunkt i ram 
fastställd av KF för år 2015. Omvårdnad Gävle förfogar över ett anslag på 1 323,0  
(1 277,5) mnkr och budgeterar därutöver externa intäkter om sammantaget 292,7 
(294,6) mnkr i form av taxor, avgifter och övriga externa intäkter. Totalt 
budgeteras intäkter på 1 615,7 (1 568,9) mnkr under budgetåret. 

Egenregi och externa utförare utför uppdrag utifrån beställningar från planerings- 
och utvecklingsenheten och finansierar verksamheten enligt av nämnden 
fastställda ersättningar. 

Resursfördelning (externa kostnader, tkr)

Enhet
Budget 

2014
Budget 

2015
Övergripande ledning 38 201 44 266

Nämnd, förvaltningschef 11 191 15 959
Planeringsenheten 1 511 728 1 553 483

Köp externa utförare 305 525 336 906
   Egenregi 998 739 1 013 156
Summa kostnader 1 568 929 1 615 749

Investeringar 2015, tkr

Utrustning boenden 3 800
Diverse investeringar 5 900
Trygghetslarm 3 900

Summa investeringar 13 600

2. OMVÅRDNADSNÄMNDENS MÅL FÖR 2015 - 2018

Verksamhetsidé, vision och värdegrund

Verksamhetsidé

Omvårdnad Gävle ansvarar för att äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning, 
samt deras anhöriga, erbjuds tjänster som möjliggör en fungerande vardag och ett 
värdigt liv. 

Våra tjänster skall kännetecknas av
 kundinflytande
 kvalitet 
 effektiv hushållning
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Vision
Äldre personer och vuxna med funktionsnedsättning skall ha makten över sina egna liv 
och erbjudas valmöjligheter när det gäller vård, omsorg och boende.

Äldre- och handikappomsorg skall utvecklas till ett attraktivt verksamhetsområde för 
framtidens arbetsmarknad.

Värdegrund
Gävle kommun har en gemensam värdegrund, som innebär att verksamheten genomförs 
med kvalitet, samarbete och gott bemötande.  

All verksamhet inom Omvårdnadsnämnden bygger på den enskildes delaktighet och 
inflytande. Bemötandet skall dessutom kännetecknas av 

 en värdegrund som bygger på alla människors lika värde,
 att våra kunder bemöts med värdighet och respekt för sin integritet 
 att våra tjänster utformas efter kundernas individuella behov och önskemål.

2.1 Medborgare och kunder

Förutsättningar och utmaningar 2015

Omvårdnadsnämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov 
av insatser från nämnden är nöjda med dessa. I dialog med kunder och närstående 
utvecklas verksamheten och förtroendet för nämndens tjänster ökar. För 
Omvårdnadsnämnden är det viktigt att kunderna ges möjlighet att uppleva 
känslan av sammanhang och insatserna från nämnden skall därför utformas med 
kontinuitet samt stödja ett meningsfullt innehåll i vardagen.
En utmaning under kommande planeringsperiod är att ta fram effektmått för att 
följa detta inom nämndens hela verksamhetsområde.

Strategiskt mål: Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder
Framgångsfaktorer för att nå målet är att nämndens kunder skall ha:
 Ett salutogent förhållningssätt vilket innebär meningsfullt innehåll i vardagen
 Kontinuitet
Omvårdnadsnämndens verksamheter skall dessutom utformas med 
 ett tydligt barnperspektiv för alla tjänster som kan beröra barn och ungdom, och 

sträva efter en god samverkan med andra aktörer och då i synnerhet skolan, samt
 beakta att tjänsterna gynnar jämställdhet och mångfald. 

STYRKORT Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2018

Andelen mycket nöjda eller ganska nöjda med 
hemtjänsten

95 % 95 %

Andelen nöjda eller ganska nöjda med vård- och 
omsorgsboende.

90 % 95 % 

Kundnöjdhet inom samtliga verksamhetsområden. 1)

1) 2015 påbörjas mätningar inom minst ett verksamhetsområde. 2016 ska mätningar vara 
påbörjade inom fler verksamhetsområden än 2015. 2017 ska mätningar vara genomförda 
inom samtliga verksamhetsområden. 2018 Följs målvärden för samtliga 
verksamhetsområden upp.
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2.2 Medarbetare

Förutsättningar och utmaningar 2015

För att lyckas med personal- och kompetensförsörjning inom vårt 
verksamhetsområde krävs långsiktiga satsningar över tid. Det innebär behov av 
satsningar på marknadsföring av våra yrken och oss som arbetsgivare samt 
strategier för att kunna rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. 

Ett inspirerande och utvecklande ledarskap samt ökad fokusering på 
medarbetarnas förutsättningar för att kunna utföra uppdraget på ett professionellt 
och framgångsrikt sätt krävs i en snabb och föränderlig omvärld.

Strategiskt mål: Omvårdnad Gävle skall vara en attraktiv arbetsgivare med motiverade, 
framgångsrika medarbetare

Framgångsfaktorer för att nå målen är:
 Alla medarbetare agerar professionellt.
 Alla medarbetare är delaktiga.
 Alla chefer har ett inspirerande och utvecklande ledarskap.

STYRKORT Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2017

HME (hållbart medarbetarengagemang). 82,5 82,5%

Attraktiv arbetsgivare. 1)

Inspirerande och utvecklande ledarskap. 1)

1) Mätning påbörjas 2015 och uppföljning av målvärden görs 2016, 2017 och 2018

2.3 Hållbart samhälle

Förutsättningar och utmaningar 2015

Ett självständigt liv med bra livskvalitet förutsätter en god boendemiljö, god 
samverkan samt en infrastruktur som stödjer våra kunders möjligheter att bo på 
det sätt de önskar. Grundläggande förutsättningar för att nå 
Omvårdnadsnämndens mål är ett förebyggande förhållningssätt, ett fortsatt arbete 
med kvalitetsverktygen samt en fortsatt utveckling av det evidensbaserade 
och/eller kunskapsbaserade arbetet inom nämndens verksamhetsområde. En 
utmaning under planeringsperioden är att ta fram metoder för samt genomföra 
livskvalitetsmätningar inom delar av nämndens verksamhetsområde.
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Strategiskt mål: Omvårdnad Gävle ska verka för en bra livskvalitet för äldre och personer med 
funktionsnedsättning.

Framgångsfaktorer för att nå målet är:
 Evidensbaserade metoder och/eller kunskapsbaserad praktik
 Samverkan.
 Förebyggande arbete.

STYRKORT Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2018

Täckningsgrad i Senior Alert

Täckningsgrad i Palliativregistret.

80 %

80 %

95 %

90 %

Livskvalitet för demenssjuka och personer med 
funktionsnedsättning.1)

1) 2015 påbörjas mätningar inom minst ett verksamhetsområde. 2016 ska mätningar vara 
påbörjade inom fler verksamhetsområden än 2015. 2017 ska mätningar vara genomförda 
inom samtliga verksamhetsområden. 2018 Följs målvärden för samtliga 
verksamhetsområden upp.

2.4 Ekonomi
Förutsättningar och utmaningar 2015 

Omvårdnadsnämndens mål är att bedriva verksamheten med hög kvalitet inom 
given budgetram. Inom hemtjänsten har en förskjutning skett från serviceinsatser, 
t ex, städ och tvätt, till större andel omvårdnadsinsatser, t ex personlig 
omvårdnad, vilket ökar behovet av hemtjänsttimmar. Personalbehovet ökar under 
planeringsperioden inom vård- och omsorgsboende samt av biståndshandläggare 
då det kommer att krävas individuella bedömningar av insatserna vid vård- och 
omsorgsboenden.

Den ekonomiska utmaningen är stor och förvaltningen har för närvarande 
kostnader som överstiger intäkterna. Behovet av hemtjänst ökar och köerna till 
vård- och omsorgsboende växer. Omsättningen 2014 beräknas bli cirka 1590 
mnkr och prognosen (baserad på novemberresultatet) är att kostnaderna kommer 
att överstiga intäkterna med 20 mnkr. Balansen ska återställas under kommande 
år.

Strategiskt mål: En hållbar ekonomi.

Framgångsfaktorer för att nå målet är:
 Förbättringsarbete av styrning och ledningssystem
 Att tänka nytt
 Tydlighet i ansvar och roller

STYRKORT Utfall 2014 Mål 2015 Mål 2018

Kostnader och intäkter i balans mnkr 1) -20,7 +15,0 +11.0

Kostnadsutveckling – 0,2 % 2,6 %  2,7 %

1) Utfall november 2014
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3 Rapporteringsplan till nämnd 2015

Rapport Frekvens
Ekonomirapport            Månadsvis
Uppföljning VP            Tertialrapport1, 2

          och årsredovisning
Internkontrollrapport årlig
Årsredovisning årlig
Kostnad per brukare (KPB) årlig
Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre årlig
Öppna jämförelser av stöd till personer med funktions- årlig
nedsättning
Socialstyrelsens nationella brukarundersökning – Vad årlig
tycker de äldre om äldreomsorgen?
Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning årlig
Omvårdnad Gävles närståendeundersökning inom särskilt årlig
boende
Ej verkställda beslut enligt SoL kvartal
Ej verkställda beslut enligt LSS kvartal
Tillsyn hälso- och sjukvård (HSL) löpande
Lex Sarah, Lex Maria löpande
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse årlig
Sammanställning av avvikelser och klagomål årlig

Kvalitetsrevisioner
Särskild fokus på verksamheter med allvarliga avvikelser 

 Minst två fördjupade uppföljningar inom 
äldreomsorgen  årlig

 Minst två fördjupade uppföljningar inom 
verksamheterna för personer med funktionsnedsättning årlig

Medarbetarundersökning, kommungemensam vartannat år
Personalberättelse delår 2 och helår
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 Omvårdnadsnämnden

Bostad med särskild service enligt LSS 9:8

Förslag till beslut
Omvårdnadsnämnden föreslås besluta

Att ge Omvårdnad Gävle i uppdrag att starta en bostad med särskild 
service för barn eller ungdomar enligt LSS 9:8, 

Att verksamheten har en genomtänkt inriktning med pedagogiskt 
förhållningssätt och medarbetare med särskild kompetens, samt

Att hemställa till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om utökning av 
ram för drift av verksamheten. 

Ärendebeskrivning
Omvårdnad Gävle har för närvarande två ej verkställda beslut enligt LSS 9:8 

bostad med särskild service för barn eller ungdomar. När beslut tas om insats 

skall det verkställas utifrån ”omedelbarskriteriet” som gör gällande att beslut 

om insats enligt LSS ska verkställas omedelbart (regleras i LSS 27 §).

I samband med förvaltningens boendeplan, Dnr 14ON107, fanns inte uppgifter 

om detta behov och resurser för drift av en sådan verksamhet har därför inte 

hanterats i nämndens mål och ramar inför 2015. Beräknad kostnad för 

helårsdrift av denna typ av boende är 5,8 mnkr.

Bostad med särskild service syftar till att ge möjlighet till en kompletterande 

varaktig uppväxtmiljö som mer eller mindre kompletterar föräldrahemmet 

under barnets uppväxt. Bostaden ska vara utformad som en vanlig bostad och 

vara så hemlik som möjligt.

 

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef
Omvårdnad Gävle
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Handläggare: Anneli Oderstad
026-17 23 87
anneli.oderstad@gavle.se 

Gruppbostad till barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning

Bakgrund 
Omvårdnad Gävle har för närvarande två ej verkställda beslut enligt 
kap 9 § 8 LSS om bostad med särskild service för barn och ungdomar. 
Sannolikt kommer inom kort ytterligare ett barn att beviljas insatsen. 
Förvaltningen har inte förutsett behovet av gruppbostäder till barn och 
ungdomar och därför finns i dagsläget ingen gruppbostad tillgänglig för 
att verkställa fattade och kommande beslut om bostad med särskild 
service för barn och ungdomar. Förvaltningen är därför i behov av för 
ändamålet lämpliga lokaler.

Krav på utformning av gruppbostäder till barn och ungdomar
De krav som ställs på gruppbostäder för barn skiljer sig från de krav 
som ställs på gruppbostäder för vuxna utifrån framför allt två aspekter. 
Den första skillnaden är gruppbostadens storlek som är reglerad till 2-4 
kunder i samma gruppbostad, medan en gruppbostad för vuxna kan 
omfatta maximalt 6 kunder. 

Den andra aspekten är att gruppbostäder för barn och ungdomar inte 
behöver utformas så att varje kund bor i en fullvärdig lägenhet enligt 
definitionen i Boverkets byggregler (BBR), vilket är fallet för vuxna som 
beviljats gruppbostad. Att barn och ungdomar som beviljas 
gruppbostad inte behöver erbjudas fullvärdiga lägenheter innebär att 
de kan dela på rumsfunktioner så som kök och toalett. I övrigt 
överensstämmer i stort de krav som ställs på gruppbostäder för barn 
och ungdomar med de krav som ställs på gruppbostäder för vuxna. 

I praktiken innebär detta att Omvårdnad Gävle är i behov av en 
lägenhet med fem- sex rum. I lägenheten ska tre- fyra av rummen 
kunna användas som kundernas personliga sovrum. Vidare ska ett av 
rummen kunna användas som personalutrymme och ett rum ska kunna 
används för att äta och laga mat samt för att genomföra gemensamma 
aktiviteter. Lägenheten ska ligga i markplan eller vara enkel att ta sig 
till och från för personer beroende av förflyttningshjälpmedel så som 
exempelvis elrullstol. Det är önskvärt att lägenheten har två toaletter, 
varav minst en ska vara tillgånglighetsanpassad (RWC).



Sid 2 (2)

Anskaffande av gruppbostad för barn och ungdomar
Enligt överenskommelsen ”Samarbete mellan Omvårdnad och 
Gavlegårdarna vid behov av enskilda lägenheter” från 2010-09-14 som 
träffats mellan Gavlegårdarna AB (ABG) och Omvårdnad Gävle 
hanteras önskemål om nya gruppboenden i en särskild 
samverkansgrupp där representanter från ABG och Omvårdnad samt 
kommunens fastighetsstrateg ingår. Vid anskaffande av servicebostäder 
görs detta istället normalt sett genom ansökan om förtur till lägenheter 
i ABG: s bestånd. 

I och med att en gruppbostad för barn och ungdomar inte till någon 
väsentlig del ställer högre krav på lokalernas utformning än kraven som 
ställs på gemensamhetslokalerna i en servicebostad borde en ansökan 
om förtur till en lägenhet med fem- sex rum som överensstämmer med 
beskrivningen ovan kunna ställas till ABG. 
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Riktlinjer för verkställighet i personalärenden inom 
Omvårdnad Gävle

Förslag till beslut
Att anta verkställighetsförteckning i personalärenden inom 

Omvårdnad Gävle.

Verkställighet 

Kommunallagen skiljer mellan nämndsbeslut (som kan delegeras) och 
beslut som innebär ren verkställighet. Ren verkställighet innebär 
åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och 
ansvarsområde. Verkställighetsbesluten kan inte överklagas till skillnad 
från delegationsbeslut. Denna beslutsordning innehåller befogenheter 
inom personalområdet grundade på beslut av verkställighetskaraktär. 
Förteckningen fungerar som stöd för det dagliga arbetet och klargör 
mandat för olika chefsnivåer beroende typ av ärende.

Beslut ska dokumenteras och registreras hos beslutsfattaren.   

Denna förteckning är indelad i följande huvudrubriker:

 Organisation
 Inför anställning
 Under anställning
 Avslut av anställning
 Övrigt

Som stöd för verkställighet inom personalområdet finns styrande 
dokument i form av lagar, avtal, lokala riktlinjer och policys. 

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef



Förteckning över verkställighetsbeslut i personaladminstrativa ärenden för Omvårdnad Gävle

Ärendetyp Beslutsrätt Kommentar Referens

ORGANISATION
Förändring av organisationsstrukturen inom en förvaltning
som inte leder till förändring av mål, inriktning eller
betydande kostnader Förvaltningschef

INFÖR ANSTÄLLNING
ANSTÄLLNING AV MEDARBETARE

Återbesättandeprövning av vakans Överordnad chef
I vissa fall kan undantag göras -
Förvaltningschef beslutar! LAS, främjandelagen, AB §§ 3-5

Anställning av:
chef/motsvarande underställd förvaltningschef Förvaltningschef LAS, främjandelagen, AB §§ 3-5
chef/motsvarande underställd mellanchef Berörd chef LAS, främjandelagen, AB §§ 3-5
Övriga medarbetare Berörd chef LAS, främjandelagen, AB §§ 3-5

LÖNESÄTTNING
Lönesättning av:
chef/motsvarande underställd förvaltningschef Förvaltningschef Efter samråd med HR-funktion
chef/motsvarande underställd mellanchef Berörd chef Efter samråd med HR-funktion
Övriga medarbetare Berörd chef Efter samråd med HR-funktion
Kommunals vårdyrkeskategori HR-konsult enligt fastställda lönesättningsprinciper
Kompetenskonto/arbetstidskonto HR-chef enligt fastställda rutiner

Lönejustering utanför löneöversyn Förvaltningschef
Efter samråd med HR-chef och
förhandlingschef

UNDER ANSTÄLLNING
ARBETSTIDSFÖRLÄGGNING (Schema)
Upprättande av och fastställande av arbetstidsschema Berörd chef Arbetstidslagen (ATL), AB § 13

BEORDRING AV ÖVERTID, FÖRSKJUTEN ARBETSTID Berörd chef Arbetstidslagen (ATL) AB §§ 6, 20-23 

LEDIGHETER
Ledighet för studier Berörd chef Studieledighetslagen och AB § 26

 
Semester
Upprättande av semesterlista och beviljande av semester Berörd chef SemL, AB § 27, mom 9b
Ändring av beviljad semesterledighet till annan ledighet Berörd chef AB § 27 mom 10



Ledighet för sjukdom Berörd chef AB § 28
Läkarbesök Berörd chef Efter samråd med HR-funktion AB § 28, mom 11
Akut tandläkarbesök Berörd chef Efter samråd med HR-funktion AB § 28, mom 11, se kommunens riktlinjer 2014-05-01
Mammografi, sjukgymnast mm Berörd chef Efter samråd med HR-funktion AB § 28, mom 11, se kommunens riktlinjer 2014-05-01

Föräldraledighet
Ledighet på hel- eller deltid Berörd chef Förl  AB § 29
Ledighet för vård av sjukt barn Berörd chef Förl  AB § 29

Ledighet för offentligt uppdrag (politiskt) Kommunallagen, AB § 31
Ledighet utan lön (uppdrag utanför kommunens nämnder) Berörd chef
Ledighet med lön (uppdrag inom kommunens nämnder) Berörd chef Kommunens arvodesregler för politiskt förtroendevalda

Ledighet för facklig utbildning/fackligt uppdrag FML, MBL § 17 
Ledighet utan lön Berörd chef
Ledighet med lön Berörd chef Efter samråd med HR-funktion

Övrig ledighet
Ledighet med lön för enskild angelägenhet då synnerliga
skäl föreligger Berörd chef Efter samråd med HR-funktion AB § 32
Ledighet utan lön på grund av enskild angelägenhet Berörd chef Efter samråd med HR-funktion
Ledighet för näringslivsverksamhet Berörd chef Efter samråd med HR-funktion Lagen om ledighet för näringslivsverksamhet
Ledighet för närståendevård Berörd chef Efter samråd med HR-funktion Lagen om närståendevård, beslut från Försäkringskassan

DISCIPLINPÅFÖLJD, AVSTÄNGNING MM
Beslut om tillfälligt försättande ur tjänst Förvaltningschef Efter samråd med HR-funktion AB § 10, mom 1
Beslut om avstängning Förvaltningschef Efter samråd med HR-funktion AB § 10, mom 2
Beslut om disciplinpåföljd - skriftlig varning Förvaltningschef Efter samråd med HR-funktion AB § 11
Förflyttning enligt AB Förvaltningschef Efter samråd med HR-funktion AB § 6

ARBETSMILJÖARBETSUPPGIFTER
inkl rehabilitering Berörd chef Hänvisa till uppgiftsfördelningen Enligt fördelning av arbetsmiljöansvar
Förstadags intyg Berörd chef Efter samråd med HR-funktion

FÖRHANDLING ENLIGT MEDBESTÄMMANDELAGEN

§ 11 MBL Primär förhandling

Den som har befogenhet
att fatta beslut i den fråga
förhandlingen avser Efter samråd med HR-funktion

§ 12 MBL Personalorganisationernas förhandlingsrätt

Den som har befogenhet
att fatta beslut i den fråga
förhandlingen avser Efter samråd med HR-funktion



§ 14 MBL Förhandling med facklig organisation
Den som har befogenhet
att fatta beslut i frågan Efter samråd med HR-funktion

§ 19 Primär informationsskyldighet
Den som har befogenhet
att fatta beslut i frågan Efter samråd med HR-funktion

§ 38 Förhandling - konsult, entreprenör etc Den som har befogenhet
att fatta beslut i frågan

Efter samråd med HR-funktion

AVSLUT AV ANSTÄLLNING
ENTLEDIGANDE - EGEN UPPSÄGNING, PENSION
chef/motsvarande underställd förvaltningschef Förvaltningschef LAS § 11, AB § 33
chef/motsvarande underställd mellanchef Berörd chef LAS § 11, AB § 33
Övriga medarbetare Berörd chef LAS § 11, AB § 33
Förkortad uppsägningstid Berörd chef LAS § 11, AB § 33

AVSLUT AV ANSTÄLLNING
Upphörande av tidsbegränsad anställning -varsel och
besked (om LAS-företräde föreligger) Berörd chef Efter samråd med HR-funktion LAS §§ 15-17, 30, 31, AB § 33-35
Uppsägning på grund av personliga förhållanden Förvaltningschef Efter samråd med HR-funktion LAS §§ 7-14, 22-23, AB § 33-35
Uppsägning på grund av arbetsbrist Förvaltningschef Efter samråd med HR-funktion LAS §§ 7-14, 22-23, AB § 33-35
Avskedande Förvaltningschef Efter samråd med HR-funktion LAS §§ 7-14, 22-23, AB § 33-35 Stämmer ej
Besked enligt LAS §33 Berörd chef Efter samråd med HR-funktion
Avbrytande av provanställning Berörd chef Efter samråd med HR-funktion
Omställningsåtgärd Förvaltningschef Efter samråd med HR-funktion Se Gävle Kommuns omställningsåtgärder

ÖVRIGT 
Tjänsteresor:
Innanför Norden Berörd chef
Utanför Norden Förvaltningschef

Prövning av fråga om bisyssla Berörd chef Efter samråd med HR-funktion AB § 8 samt kommunens riktlinjer gällande bisysslor

Utfärda betyg Berörd chef

Sekretessprövning i personalärenden Förvaltningschef Efter samråd med HR-chef

Avtal om bruttolöneavdrag i samband med
synfelsbehandling enligt särskild rutin HR-chef

Beslut om reseförmån Förvaltningschef Efter samråd med HR-funktion
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Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2015

Förslag till beslut
Att anta Jämställdhets- och likabehandlingsplan 2015 för Omvårdnad Gävle.

Inledning och målsättning
Gävle kommuns interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete ska främja allas lika rätt i frågor om 
arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utveckling i arbetet. 
Alla människor har ett lika värde och behandlas lika utifrån sina individuella förutsättningar och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 
Gävle kommun har ett flertal styrdokument som utgör grunden för allt jämställdhets- och 
likabehandlingsarbete i kommunen.
Gävle kommun accepterar inte att anställda utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier. Alla 
dessa former av kränkningar är förbjudna på arbetsplatsen. 

Denna plan beskriver Omvårdnad Gävles interna mål och åtgärder för att främja allas lika rättigheter 
och möjligheter i arbetslivet. Planen vänder sig till anställda inom Omvårdnad Gävle och handlar om 
vårt interna jämställdhets- och likabehandlingsarbete.  

Varför en Jämställdhets- och likabehandlingsplan? 
Diskrimineringslagen skyddar individer mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning och ålder. Vidare har arbetsgivaren en skyldighet att utreda och vidta åtgärder när 
en arbetstagare anser sig ha utsatts för trakasserier. 
Diskrimineringslagen ställer krav på hur det interna jämställdhetsarbetet ska bedrivas. Alla 
arbetsgivare med minst tjugofem anställda ska enligt diskrimineringslagen bedriva ett aktivt och 
målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Arbetsgivaren ska vart 
tredje år upprätta en jämställdhetsplan med aktiva åtgärder inom områdena; arbetsförhållanden, 
rekrytering, föräldraskap, trakasserier, kompetensutveckling samt lön. 
Enligt diskrimineringslagen ska detta ske i samverkan med arbetstagarrepresentanter. 

Vem är ansvarig i Gävle kommun? 
Politikeransvar 
Nämnden är ytterst ansvarig som arbetsgivare. Nämndens uppgift är att se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunstyrelsen har beslutat. Nämnden ska ge 
förvaltningen förutsättningar att förverkliga kommunens målsättningar och redovisa analyser av 
jämställdhets- och likabehandlingsarbete i samband med budget- och verksamhetsuppföljning.
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Chefsansvar 
Jämställdhet och likabehandling är ett chefsansvar. Jämställdhet ska integreras i alla personal- och 
verksamhetsbeslut. Alla chefer ansvarar för att arbeta för ökad jämställdhet och likabehandling. 

Medarbetaransvar 
Samtliga medarbetare har ett eget ansvar att inhämta kunskap om jämställdhets- likabehandling. 
Varje medarbetare ska se till att jämställdhets- och likabehandlingsperspektivet integreras i den 
dagliga verksamheten. 

Vårt gemensamma ansvar 
Det är ett gemensamt ansvar att utveckla organisationen och arbetsförhållandena så att Gävle 
kommun får jämställda arbetsplatser, jämställda verksamheter och en arbetsplats där alla är 
välkomna.

Metod

Arbetsmetoder och samverkan
Vid framtagandet av jämställdhets- och likabehandlingsplanen har representanter från förvaltningen 
och samverkansgruppen deltagit i arbetet. Gävle Kommuns jämställdhetsstrateg har också 
medverkat. 
För att arbetet ska bli framgångsrikt erbjuds chefer kontinuerligt utbildning i jämställdhet/genus, 
lagar, policy och riktlinjer samt likabehandling/icke diskriminering.

Implementering av planen
Jämställdhets- och likabehandlingsplanen är en viktig del av förvaltningens styrning och ledning och 
efter godkännande av planen i nämnden är samtliga personalansvariga chefer ansvariga för fortsatt 
implementering på de enskilda enheterna.  

Uppföljning av planen
Uppföljningen av planen ingår som en del av förvaltningens kvalitetsledningsarbete.  Ansvaret för 
uppföljningen vilar på förvaltningschefen.

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef
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Medarbetarperspektiv 

1. Arbetsförhållanden (Diskrimineringslagen 3 kap 4§)
Diskrimineringslagen 2008: 567 
4 § ”Arbetsgivaren ska genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 
omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena ska lämpa sig för alla arbetstagare oavsett kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.” 

Kartläggning av nuläget, MAU
Den senaste mätningen visar ej några signifikanta skillnader mellan kön, förutom när det gäller 
arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt. Kvinnor upplever i högre utsträckning än män att de 
känner sig utslitna efter arbetet samt att de inte hinner reflektera i lika stor utsträckning som 
männen.

Övrigt att beakta

Medarbetarsamtal
Återkoppling från chef visar inte på några direkta skillnader mellan män och kvinnor. Detta samtal 
som sker årligen är en viktig del i samarbetet mellan chef och medarbetare, för att klargöra 
förväntningarna.
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Diskussion/analys
Även om vi inte kan se stora skillnader mellan män och kvinnors upplevelse i senaste 
medarbetarundersökningen är frågan om arbetsvillkor oavsett kön, etnicitet, religion eller annan 
trosuppfattning centralt för att medarbetarna ska ha goda förutsättningar för arbetet.

Målsättning för perioden

Budget
Inom befintlig ram.

Åtgärdsplan 2015
Åtgärd Ansvarig Tidpunkt
Uppföljning av kommande resultat i 
MAU 2015 

 HR-chef Vår 2015

Återkoppling MAU 2015 till chefer Förvaltningschef Vår 2015
Planering av åtgärder utifrån 
resultatet

HR-chef Vår/Höst
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2. Förvärvsarbete och föräldraskap (Diskrimineringslagen 3 kap 5§)
Diskrimineringslagen 2008: 567, 5 § ” Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare 
att förena förvärvsarbete och föräldraskap.” 

Kartläggning av nuläget

Diskussion/analys 
Från arbetsgivaren är det viktigt att ge tydligt budskap till medarbetarna att föräldraledighet är något 
positivt. 
Viktiga möten och aktiviteter förläggs i möjligaste mån till tid och plats som underlättar kombination 
av arbete och föräldraskap. 
Föräldralediga ska få tillgång till information och erbjudas möjlighet att delta på arbetsplatsträffar, 
medarbetarsamtal och utbildning under ledigheten. 

Målsättning för perioden
Alla medarbetare inom Omvårdnad Gävle ska ges samma möjlighet att förena föräldraskap och 
arbete utan att verksamhetens kvalitet och effektivitet försämras. 

Gävle Kommun ska förutom att ge möjlighet att förena föräldraskap och arbete också framstå som 
en anhörigvänlig arbetsgivare. Av den anledningen avser vi att följa upp förekomsten av ledigheter 
på grund av vård av anhörig i kommande medarbetarundersökning.
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 Åtgärdsplan 2015
Åtgärd Ansvarig Tidpunkt

Uppföljning av resultatet i MAU 2015 
rörande uttag av föräldraledighet 
samt resultatet av kartläggning av 
förekomsten av ledighet för vård av 
anhörig genom MAU 2015

HR-chef Våren 2015

Säkerställa att alla medarbetare som 
blir föräldrar oavsett kön, upplever 
att arbetsgivaren ser positivt på 
möjlighet att förena arbetsliv och 
föräldraroll.

Chef Jämnt

Följa upp om individuell 
schemaplanering har lett till ökade 
möjligheter att kombinera arbete 
med föräldraskap och 
föräldraledighet.

HR-chef Hösten 
2015

3. Trakasserier (Diskrimineringslagen 3 kap 6§)

Diskrimineringslagen 2008: 567,  6 § ” Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon 
arbetstagare utsätts för trakasserier eller repressalier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning eller för sexuella trakasserier.” 

Kartläggning av nuläget
För att kartlägga trakasserierna har genomgång av resultatet av 2013 års medarbetarundersökning, 
MAU, ur ett könsperspektiv. 11,7 % anser sig utsatta för mobbning och/eller trakasserier. Man 
upplever sig ej få det stöd man behöver trots våra rutiner för att fånga upp och ge stöd till berörda 
medarbetare.
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Diskussion/analys
Inga medarbetare skall utsättas för trakasserier och mobbning på arbetsplatser inom Omvårdnad 
Gävle. 

Målsättning för perioden 
Att säkerställa att medarbetare inte utsätts för trakasserier och/eller mobbning är ett chefsansvar. 
För att lyckas med det måste vi säkerställa att alla medarbetare får information om vår handlingsplan 
i samband med introduktion, men även under pågående anställning påminnas om det ansvar var och 
en har att uppmärksamma ett olämpligt agerande.

Åtgärdsplan 2015
Åtgärd Ansvarig Tidpunkt
Alla medarbetare känner till 
Gävle kommuns handlingsplan 
mot trakasserier och sexuella 
trakasserier. Alla anställda 
känner till vart de vänder sig för 
att få stöd och hjälp.

Chef Alltid

Analysera resultatet 2015 i 
förhållande till 2013

HR-chef Våren 2015

HBTQ-utbildning till chefer och 
HR-konsulter

HR-chef Våren 2015
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4. Rekrytering (Diskrimineringslagen 3 kap 7§)
Diskrimineringslagen 2008: 567,  7 § ” Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning ges möjlighet att söka lediga anställningar.” 

Kartläggning av nuläget
Omvårdnad Gävles medarbetare är starkt kvinnodominerad. Att förändra detta förhållande kräver 
tålmodighet och långsiktighet. Vi behöver öka intresset och förstahandsansökningar till Vård- och 
Omsorgsprogrammet bland yngre män.  Det krävs marknadsföringsinsatser i olika forum för olika 
målgrupper och åldersgrupper för att påverka ett utbildningsval och skapa intresse för 
omvårdnadsyrken.  Gävle Kommun har dessutom ett mål att 1,5 % av våra medarbetare ska 
rekryteras ur gruppen funktionsnedsatta. 

Målsättning för perioden

Åtgärdsplan 2015
Åtgärd Ansvarig Tidpunkt
Genomföra särskilda insatser för att 
påverka val av utbildning och 
marknadsföra yrket särskilt riktat till 
yngre män samt till vuxna för att göra 
ett karriärbyte.

HR-chef 2015

I samband med rekrytering särskilt 
ange vår strävan att öka andelen män 
och att vi gärna ser manliga sökande.

HR-chef 2015

5. Jämnare könsfördelning (Diskrimineringslagen 3 kap 8, 9§ §)
Diskrimineringslagen 2008: 567 
8 § ”Arbetsgivaren ska genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning 
mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare.” 
9 § ”När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller 
inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det 
underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet 
efter hand ökar.” 

Målsättning för perioden 
Se punkt 4

Åtgärdsplan 2015
Åtgärd Ansvarig Tidpunkt
Kartläggning av antal utvecklingsledare/handledare HR-chef Våren 

2015
Puffa för att rekrytera fler män som handledare HR-chef 2015
Utbilda handledare i 
funktionsnedsättning/tillgänglighetsprogrammet HR-chef

2015
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6. Lönekartläggning (Diskrimineringslagen 3 kap 10, 11§§)
Diskrimineringslagen 2008: 567, 10 § ” I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
anställningsvillkor mellan kvinnor och män ska arbetsgivaren vart tredje år kartlägga och analysera - bestämmelser och 
praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren, och - löneskillnader mellan kvinnor och män 
som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. 
Arbetsgivaren ska bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. Bedömningen ska 
särskilt avse skillnader mellan - kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och - grupp med 
arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och grupp med arbetstagare som utför 
arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. 
11 § ” Arbetsgivaren ska vart tredje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där redovisa resultatet av 
kartläggningen och analysen. I planen ska anges vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå 
lika lön för arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen ska innehålla en kostnadsberäkning och en 
tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom 
tre år. 
En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts ska tas in i efterföljande handlingsplan. 
Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som vid det senaste 
kalenderårsskiftet sysselsatte färre än 25 arbetstagare. ” 

Kartläggning av nuläget
Förvaltningen har under 2014 deltagit i kommunens centrala lönekartläggning. Inför löneöversyn 
2015 har lönekartläggning genomförts både avseende lika och likvärdiga arbetet.
Resultatet av årets lönekartläggning ligger till grund för särskilda prioriteringar i löneöversynen. 
Gävle Kommun har ett mål att ha jämställda löner.

Målsättning för perioden
Inom förvaltningen ska inga löneskillnader bero på kön. Vi arbetar utifrån gällande personalpolicy 
samt riktlinjer för lönebildning. 
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Attesträtt för år 2015 för 
Omvårdnadsnämnden



Ansvar Ansvarsnamn Namn Beslutsattestant
1594 OMVÅRDNAD GÄVLE Annmarie Sandberg Omv
1595 OMV FÖRVALTNINGSCHEF Annmarie Sandberg Omv
1597 OMV PLANERING OCH UTVECKLINGSENHET Lena Isokivelä Omv
1598 OMV PLANERING OCH UTVECKLINGSENHET Lena Isokivelä Omv
1599 OMV MYNDIGHETSENHET Katarina Skoog OMV
1600 OMV BISTÅNDSENHET SOL Britt-Inger Ärfström OMV
1602 OMV BISTÅNDSENHET LSS Katarina Skoog OMV
1603 OMV FÖREBYGGANDE Stina Nordström Omv
1604 OMV KÖP AV HUVUDVERKSAMHET MYNDIGHET Katarina Skoog OMV
1609 OMV KÖP AV HUVUDVERKSAMHET PLANERING Lena Isokivelä Omv
1611 OMV Kontaktpers/kontaktfamilj Lena Isokivelä Omv
1613 OMV PRODUKTION ENHETSCHEF Annmarie Sandberg Omv
1614 OMV PFV ADMINISTRATION Ing-Marie Gustafsson Omv
1615 OMV POOLVERKSAMHET Anette Larsson Omv
1616 OMV OMRÅDESCHEF ORDINÄRT BOENDE Torsten Sjöström OMV
1617 OMV NATTEAM Anneli Grönblad Omv
1618 OMV DAGVERKSAMHET Rose Geschwindt Omv
1621 OMV LARMENHETEN Anneli Grönblad Omv
1623 OMV ÄNGSLYCKAN Katrin Svensson Omv
1624 OMV SOLBERGAHEMMET Anne Hillman Omv
1625 OMV DEMENSOMSORGEN Camilla Carlsten Omv
1627 OMV HEMTJÄNST HAMRÅNGE Anne Hillman Omv
1628 OMV HEMTJÄNST HILLE-STRÖMSBRO Natalia Gustafsson Omv
1629 OMV HEMTJÄNST SÄTRA Helen Polmé Omv
1630 OMV HEMTJÄNST BRYNÄS Solbritt Jonsson Omv
1631 OMV HEMTJ VALBO-FORSBACKA 1 Annica Eriksson Omv
1632 OMV HEMTJ VALBO-FORSBACKA 2 Helena M Jonsson Omv
1633 OMV HEMTJÄNST BOMHUS Viktoria Persson Omv
1634 OMV HEMTJÄNST HEDESUNDA Katrin Svensson Omv
1635 OMV HEMTJÄNST CENTRALA GÄVLE Ingela Söderberg Omv
1637 OMV OMRÅDESCHEF VÅRD OCH OMSORDSBOENDE Anette Falk Omv
1638 OMV VAKTMÄSTARE Judy Kjellin Omv
1641 OMV FLEMINGGATAN 11 Lena Johansson OMV
1642 OMV FLEMINGGATAN 15 Linda Schledermann Omv
1645 OMV FLEMINGGATAN 13 Lena Johansson OMV
1646 OMV VALLONGÅRDEN 1 Maria Bodin OMV
1647 OMV VALLONGÅRDEN 2 Sylvia Wigstrand Omv
1648 OMV VALLONGÅRDEN 3 Carina Andersson Omv
1649 OMV BERGMÄSTAREN Anette Hedlund Omv
1650 OMV SOFIA MAGDALENA 1 Annelie Lundh Omv
1651 OMV SOFIA MAGDALENA 2 Anna Almén Omv
1652 OMV SOFIA MAGDALENA 3 Kristina A Eriksson Omv
1654 OMV FURUGÅRDEN 1 Jenni Zetterberg Omv
1655 OMV FURUGÅRDEN 2 Fredrik Olsson Omv
1656 OMV GÄVLE KORTTIDSENHET 1 Margareta Bodinson Omv
1657 OMV GÄVLE KORTTIDSENHET 2 Karin Ekström Omv
1658 OMV FURUGÅRDEN 3 Fredrik Olsson Omv
1659 OMV KRISTINELUNDSGÅRDEN 1 Anita Valente Costa Omv
1660 OMV BJÖRKEGRENSKA GÅRDEN Ewa-Lotta Alm-Wahlman Omv



1661 OMV KRISTINELUNDSGÅRDEN 2 Anette Jacobsson Omv
1662 OMV KRISTINELUNDSGÅRDEN 3 Anita Valente Costa Omv
1664 OMV HILLEBORG 1 Helena Persson Omv
1665 OMV HILLEBORG 2 Solveig Lindström Omv
1666 OMV SELGGRENSGÅRDEN 1 Lise-Lotte Smedlund Omv
1667 OMV SELGGRENSGÅRDEN 2 Carina Delin Omv
1668 OMV FORELLPLAN 1 Helena Grip Omv
1671 OMV FORELLPLAN 2 Charlotte E Larsson Omv
1672 OMV FORELLPLAN 3 Ulla Tidsjö Omv
1673 OMV OMRÅDESCHEF LSS-PERS.ASS Stig Norberg Omv
1674 OMV LSS-PERS ASS OMRÅDE 1 Lena Hedlund Omv
1676 OMV LSS-PERS ASS OMRÅDE 2 Thérese Struyk Omv
1679 OMV LSS-PERS ASS OMRÅDE 3 Peggy Johansson Omv
1680 OMV LSS-PERS ASS OMRÅDE 4 Lena Andersson Omv
1681 OMV LSS-PERS ASS OMRÅDE 5 Anna Grönlund Omv
1683 OMV LSS-PERS ASS OMRÅDE 6 Hans Wallberg Omv
1684 OMV LSS-PERS ASS OMRÅDE 7 Ingela Jidåker Omv
1685 OMV LSS-PERS ASS OMRÅDE 8 Madeleine Lauritsen Omv
1687 OMV KONTAKTPERSONER/FAMILJ Ola Westergren Omv
1689 OMV ANHÖRIGANSTÄLLDA Alejandra Olivares Omv
1691 OMV OMRÅDESCHEF BOENDE O STÖD SOL/LSS Stig Norberg Omv
1693 OMV BOENDESTÖD Susanne Jacobsson Omv
1694 OMV VÄPNARGATAN 50 Marita Carlsson Omv
1695 OMV BARNSTUGEVÄGEN 6 Marita Carlsson Omv
1696 OMV VENDELSG 2A Johan Callenmark OMV
1697 OMV TREDJE TVÄRG 25C Marita Carlsson Omv
1698 OMV NYGÅRDSV 10 Taina Palomäki Omv
1700 OMV NYGÅRDEN Taina Palomäki Omv
1702 OMV VALLONGATAN 3 Taina Palomäki Omv
1705 OMV GLIMMERV 5 Susanne Jacobsson Omv
1709 OMV OMRÅDESCHEF BOENDE O STÖD LSS Pia Gabrielli Omv
1711 OMV GRÅSTENSV 21 Monica Ameztegui-Lindberg Omv
1712 OMV N KÖPMANG 32 A Monica Ameztegui-Lindberg Omv
1713 OMV VINBÄRSV 237 Eva-Maj Snellman Omv
1714 OMV NÄRINGSG 5 A Anna Nordin, OMV
1715 OMV IDROTTSALLEN 28 Anna Nordin, OMV
1716 OMV ULVSÄTERSV 20 Monica Ameztegui-Lindberg Omv
1717 OMV LINDBACKAV Camilla Berner Omv
1718 OMV PUKSLAGARV Camilla Berner Omv
1719 OMV VINDDRAGET 10C Camilla Berner Omv
1720 OMV STUREBORGSV 11 Daniel Skoog Omv
1721 OMV TUSSILAGOV 205 Eva-Maj Snellman Omv
1722 OMV TUSSILAGOV 207 Eva-Maj Snellman Omv
1723 OMV VÄPNARG 19 Ann Hedbom Omv
1724 OMV VINDDRAGET 3 A-B Daniel Skoog Omv
1725 OMV LADUG 6 Carina B Eriksson Omv
1726 OMV RÅGÅNGSV 19 Ann Hedbom Omv
1727 OMV IDROTTSALLEN 14 Anna Nordin, OMV
1728 OMV PERSONLIGT STÖD Carina B Eriksson Omv
1729 OMV FÖRSTA TVÄRG 11 Pia Alsin Omv



1730 OMV HÖVDINGAV 61 B Eva-Maj Snellman Omv
1732 OMV FURUVIKSV 62 Camilla Berner Omv
1733 OMV JARLAVÄGEN 7 B Pia Alsin Omv
1734 Omv Vegagatan 10 Ann Hedbom Omv
1736 OMV TORDÖNSG 8A Daniel Skoog Omv
1739 OMV RÅGÅNGSV 17 Ann Hedbom Omv
1742 OMV N ÅKARG 76 B Pia Alsin Omv
1750 OMV VILLA MILBO Ewa-Lotta Alm-Wahlman Omv
1753 OMV VILLA BRYNÄS Ewa-Lotta Alm-Wahlman Omv
1754 OMV KORTTIDS/FLEMMINGG Camilla Carlsten Omv
1756 OMV Områdeschef gemensam verksamhet Anneli Lindblom Omv
1757 OMV REHABILITERINGSENHETEN Kerstin Nordström Omv
1758 OMV HEMSJUKVÅRDEN Anna-Lena Eklund OMV
1759 OMV SJUKSKÖTERSKOR E FRANZÉN Eva Franzén Omv
1760 OMV SJUKSKÖTERSKOR MALIN LÖÖF Malin Lööf Omv
1761 OMV Enheten för verksamhetsstöd Ewa Molarin Omv
1763 FONDER Ewa Molarin Omv
1764 ERICSSON STIFTELSE Birgitta Sedvall OMV
1840 OMV UTVECKLINGSENHETEN Kerstin Weivert Omv
1841 OMV EGENREGI Annmarie Sandberg Omv
1842 OMV HEMTJÄNST ANDERSBERG Sarah Bydén Omv
1843 OMV HEMTJÄNST SÖDER Lise-Lotte Sandberg Omv
1891 Stora Esplanadgatan 27 A Monica Ameztegui-Lindberg Omv
1898 OMV Boendestöd 2 Johan Callenmark OMV
1899 OMV Lokaler Roger Karlsson OMV
1906 Gruppbostad för barn Camilla Berner Omv
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Attesträtt för år 2015 för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut
att godkänna bilagda beslutsattestanter att gälla under år 2015, samt

att förvaltningschefen har rätten att besluta om nya/ändrade beslutsattestanter 
under året. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har upprättat förslag till beslutsattestanter för Omvårdnad Gävle 
att gälla under år 2015. Attestförteckningen visar de personer som är 
beslutsattestanter och därmed har det ekonomiska ansvaret för verksamheten. 

Attestförteckningen är upprättad i enlighet med attestreglemente som antogs av 
Kommunfullmäktige 1999-05-31. Reglemente gäller kommunens ekonomiska 
transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning och medel som 
kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef
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Undertecknande av handlingar 2015

Förslag till beslut
Att delegation av beslutanderätt innefattar även rätt att underteckna avtal, som 

hänför sig till verkställighet av beslutet,

Att skrivelse/yttrande i Omvårdnad Gävles namn får undertecknas av berörd 
handläggare i rutinmässiga frågor eller enkla yttranden. I principiella frågor 
skall skrivelser undertecknas av förvaltningschefen med kontrasignation av 
handläggaren. Vid tveksamhet skall samråd ske med förvaltningschefen,

Att som firmatecknare utse förvaltningschef, biträdande förvaltningschef att var 
och en för sig teckna firman för Omvårdnadsnämnden, med 
Omvårdnadsnämndens ordförande som ersättare,

Att övergripande attesträtt inom nämndens ramar ges till förvaltningschef, 
biträdande förvaltningschef, ekonomichef, myndighetschef, chef 
verksamhetsstöd, med ekonom vid enheten för verksamhetsstöd som 
ersättare. 
Attesträtt i övrigt fördelas av förvaltningschefen genom särskilt beslut,

Att vid förfall för övriga attestanter inom Omvårdnad Gävle uppdras till 
Omvårdnadsnämndens ordförande att inträda som attestant,

Att utfärdande av fullmakt hos Posten och kvittens av ankommande 
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värdepost delegeras till förvaltningschef och chef verksamhetsstöd, med 
nämndsamordnare som ersättare, samt

Att verksamhetschef för särskilt boende, eller den som denne utser i sitt ställe, 
förfogar över det balanskontot som skapats för den gemensamma 
hushållningen (matkassa).

Ärendebeskrivning
Enligt reglemente för Omvårdnadsnämnden skall avtal, andra handlingar och 
skrivelser som beslutats av nämnden undertecknas av ordföranden eller vid 
förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av anställd som nämnden 
bestämmer.
I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna handlingar.

Rätten att underteckna en handling innefattar inte beslutanderätt utan avser 
endast en behörighet att på nämndens vägnar underteckna handlingar av olika 
slag. Den som undertecknar en handling kan alltså inte enbart på den grunden 
ingå för nämnden bindande avtal eller liknande. Ett bakomliggande beslut av 
behörig beslutsfattare erfordras. Undertecknandet är närmast att se som en 
bekräftelse på att beslutet är fattat.
Delegationsbeslut fattas i Omvårdnadsnämndens namn enligt Besluts- och 
delegationsförteckning för Omvårdnadsnämnden.

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef
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Egen regi – Rehabiliteringsenheten ..............................................................23

Myndighet/nämnd Omvårdnadsnämnden

Förvaltning Omvårdnad Gävle

Verksamhet Gemensam allmän administration 

Berörda IT-system Agresso, Treserva, Platina, IFS, Procapita, LISA, ADATO

Arkivansvarig

Medium = Papper om inget annat anges.

Handlingar som skall bevaras skall skrivas ut på arkivbeständigt papper, Arkiv-80.

Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

NÄMND
Anmälningsärenden Kronologiskt i pärm

nämndsekreterare
Gallras,
5 år 

Arvodesutbetalning till 
förtroendevalda 
- ersättningsanspråk, där det 
  finns tillhörande 

kvittounderlag
- övriga ersättningsanspråk,

utan kvittounderlag, samt
intyg om löneavdrag

Förvaras hos
Löneenheten

Kronologiskt i pärm
nämndsekreterare

Gallras,
10 år

Gallras, 
2 år

 

Beslutsärenden Kronologiskt i
dokumentskåp/
diarieakt

Bevaras 5 år Tillhör de diarieförda
ärendena. 
Diarieföres i Platina.

Delegationsbeslutsärenden Kronologiskt i pärm
nämndsekreterare

Bevaras 5 år

Kallelse/föredragningslista Digitalt hos
nämndsekreterare

Gallras
2 år

Nämndsprotokoll Kronologiskt i pärm
nämndsekreterare

Bevaras 5 år Inbindes, 
Arkiv 80-papper

SAMVERKANSGRUPPER OCH FÖRVALTNINGSLEDNING
Kallelse till förvaltningsledning Digitalt hos sekr. Gallras 2 år 

Förvaltningsledningsprotokoll Digitalt hos sekr. Gallras 5 år

Kallelse till samverkansgruppen Digitalt hos sekr. Gallras 2 år
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Protokoll från 

samverkansgruppen

Kronologiskt i pärm

hos sekreterare

Bevaras 5 år

Typ av dokument

Förvaring/

Sortering

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

MBL-protokoll Kronologiskt hos

HR-konsult

Bevaras 5 år

Skyddsrondsprotokoll Kronologiskt hos

Enheten för 

verksamhetsstöd

Bevaras 5 år

Minnesanteckningar från

Avdelnings-, personal-, infor-

mationsmöten eller liknande

Kronologiskt hos

sammankallande

Gallras 

1 år

ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
Avtal och kontrakt 
rörande verksamheten

Kronologiskt i
dokumentskåp/
diarieakt

Bevaras 5 år efter
avtalets
utgång

Avtal som direkt 
berör verksamheten, 
t ex entreprenad.
Tillhör de diarieförda
ärendena

Avtal och kontrakt av 
rutinmässig karaktär

Kronologiskt i pärm
i receptionen, samt
om så önskas även 
en kopia hos 
ansvarig för avtalet

Gallras
2 år efter
avtalets
utgång

T ex hyres-, städ-,
service-, och leasing-
avtal, korttidsvistelse
eller andra avtal utifrån
SoL, LASS och LSS.
Registreras i Platina.

Behörighetsansökan till 
kommunens nät samt
övriga system

Elektroniskt hos
Systemförvaltare

Gallras
vid
inaktualitet

Cirkulär, skrifter av tillfällig
kortvarig betydelse, handlingar
överlämnade f k samt övrig
allmän information

Kronologiskt i
pärm receptionen

Gallras vid
inaktualitet

T ex Svenska kommun-
förbundets cirkulär
och kursinbjudningar

Delgivningskvitto Skickas till berörd
handläggare

Gallras
2 år

Om ärendet är diariefört
läggs det i Platina

Diarium och register till 
diarium samt ett exemplar
av varje använd diarieplan

Kronologiskt i pärm
hos registrator

Bevaras 5 år Diarielista skrivs ut
efter 1 år på Arkiv-80
papper
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Typ av dokument

Förvaring/

Sortering

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

Diarieförda handlingar

- Anteckningar/meddelanden

som inte tillför sakuppgift

till ett ärende

- Arbetsmaterial/ändrade

dokument i ett ärende

Kronologiskt i

dokumentskåp/

diarieakt

Bevaras

Vid avslut

av ett

ärende

Vid avslut

av ett

ärende

5 år Diarieföres i Platina.

Kan gallras från ett 

ärende om det inte

behövs för att man ska

förstå det.

Kan gallras från ett 

ärende eftersom 

betydelse upphört i och

med att en slutlig 

skrivelse färdigställts.

Dokumentation av kurser,

utbildningar och seminarier

hållna i egen regi

Bevaras hos

utbildningsansvarig

om ej diarieförd

Bevaras 5 år Kurser som anordnas

tillsammans med andra

intressenter, skall

dokumentationen

bevaras av den som är

huvudansvarig

Enkäter

- Sammanställningar av

egna enkäter, samt ett

exemplar av enkäten

- Svar på externa enkäter

Kronologiskt i

dokumentskåp/

diarieakt

Kopia hos berörd

handläggare

Bevaras

Gallras

2 år

5 år Tillhör de diarieförda

ärendena. 

Diarieföres i Platina.

Från t ex Socialstyrelsen.

OBS, om det avser ett

större enkätsvar så

skall det diarieföras.

Förvaltningshandbok Elektroniskt Bevaras 5 år Vid betydande förändringar

skall ett exemplar av 

handboken bevaras

Informationsskrift, broschyr,

video, CD-rom eller liknande

som beskriver/framställts

av verksamheten

Hos kommunikatör Bevaras 5 år

Inventarieförteckning Verksamhetschef/
vaktmästeri

Bevaras 5 år
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Typ av dokument

Förvaring/

Sortering

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

Korrespondens
- extern, av tillfällig betydelse

- extern, ej rutinmässig

- intern, meddelanden/
information

Berörd handläggare

Kronologiskt i
dokumentskåp/
diarieakt

Berörd handläggare

Gallras 
2 år

Bevaras

Gallras vid
Inaktualitet

5 år

T ex enkel förfrågan 
som kan likställas med 
telefonsamtal. Gäller 
även e-post. Bedömning
görs om det ska
registreras i Platina

Gäller även e-post.
Tillhör de diarieförda
ärendena. 
Diarieföres i Platina.

Mobiltelefonavtal Kronologiskt i 

pärm hos

telefonisamordnare

Gallras

2 år efter 

avslutat 

avtal

Original finns hos berörd

mobiloperatör. Kopia

finns hos förvaltning.

Mottagningsbevis Kronologiskt hos
berörd handläggare

Gallras
2 år

Skickas till berörd 
handläggare av ärendet

Passerkortskvittenser Kronologiskt i
pärm receptionen

Gallras vid
återlämning
av kort

Avser tags för passering
in och ut Hamiltong. 22

Postlista – inkomna handlingar Kronologiskt i
pärm receptionen

Gallras
2 år

Postpärmen Kronologiskt i
pärm receptionen

Bevaras 5 år Skrivelser till förvaltningen

bevaras tillsammans med

svarsbrev i pärmen

Projekt (och utredningar)
- Slutrapport, handlingar, 

protokoll på projekt som be-
drivs inom eller på uppdrag 
av den egna verksamheten

Kronologiskt i
dokumentskåp/
diarieakt

Bevaras 5 år efter
projektets
slut

Tillhör de diarieförda
ärendena. 
Diarieföres i Platina.

Rapportpärm Kronologiskt i
pärm receptionen

Gallras 
2 år

Rapporter som inkommer

elektroniskt vidarebefordras

via e-post till berörda

Reklam, kursinbjudningar Gallras vid
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samt övrig allmän info inaktualitet

Typ av dokument

Förvaring/

Sortering

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

Statistiska uppgifter som
lämnas till statliga myndigheter

Hos ansvarig
handläggare 

Gallras
2 år

T ex SCB

Tidningsurklipp som har direkt

anknytning till verksamheten

Kronologiskt i

pärm receptionen

Bevaras 5 år

Verksamhetsplaner och

Verksamhetsuppföljningar

Hos ansvarig 

handläggare om 

inte handlingen är 

diarieförd

Bevaras 5 år

ANSÖKNINGAR
- Föreningsbidrag

Ansökningar från föreningar

om bidrag

Kopia hos berörd

handläggare

Gallras

5 år

Får gallras under 

förutsättning att

sammanställning gjorts.

Original förvaras hos

Kultur & Fritid

Sammanställningar över

ansökningar från föreningar 

om bidrag med beslut 

Diarieföres Bevaras 5 år

- Fonder
Urkunder rörande 

donationsfonder

Hos ansvarig

handläggare

Bevaras 5 år

Sammanställningar över 

ansökningar och beslut 

rörande donationsfonder

Hos ansvarig

handläggare

Bevaras 5 år Om ej sammanställningar

görs skall ansökningarna

bevaras

Ansökningar, med bilagor,

om utdelning ur fonder

Hos ansvarig

handläggare

Gallras

5 år

Under förutsättning att 

sammanställning gjorts

- Statsbidrag
Statsbidragsansökningar Hos ansvarig

handläggare

Gallras

10 år

Underlag till 

Statsbidragsansökningar

Hos ansvarig

handläggare

Gallras

2 år

Under förutsättning att

ansvarsfrihet för året

beviljats
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Typ av dokument

Förvaring/

Sortering

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

- Övriga ansökningar
Ansökningar hos övriga instanser,

t ex projektmedelsansökningar

Hos ansvarig

handläggare

Gallras

2 år

 

ARBETSMILJÖ/SÄKERHET
Checklista SBA-periodisk

tillsyn

I pärm hos

Fastighetsansvarig

Gallras

10 år

Arbetsskadeanmälan

- kopia

Se personal

Checklista SBA 

– internkontroll brandskydd

I pärm Gallras 

10 år

Tillbud

- kopia

Se personal

LOKALER
Hyresavtal Arkivskåp plan 4 Gallras 2 år Avslutade

EKONOMI
Attestförteckning I Platina Gallras

10 år
Diarieförs i Platina

Bokföringsorder/rättelse
bokföringsunderlag

Elektroniskt i
i ekonomisystemet 
eller i pärm hos
ekonom

Gallras
10 år

Kopior kan gallras
efter 2 år

Budgethandling Om ej diarieförd.
I pärm ekonomichef

Bevaras 5 år

Budgetunderlag, rapporter
och uppföljning

Hos berörd 
handläggare

Gallras 
2 år

Delårsbokslut Diarieföres Bevaras 5 år

Följesedlar/kvitton Skannas vid behov
som bilaga till
fakturan

Gallras
vid
inaktualitet

Endast om full säkerhet
föreligger att motsvarande
faktura är specificerad 
och inte utgörs av en 
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samlingsfaktura

Typ av dokument

Förvaring/

Sortering

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

Förskottskassor
- utbetalda

Verifikations-
nummerordning

Gallras
10 år

Förskottskassor
- kvittenser

I pärm hos
Ekonomiassistent

Gallras
2 år

Internfakturor, underlag I pärm hos
Ekonomiassistent

Gallras
2 år

Kontoplaner och
Kodförteckningar

Bevaras 5 år Diarieförs

Körjournaler Ute i 
verksamheterna

Gallras
2 år

Mottagningserkännande 

för betalkort

Hanteras av

KLK-ekonomi

Gallras

2 år

Bedöms som kvittenser

avseende förskottskassor

Rekvisitionsblock - kopior Hos ansvarig Gallras

2 år

Underlag för återsökande

av moms

I Platina Gallras 

3 år

Registreras direkt i

Platina

Utanordningar tillsammans

med leverantörsfakturor

Verifikations-

nummerordning

Gallras

10 år

Årsbokslut Årsvis, diarieföres Bevaras 5 år
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Typ av dokument

Förvaring/

Sortering

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

UPPHANDLING
- Vård och omsorg
Inköp Gävleborg ansvarar för att hantera/bevara samtliga handlingar.

Omvårdnad Gävle är upphandlande myndighet, varför handlingar av praktiska skäl även förvaras i 

vårt diarium.

Annons för anbudslämnande Bevaras 5 år Inköp Gävleborg

Antagna anbud och dess

handlingar

Bevaras 5 år Inköp Gävleborg

Förfrågningsunderlag Diarieföres Bevaras 5 år Inköp Gävleborg och

Omvårdnad Gävle

Handlingar rörande beslut

avseende upphandlingen

Diarieföres Bevaras 5 år Inköp Gävleborg och

Omvårdnad Gävle

Protokoll över öppning av

anbud, förteckning över

anbud

Bevaras 5 år Inköp Gävleborg

Sammanställning över

kvalificering av anbudsgivare

och utvärdering av anbud

Diarieföres Bevaras 5 år Inköp Gävleborg och

Omvårdnad Gävle

Upphandlingsavtal Diarieföres Bevaras 5 år Inköp Gävleborg och

Omvårdnad Gävle

PERSONAL 
En kommungemensam dokumenthanteringsplan gällande olika personalhandlingar skall tas fram. 

Justeringar och tillägg kommer att göras 

Ansökningshandlingar

- från sökande som ej 

fått tjänst

- från sökande som fått tjänst

Systematisk 

förvaring

Diarieföres

Gallras efter

2 år

Bevaras 5 år Kopia till Personakt, 

KLK löneenh.

Anställningsavtal – tillsvidare- 

Samt visstidsanställningar Personakt Bevaras

Personakt,

KLK Löneenheten

Arbetsskadeanmälan Digitalt, LISA

Rehabiliteringsdokumentation Personakt Bevaras Personakt,

KLK Löneenheten
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Sekretessbevis 

(tystnadspliktsförsäkringar) Personakt Bevaras

Personakt,

KLK Löneenheten

Typ av dokument

Förvaring/

Sortering

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

Tillbud, kopia Digitalt, LISA

Timvikariehandlingar som 

T ex visar arbetad tid

(anställningsbevis) och

utbetalad lön Personakt Bevaras

Personakt,

KLK Löneenheten

Utdrag från 

Belastningsregistret från

Rikspolisstyrelsen Personakt Bevaras

Personakt,

KLK Löneenheten
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Myndighet/nämnd Omvårdnadsnämnden

Förvaltning Omvårdnad Gävle

Verksamhet Egen regi - verksamhetschefer

Berörda IT-system Agresso, Treserva, Platina, IFS, Procapita, LISA, ADATO

Arkivansvarig

Medium = Papper om inget annat anges.

Handlingar som skall bevaras skall skrivas ut på arkivbeständigt papper, Arkiv-80.

Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

ARBETSMILJÖ/SÄKERHET
Arbetsskadeanmälan

- kopia

Se personal

Checklista SBA 

– internkontroll brandskydd

I pärm Gallras 

10 år

Se även checklista SBA

- periodisk tillsyn under

administration

Tillbud

- kopia

Se personal

Tillbudsrapporter

- kopia

Se personal

Sekretessbevis 

(tystnadspliktsförsäkringar)

- kopia

- original

I pärm hos

verksamhetschef

Gallras vid

inaktualitet

Bevaras Original bevaras i 

personakt

Nyckelkvittenser I pärm hos

verksamhetschef

Gallras vid

åter-

lämnande

ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET
Hyreskontrakt för boende Gallras 2 år

efter kontraktet

upphört



Sid 13 (23)

Inventarieförteckning Hos 
verksamhetschef

Bevaras 5 år

Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

Tjänstgöringsscheman Kronologiskt hos

verksamhetschef

i pärm

Gallras

2 år

KUNDER
Brev från anhöriga avseende

boende/kunder

 - kopia

Gallras vid

inaktualitet

Original samt brevsvar

skall fortlöpandeskickas 

till Myndighetsenheten

för bevarande i akt.

Kassaböcker för de boende Gallras vid

inaktualitet

Tillhör den boende

Kvittenser avseende mottagning

av personliga tillhörigheter

Gallras vid

inaktualitet

Planeringsdokument med 

uppgift om insatser hos varje

hemtjänstmottagare

Hos 

verksamhetschef

Gallras vid

inaktualitet

Listor över kunder, t ex med

trygghetslarm, förteckning

över hemtjänstmottagare

eller boenden

Hos

verksamhetschef

Gallras vid

inaktualitet
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Myndighet/nämnd Omvårdnadsnämnden

Förvaltning Omvårdnad Gävle

Verksamhet Hälso- och sjukvård

Berörda IT-system Treserva HSL

Arkivansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

HSL-JOURNALER 
Ordinationshandling för 
läkemedel

Journalen Gallras
10 år 

Efter senaste 
anteckning

HSL-journaler
Daganteckningar
Omvårdnadsanamnes
Omvårdnadsstatus
Vårdplan
Avvikelser
Funktionsstatus

Elektroniskt Gallras
10 år 

Efter senaste 
Anteckning.
Dessa handlingar skall
ej bevaras tillsammans
med personakter
enligt socialtjänstlagen

Läkemedelslista Journalen Gallras
10 år 

Efter senaste 
anteckning

Waranlista Journalen Gallras
10 år 

Efter senaste 

anteckning

- Handlingar som kan plockgallras
Blodsockerlista/insulinlista Journalen Gallras 10 år Efter senaste anteckning
Epikris från läkare Journalen Gallras 10 år Efter senaste anteckning
Epikris från sjuksköterska Journalen Gallras 10 år Efter senaste anteckning
Fotografier på sår/skador Journalen Gallras 10 år
Nortonskala Journalen Gallras vid

inaktualitet
När ärendet journalförts

Oroskurva/Sömnkurva Journalen Gallras vid

inaktualitet

När ärendet journalförts

Signeringslista läkemedel Journalen Gallras 10 år Efter senaste anteckning
Signeringslista nutritionsbeh. Journalen Gallras 10 år Efter senaste anteckning
Signeringslista sondmat Journalen Gallras 10 år Efter senaste anteckning
Signatur – förtydligande lista Journalen Gallras 10 år

efter senaste
anteckning

Fungerar som ”kodlista”
för att veta vem som 
har vilken signatur
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Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar
Sårjournal Journalen Gallras vid

inaktualitet
När ärendet journalförts

Tranfusionsjournal Journalen Gallras 10 år
efter senaste
anteckningen

Efter senaste 
anteckningen

Vändschema Journalen Gallras vid
inaktualitet

När ärendet journalförts

Vätskelista Journalen Gallras vid
inaktualitet

När ärendet journalförts

- Övriga handlingar
Delegeringsbeslut
medicinska arbetsuppgifter

Elektroniskt Gallras 3 år
efter senaste
anteckning

Efter utgången 
delegering

Förbrukningsjournal
narkotiska medel

Pärm på respektive 
Sjuksköterskexp.

Gallras 3 år
efter senaste
anteckning

Fulltecknat häfte sparas
till nästkommande
kvalitetsgranskning

Signaturlista avseende nyckel 
till läkemedelsförråd

Pärm på respektive 
Sjuksköterskexp.

Gallras 3 år
efter senaste
anteckning
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Myndighet/nämnd Omvårdnadsnämnden

Förvaltning Omvårdnad Gävle

Verksamhet Egen regi – Äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning

Myndighetsenheten

Berörda IT-system Treserva

Arkivansvarig

Medium = Papper om inget annat anges.

Handlingar som skall bevaras skall skrivas ut på arkivbeständigt papper, Arkiv-80.

Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

PERSONÄRENDEN - SOL
Personakter avseende bistånd
enligt Socialtjänstlagen

Personnummer Gallras
5 år efter
senaste 
anteckning,
undantag
5, 15, 25

Akter med
datum 5,
15, 25 
gallras
5 år efter 
sista 
anteckning

I de fall handlingar om
en och samma person
finns i fler än en akt,
bör gallringen av dessa
samordnas och samföras
i en personakt hos
Myndighetsenheten.
Originalhandlingar som
finns hos t ex 
verksamhetschefer och
avgiftshandläggare
skickas till 
Myndighetsenheten.
OBS!
Dessa handlingar skall
ej bevaras tillsammans
med akter enligt HSL.

- Handlingar som skall bevaras i personakt
Försättsblad Bevaras

Aktualiseringar Bevaras

Ansökningar Bevaras

Utlåtanden från t ex läkare,
psykolog, sjukgymnast, 
arbetsterapeut

Bevaras Bevaras om den utgör
bilaga till utredning som
ligger till grund för beslut
eller på annat sätt har 
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betydelse för ärendet

Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

Utredningar i enskilt ärende Bevaras

Beslut i enskilt ärende Bevaras

Beställningar i enskilt ärende Bevaras

Brukarkort – sammanställning

av samtliga insatser

Elektroniskt Bevaras Vid avslut skrivs en

sammanställning ut, 

som ska förvaras i akt.

Personliga planer 

(genomförandeplaner)

Bevaras

Dokument/löpande 

anteckningar

Bevaras

Förvaltningsdomstol

- överklagningar

- yttranden

- beslut/domar

Bevaras

Korrespondens av betydelse

för ärenden

Bevaras Korrespondensen 

omfattar alla medier,

såsom brev, fax och

e-post. 

Verksamhetschef som 

Har originalhandling 

skickar dessa till 

Myndighetsenheten.

Fullmakt avseende att

biträda den sökande

Bevaras Fullmakt till ombud 

eller förordnande till 

god man/förvaltare

- Handlingar av tillfällig karaktär i personakt
ADL-status

- kopior

Gallras vid

inaktualitet

Anteckningar och meddelanden

av tillfällig betydelse

Gallras vid

inaktualitet

Blankettfax från sjukhuset Gallras vid

inaktualitet

Epikris

- kopior 

Gallras vid

inaktualitet
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Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

Korrespondens av tillfällig

betydelse och/eller rutinmässig

karaktär

Gallras vid

inaktualitet

Omfattar alla medier, 

såsom brev, fax och

e-post

Läkarintyg

- kopior

Gallras vid

inaktualitet

Tandvårdskort Gallras vid

inaktualitet

Underlag till ansökningar Gallras vid

inaktualitet

Om inte dessa behövs

för att rätt förstå akten

Utkast och 

liknande arbetspapper

Gallras vid

inaktualitet

När t ex löpande

anteckning, PM, 

utredning färdigställts

Vårdplan Bevaras

Övriga kopior, handlingar som

kan finnas av olika slag

Gallras vid

inaktualitet

Om inte dessa behövs

för att rätt förstå akten

- Övriga handlingar 
Anmälningar som inte tillhör 

ärende och inte ger upphov

till ärende

Kronologiskt

 

Gallras

5 år

Förteckningar över kunder Gallras vid

inaktualitet

PERSONÄRENDEN - LSS
Personakter avseende bistånd

enligt LSS

Personnummer Gallras

5 år efter

senaste 

anteckning,

undantag

5, 15, 25

samt 

Akter med
datum 5,
15, 25 
gallras
5 år efter 
sista 

anteckning
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Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

- Handlingar som skall bevaras i personakt
Aktualiseringar Bevaras

Ansökningar i enskilt ärende Bevaras

Beslut i enskilt ärende Bevaras

Beställningar i enskilt ärende Bevaras

Daglig verksamhet

- meddelande om plats från

enhetschef

Bevaras Ev originalhandling hos

verksamhetschef sänds

till Myndighetsenhet

för att bevaras i 

personakt

Dokument/löpande 

anteckningar

Bevaras

Försättsblad Bevaras

Förvaltningsdomstol

- överklagningar

- yttranden

- beslut/domar

Bevaras

Fullmakt avseende att

biträda den sökande

Bevaras Fullmakt till ombud 

eller förordnande till 

god man/förvaltare

Genomförandeplaner Bevaras

Individuella planer, § 10 LSS Bevaras

Kontaktperson

- meddelande om tillsättning

Bevaras Idag skall detta ske i

löpande anteckning.

Ev originalhandling hos

verksamhetschef sänds

till Myndighetsenhet för 

att bevaras i personakt

Korrespondens av betydelse

för ärenden

Bevaras Korrespondensen 

omfattar alla medier,

såsom brev, fax och

e-post. 

Korrespondens som

erhålles och besvaras

av verksamhetschef, 

skickas till personakten
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hos Myndighetsenheten.

Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

Utlåtanden från t ex läkare,

psykolog, sjukgymnast, 

arbetsterapeut

Bevaras Bevaras om den utgör

bilaga till utredning som

ligger till grund för beslut

eller på annat sätt har 

betydelse för ärendet

Utredningar i enskilt ärende Bevaras

- Handlingar av tillfällig karaktär i personakt
Anteckningar och meddelanden

av tillfällig betydelse

Gallras vid

inaktualitet

Beslut om LASS Gallras vid

inaktualitet

Föredragnings-PM från

Försäkringskassa ang. LASS

Gallras vid

inaktualitet

Om det inte legat till

grund för beslut

Kopior av anteckningar från

annan kommun eller annat

landsting

Gallras vid

inaktualitet

Sedan relavanta

noteringar gjorts i

löpande anteckningar

Kostnadsförslag avseende

insatser

Gallras vid

inaktualitet

Kan röra sig om 

rekreation, folkhögskola

osv. Kan gallras vid

inaktualitet under 

förutsättning att det står

i löpande anteckning

Korrespondens av tillfällig 

karaktär

Gallras vid

inaktualitet

Omfattar alla medier

såsom brev, fax och

e-post

Underlag till ansökningar Gallras vid

inaktualitet

Kopior av diverse 

handlingar

Utkast, minneslappar 

och liknande arbetspapper

Gallras vid

inaktualitet

När t ex löpande

anteckning, PM, 

utredning färdigställts

Övriga kopior, handlingar som

kan finnas av olika slag

Gallras vid

Inaktualitet

Om dessa inte behövs

för att rätt förstå akten
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Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

- Övriga handlingar 
Anmälningar som inte tillhör 

ärende och inte ger upphov

till ärende

Kronologiskt Gallras

5 år

Förteckningar över kunder Gallras vid

inaktualitet

AVGIFTSHANDLÄGGNING ENLIGT SOL
Avgiftshandläggning enligt

Socialtjänstlagen

Gallras

5 år efter

senaste 

anteckning,

undantag

5, 15, 25

Akter med
datum 5,
15, 25 
gallras
5 år efter 
sista 

anteckning

Bevaras i personakt hos

Biståndsenheten. 

Efter avslutat ärende 

skickas akten till 

Myndighetsenheten

Räkningsunderlag för

debitering 

I pärm hos

avgiftshandläggare

Gallras

2 år

- Handlingar som skall bevaras i personakt
Ansökan om individuellt tillägg

till förbehållsbelopp

Bevaras

Avgiftsbeslut Bevaras

Beslut om individuellt tillägg

av förbehållsbelopp

Bevaras

Inkomstförfrågan Bevaras

Journalanteckningar Bevaras

Länsrättsbeslut avseende

överklagan av avgiftsbeslut

Bevaras

Yttrande till länsrätt Bevaras

Överklagan av inkomst/avgift

eller förbehållsbelopp

Bevaras
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Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

- Handlingar av tillfällig karaktär i personakt
Dödsboanmälan och
bouppteckningar - kopior

Gallras vid
inaktualitet

Underlag till ansökan om
individuellt tillägg/omprövning
av avgift

Gallras vid
inaktualitet

Detta kan utgöra kopior
av kvitton, kostnads-
Förslag, kopior av hyres-
avier etc. Bevaras i fall
man inte förstår ärendet 
utan dessa

Utkast, kladdar eller
liknande arbetspapper

Gallras vid
inaktualitet

- Övriga handlingar avseende debitering av avgift
Debiteringsunderlag för 

kunder på dagverksamhet

Avgiftshandläggare Gallras vid

inaktualitet

Lista över kunder vid

dagverksamhet och 

måltidskunder

Avgiftshandläggare Gallras vid

inaktualitet

Stansas in i 

verksamhetssystemet 

Treserva

Underlag till makulerade 

fakturor

Avgiftshandläggare Gallras vid

inaktualitet

Skickas till KLK

Underlag manuella

kundfakturor

Avgiftshandläggare Gallras

2 år
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Myndighet/nämnd Omvårdnadsnämnden

Förvaltning Omvårdnad Gävle

Verksamhet Egen regi- Rehabiliteringsenheten

Berörda IT-system  

Arkivansvarig

Medium = Papper om inget annat anges.

Handlingar som skall bevaras skall skrivas ut på arkivbeständigt papper, Arkiv-80.

Typ av dokument

Sortering/

förvaring

Bevara/

Gallra

Till Stads-

arkivet Anteckningar

Blanketter över personer med
höftbyxor 

Personnummer Gallras vid
inaktualitet

Delegeringsbeslut Elektroniskt Gallras 3 år
efter sista 
anteckning

Efter utgången delegering

Signeringslista Journalen Gallras 10 år

efter senaste

anteckning



D O K U M E N T H A N T E R I N G S P L A N

2014-12-04 Omvårdnadsnämnden 
Sid 1 (1)
Dnr 14ON340
Handläggare: Ewa Molarin 

O M V Å R D N A D  G Ä V L E

Box 825, 801 30  Gävle  Besöksadress Hamiltongatan 22 

Tfn 026-17 80 00 (vx), Fax 026-17 88 16 

omvardnad@gavle.se

www.gavle.se

Dokumenthanteringsplan för Omvårdnad Gävle

Omvårdnadsnämnden föreslås besluta: 
Att fastställa dokumenthanteringsplanen för Omvårdnad Gävle
Att Omvårdnadsnämnden en gång per år får ta del av och på nytt fastställa 

dokumenthanteringsplanen.  

Kommunfullmäktige antog 1998-12-14 ett arkivreglemente för Gävle kommun. 
Reglementet grundar sig på bestämmelserna i arkivlagen och arkivförordningen 
antagna bestämmelser om arkivvård som gäller för den kommunala arkivvården 
inom Gävle kommun.

I arkivreglementet framgår det att varje myndighet skall upprätta en plan som 
beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras – en 
dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplanen kan ses som en lathund för vad som ska göras med 
de handlingar som hanteras av myndigheten, vad som ska bevaras, vad som ska 
gallras och efter hur lång tid gallring ska ske. 

En översyn av Omvårdnad Gävles befintliga dokumenthanteringsplan har nu 
gjorts, enligt bifogad handling. 
Dokumenthanteringsplanen har även till viss del behandlat handlingar avseende 
personalfrågor. Dessa frågor bör dock stämma överens med centrala riktlinjer, 
vilket idag saknas för Gävle kommun.

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef
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2014-12-04 Omvårdnadsnämnden
Sid 1 (1)  
Dnr 14ON342 
Handläggare Ewa Molarin

O M V Å R D N A D  G Ä V L E

Box 825, 801 30 Gävle  Besöksadress Hamiltongatan 22 

Tfn 026-17 80 00 (vx)  Fax 026-17 88 16 

omvardnad@gavle.se

www.gavle.se

Besluts- och delegationsförteckning för 
Omvårdnadsnämnden 

Förslag till beslut
Att anta besluts- och delegationsförteckning för Omvårdnadsnämnden.

Ärendebeskrivning
I kommunallagen stadgas att kommunal nämnd skall bedriva verksamheten i 
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Fullmäktige skall utfärda reglementen 
med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt utskott, åt ledamot 
eller ersättare eller åt anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 

I Omvårdnadsnämndens besluts- och delegationsförteckning framgår det 
bestämmelser kring delegerad beslutsrätt.
Förteckningen revideras minst en gång per år för att fungera till gällande 
organisering. 

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef
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Besluts- och delegationsförteckning för Omvårdnadsnämnden

I kommunallagen stadgas att kommunal nämnd skall bedriva verksamheten i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Fullmäktige skall 
utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap 33 § får en nämnd uppdra åt utskott, åt ledamot eller ersättare eller åt anställd 
hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. I följande 
typ av ärenden får beslutanderätten däremot inte delegeras:

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2. Framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i 

dess helhet har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt.
4. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Ärenden av principiell eller avvikande beskaffenhet eller av avsevärd ekonomisk betydelse ska avgöras av 
nämnden.

Delegat kan, efter beslut av berörd chef, hänskjuta beslut av särskild svårighetsgrad till högre nivå i 
beslutsorganisationen.

Även beslutsfattares överordnad har beslutanderätt i respektive ärendegrupp när ordinarie befattningshavare 
inte tjänstgör.

Den som mottagit delegationsuppdrag (delegat) får enligt gällande delegationsregler inte delegera uppdraget 
vidare till annan. S k vidaredelegering är med andra ord inte tillåten, med undantag för vad som sägs i 6 kap. 
36-37 §§ KL.

Bestämmelsen om delegering avser inte beslut av rent förberedande eller verkställande art. Med 
verkställighet avses utförande/genomförande eller verkställande av beslut som inte innebär något 
självständigt ställningstagande från den ansvarige tjänstemannens sida. Ren verkställighet är med få 
undantag en ren tjänstemannauppgift.
Personalärenden, som tidigare funnits med i besluts- och delegationsförteckningen, har lyfts ut då dessa är att 
betrakta som ren verkställighet.

Ewa Molarin
Chef Verksamhetsstöd
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Ärendetyp Lagrum Beslutsrätt Kommentar

1. YTTRANDE OCH 
ÖVERKLAGNING

1.1 Yttrande till JO, JK Socialstyrelsen m fl Förvaltningschef
1.2 Yttrande med anledning av remisser, dock Förvaltningschef

ej sådana som infordrats av fullmäktige
eller kommunstyrelsen eller sådana där
annat föreskrivs i särskild ordning

Förvaltningschef

Yttrande i tillsynsärenden
från Socialstyrelsen
hanteras av nämnd

1.3 Omprövning vid överklagande av beslut
enligt LSS och SoL

FörvL 27 § Delegaten i 
ursprungsbeslutet

1.4 Avgivande av yttrande med anledning Delegat
 av överklagande av delegats beslut

Biståndschef Ersättare
Myndighetschef

1.5 Avvisa sent inkommen överklagan gällande
LSS och SoL

Delegaten i
ursprungsbeslutet

 

1.6 Beslut att överklaga mål gällande 
LSS och SoL

Biståndschef Nämndens överklagan till
Kammarrätt, Högsta 
förvaltningsdomstolen

1.7 Yttranden i ärenden som rör ej verkställda
            beslut

Omvårdnadsnämnden I brevväxling som följer 
kan Förvaltningschef 
underteckna om det
bedöms ovidkommande
för nämnden att ta
del av det.

2. BRÅDSKANDE ÄRENDEN

2.1 Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är 
 så brådskande, att nämndens avgörande inte 
 kan avvaktas till förvaltningschef

6 kap 36 § 
kommunallagen

Nämndens ordförande
Vice ordförande (vid
förfall av ordförande)

Besluten anmäls vid nästa
nämndssammanträde
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3. SEKRETESS

3.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av 
 allmän handling till enskild eller annan 
 myndighet samt uppställande av förbehåll i 
 samband med utlämnande till enskild

TF 2 kap 14 § 
SekrL 15 kap 4, 5, 6 
och 7 §§ samt
14 kap 9 och 10 §§ 

Förvaltningschef/
Myndighetschef

3.2 Beslut om utlämnande och avslag om 
utlämnande av journaler och handlingar som 
härrör från verksamhet inom hälso- och 
sjukvård, upprättade inom Omvårdnad 

Offentlighets- och
Sekretesslag
(SFS 2009:400)

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska

3.3 Beslut om utlämnande av journaler och 
handlingar som härrör från verksamhet inom 
SoL, upprättade inom Omvårdnad Gävle

Offentlighets- och
Sekretesslag
(SFS 2009:400)

Verksamhetschef/
Biståndschef

3.4 Beslut om avslag om utlämnande av journaler 
och handlingar som härrör från verksamhet 
inom SoL, upprättade inom Omvårdnad Gävle

Offentlighets- och
Sekretesslag
(SFS 2009:400)

Förvaltningschef/
Myndighetschef

3.5 Beslut om utlämnande av journaler och 
handlingar som härrör från verksamhet inom 
SoL, upprättade av extern utförare

Offentlighets- och
Sekretesslag
(SFS 2009:400)

Verksamhetschef/
Bitr. förvaltningschef

3.6 Beslut om avslag om utlämnande av journaler 
och handlingar som härrör från verksamhet 
inom SoL, upprättade av extern utförare

Offentlighets- och
Sekretesslag
(SFS 2009:400)

Verksamhetschef/
Bitr. förvaltningschef

4. EKONOMISKA BESLUT

4.1 Beviljande av ekonomisk ersättning till Verksamhetschef/
förvaltningens medarbetare vid förstörd rehabiliteringschef
egendom, enligt riktlinjer

Förvaltningschef, 
Biträdande 
förvaltningschef, 
chef Verksamhetsstöd,
Myndighetschef,
områdeschef

4.2 Tecknande av förvaltningsövergripande avtal 
   Avseende högst 5 år

Förvaltningschef

4.3 Tecknande av avtal upp till 2 mnkr avseende     
  högst 5 år

Bitr förv.chef, 
Ekonomichef

4.4 Tecknande av avtal upp till 2 mnkr avseende     
  högst 5 år inom eget ansvarsområde

 Myndighetschef

4.5 Tecknande av avtal upp till 1 mnkr avseende 
   högst 5 år

Chef verksamhetsstöd

4.6 Tecknande av avtal upp till 500 tkr avseende   
  högst 3 år 

Områdeschef

4.7 Tecknande av avtal med externa utförare avseende drift av verksamhetOmvårdnadsnämnd,
Förvaltningschef,
Bitr. förvaltningschef

4.8 Inköp inom ramen för fastställd driftbudget Budgetansvarig
4.9 Inköp inom ramen för fastställd 
   investeringsbudget

Budgetansvarig

4.10 Beslut om avgift för hemsjukvård Avgiftshandläggare
4.11 Beslut om avgift för äldre- och 
  handikappomsorg

SoL 8 kap 2 § Avgiftshandläggare

4.12 Beslut om individuellt tillägg avseende kostnad
för dubbelt boende resp arvode till god man

SoL 8 kap 2 § Avgiftshandläggare 

4.13 Beslut om individuellt tillägg avseende övriga 
kostnader

SoL 8 kap 2 § Avgiftshandläggare

4.14 Beslut om nedskrivning av eller befrielse från 
 skuld avseende debiterad avgift inom äldre- och 
 handikappområdet

SoL 8 kap 2 § Biståndschef,
Myndighetschef

4.15 Omprövning vid överklagande av avgiftsbeslut FörvL 27 § Avgiftshandläggare
Biståndschef 

4.16 Beslut om avgift LSS 9:8 Avgiftshandläggare
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Ärendetyp Lagrum Beslutsrätt Kommentar

5. BESLUT ENLIGT LSS
5.1 Beslut om personkretstillhörighet LSS 1 och 7 §§ Biståndshandläggare

LSS och Psyk
5.2 Beslut om biträde av personlig assistent LSS 9 § p 2 Biståndshandläggare

LSS och Psyk
I samråd med biståndschef

5.3 Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga 
 kostnader för personlig assistans (utöver LASS)

LSS 9 § p 2 Biståndshandläggare
LSS och Psyk

Inklusive merkostnad
för sjuklön

5.4 Beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 
 9 § första st p 2 till annan än den 
 ersättningsberättigade

LSS 11 § Biståndshandläggare
LSS och Psyk

I samråd med biståndschef

5.5 Beslut om återbetalning vid felaktig ekonomisk
 ersättning enligt LSS (assistansersättning)

LSS 12 § Biståndschef,
Myndighetschef

5.6 Beslut om ledsagarservice LSS 9 § p 3 Biståndshandläggare
LSS och Psyk

5.7 Beslut om biträde av kontaktperson LSS 9 § p 4 Biståndshandläggare
LSS och Psyk

5.8 Beslut om avlösarservice i hemmet LSS 9 § p 5 Biståndshandläggare
LSS och Psyk

5.9 Beslut om korttidsvistelse utanför hemmet LSS 9 § p 6 Biståndshandläggare
LSS och Psyk

5.10 Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 
 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till 
 skoldagen samt under lov

LSS 9 § p 7 Biståndshandläggare
LSS och Psyk

5.11 Beslut om boende i familjehem eller i bostad
med särskilt service för barn och ungdomar som 

 behöver bo utanför föräldrahemmet

LSS 9 § p 8 Biståndshandläggare
LSS och Psyk

I samråd med biståndschef

5.12 Beslut om bostad med särskild service för vuxna 
 eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna

LSS 9 § p 9 Biståndshandläggare
LSS och Psyk

I samråd med biståndschef

5.13 Beslut om daglig verksamhet för personer i 
 yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete 
 och inte utbildar sig (personkrets 1, 2)

LSS 9 § p 10 Biståndshandläggare
LSS och Psyk

5.14 Beslut om förhandsbesked om rätt till insatser 
 enligt LSS för person som ämnar bosätta sig i 
 kommunen

LSS 16 § Biståndshandläggare
LSS och Psyk

5.15 Anmälan till överförmyndare när person som 
 omfattas av LSS är i behov av förmyndare, 
 förvaltare eller god man samt anmälan när 
 sådant behov inte längre föreligger

LSS 15 § p 6 Biståndshandläggare
LSS och Psyk 
Verksamhetschef
BOS och PASS

5.16 Beslut om att avsluta Lex Sarah-utredning 14 kap. 24 a § LSS Socialt ansvarig 
samordnare,
Myndighetschef

Besluten anmäls vid nästa
nämndssammanträde

5.17 Beslut om köp av utförartjänst i annan kommun 
 eller enskild verksamhet

Myndighetschef  

5.18 Upprättande av individuell plan vid begäran från 
 den enskilde

LSS 10 § Biståndshandläggare
LSS och Psyk

5.19 Beslut om avvikelse från rutin för delegation till 
 vikarierande/nyanställd handläggare

Biståndschef  

5.20 Undertecknande av förstahandskontrakt av 
 lägenhet i servicebostad

Myndighetschef Ersättare:
Biståndschef

5.21 Uppsägning av förstahandskontrakt av lägenhet uthyrning av
i servicebostad

Myndighetschef Ersättare:
Biståndschef

5.22 Undertecknande av andrahandskontrakt vid uthyr-
ning av lägenhet i bostad med särskild service

Verksamhetschef,
Boendesamordnare

Boendesamordnare för
entreprenörer

5.23 Uppsägning av andrahandskontrakt vid lägenhet i bostad med särskild service uthyrning avVerksamhetschef
5.24   Upprättande av lägenhetskontrakt i särskilt   
           boende vid köp av plats i enskild verksamhet

 Boendesamordnare

5.25   Begära verkställighet av beslutade insatser i     
          vistelsekommun

§ 16 LSS Biståndshandläggare 
LSS och Psyk

6



2014-12-04/Dnr 14ON342 

Ärendetyp Lagrum Beslutsrätt Kommentar

6. BESLUT ENLIGT SOL

6.1 Beslut om bistånd i form av särskilt boende SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare 
LSS, Psyk och SoL

I samråd med biståndschef

6.2 Beslut om rätten till medboende  Biståndshandläggare 
LSS, Psyk och SoL

I samråd med biståndschef

6.3 Beslut om bistånd i form av trygghetslarm SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare 
LSS, Psyk och SoL

6.4 Beslut om bistånd i form av dagverksamhet SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare 
LSS, Psyk och SoL

6.5 Beslut om bistånd i form av korttidsvistelse SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare 
LSS, Psyk och SoL

6.6 Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL vid flytt 
 från annan kommun

SoL 2 kap 3 § Biståndshandläggare 
LSS, Psyk och SoL

6.7 Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet SoL 4 kap 1 § Biståndshandläggare 
LSS, Psyk och SoL

6.8 Beslut om köp av utförartjänst i annan kommun 
 eller enskild verksamhet

Myndighetschef  

6.9 Anmälan till överförmyndaren när behov av god 
 man eller förvaltare föreligger, samt när sådant 
 behov upphör

Socialtjänstförordningen 
(2001:937) 5 kap 3 §

Biståndshandläggare 
LSS, Psyk och SoL 
Verksamhetschef
Biståndschef

6.10 Beslut om avvikelse från rutin för delegation till 
 vikarierande/nyanställd handläggare

Biståndschef  

6.11 Beslut om kontaktperson SoL 4 kap 1 § Socialt ansvarig 
samordnare

Ersättare:
Myndighetschef

6.12 Undertecknande av andrahandskontrakt vid uthyr-
ning av lägenhet i särskilt boende

Verksamhetschef
Boendesamordnare

Boendesamordnare
för entreprenörer

6.13 Uppsägning av andrahandskontrakt vid lägenhet i särskilt boende uthyrning avVerksamhetschef
6.14    Upprättande av lägenhetskontrakt i särskilt  
           boende vid köp av plats i enskild verksamhet

 Boendesamordnare,
Myndighetschef

 

6.15 Beslut om att avsluta Lex Sarah-utredning 14 kap. 2 § SoL Myndighetschef,
Socialt ansvarig 
samordnare

Besluten anmäls vid nästa
nämndssammanträde

6.16   Beslut om att handläggaren inte ska inleda 
          utredning 

 Biståndshandläggare  

6.17   Begära verkställighet av beslutade insatser i     
          vistelsekommun

2 kap. 6§ SoL Biståndshandläggare 
LSS, Psyk och SoL

7. BESLUT ENLIGT HSL

7.1 Samlat ledningsansvar för hälso- och sjukvård 
  inom Omvårdnad Gävle med de begränsningar 
  som anges i 24 § HSL samt 6 kap.
            Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

HSL 30 § Verksamhetschef
HSL 

7.2 Beslut om att till Socialstyrelsen anmäla vissa 
  allvarliga skador m m i hälso- och sjukvården

HSL 24 § Medicinskt ansvarig
sjuksköterska 

7.3 Beslut om delegeringsföreskrifter HSL 24 § Medicinskt ansvarig
sjuksköterska 

7.4 Beslut om att utse ansvarig sjuksköterska för 
  läkemedelsförråd och läkemedelsrekvisition 
  inom särskilda boendeformer samt hemsjukvård

HSL 24 § Medicinskt ansvarig
sjuksköterska 

7.5 Beslut om att säkerställa användning och hantering delegation angående operativa 
  hantering av medicintekniska   
   produkter 

SOSFS 2008:1 Verksamhetschef
HSL 
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8. ÖVRIGT

8.1       Skyldighet att föra förteckning över
personregister

Personuppgiftslag Personuppgiftsombud

8.2       Beslut om information till den registrerade
om behandling av uppgifter

Personuppgiftslag Personuppgiftsombud
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Ärende 18  

Delegationsbeslut



Ärende 19  

Kurser/konferenser



Ärende 20  

Utvärdering av utvecklingsarbetet 
kring en av dagverksamheterna



Ärende 21  

Bemanning i särskilda boenden



Ärende 22  

Äldres behov i centrum, ÄBIC



Ärende 23  

Kommun- och 
enhetsundersökningen 2014



Kommun- och 
enhetsundersökningen 
2014
Omvårdnadsnämnden 2014-12-17

Patrik Bergman
Kvalitetscontroller



Om kommun- och 
enhetsundersökningen

• Socialstyrelsen har sedan 2007 regeringens uppdrag 
att utveckla ett nationellt system för öppna jämförelser 
av vården och omsorgen om äldre. 

• I uppdraget ingår bland annat att göra en årlig 
kommun- och enhetsundersökning. 

• Syftet med undersökningen är att ge underlag till 
Socialstyrelsens webbaserade Äldreguiden som riktar 
sig till allmänheten och till öppna jämförelser som 
används som underlag för verksamhetsutveckling. 

12/09/2014Gävle kommun 2



Om kommun- och 
enhetsundersökningen

• Kommun- och enhetsundersökningen 
omfattar tre enkäter:
–En kommunenkät som gick ut till alla kommuner för att belysa 

huvudmännens åtaganden enligt SoL. 
–En enhetsenkät som skickades till hemtjänstenheter rörande 

personer 65 år och äldre som får insatser enligt 4 kap 1 § SoL.
–En enhetsenkät som gick ut till permanenta särskilda boenden och 

korttidsboenden rörande personer 65 år och äldre som får insatser 
enligt 4 kap 1 § SoL. 

12/09/2014Gävle kommun 3



Omvårdnad Gävles hantering av 
enkäterna

• I samband med att Socialstyrelsen skickade 
ut enhetsenkäterna tog Omvårdnad Gävle 
fram en lathund som stöd för 
verksamhetscheferna som skulle besvara 
enkäterna.

• Detta för att alla verksamheter, i så hög 
utsträckning som möjligt, skulle tolka frågorna 
i enkäten på samma sätt.

12/09/2014Gävle kommun 4



Resultat kommun-
övergripande



Om kommunenkäten

• Enkäten gick ut till alla kommuner och till 
stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och 
Borås samt stadsområdena i Malmö för att 
belysa huvudmännens åtaganden enligt SoL. 

• Svarsfrekvensen var 90 procent. 

12/09/2014Gävle kommun 6



Individanpassad vård och omsorg - 
delaktighet och inflytande

12/09/2014Gävle kommun 7

Indikator Riket Gävleborg Gävle

Andel personer med hemtjänstinsatser i ordinärt boende som fick minst 
ett av sina beslut uppföljt mellan den 3 september 2013 och den 3 mars 
2014. 

40% - 35%

Andel personer i särskilt boende som fick minst ett av sina beslut om 
särskilt boende/alternativt hemtjänstbeslut i särskilt boende uppföljt 
mellan den 3 september 2013 och den 3 mars 2014. 

14% - 0%



Individanpassad vård och omsorg - 
helhetssyn och samordning

12/09/2014Gävle kommun 8

Indikator Riket Gävleborg Gävle
Aktuella rutiner (ej äldre än två år) den 3 mars 2014 för samordning 
mellan äldreomsorgen och missbruk finns för enskilda ärenden på 
handläggarnivå. 

28% 30% Nej

Aktuella rutiner (ej äldre än två år) den 3 mars 2014 för samordning 
mellan äldreomsorgen och funktionsnedsättning finns för enskilda 
ärenden på handläggarnivå. 

36% 50% Ja

Aktuella rutiner (ej äldre än två år) den 3 mars 2014 för samordning 
mellan äldreomsorgen och socialpsykiatri finns för enskilda ärenden på 
handläggarnivå. 

36% 60% Ja

Aktuella rutiner (ej äldre än två år) den 3 mars 2014 för samordning 
mellan äldreomsorgen och hälso- och sjukvård enl 18 § HSL i ordinärt 
boende. 

60% 70% Nej



Individanpassad vård och omsorg - 
helhetssyn och samverkan

12/09/2014Gävle kommun 9

Indikator Riket Gävleborg Gävle

Aktuella överenskommelser (ej äldre än två år) den 3 mars 2014 för 
samverkan i enskilda ärenden mellan äldreomsorgen på handläggarnivå  
och hälso- och sjukvård som landstinget ansvarar för i hemmet och som 
ges av annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare finns. 

80% 80% Nej

Aktuella överenskommelser (ej äldre än två år) den 3 mars 2014 för 
samverkan i enskilda ärenden mellan äldreomsorgen på handläggarnivå  
och läkarinsatser för hemsjukvård i ordinärt boende finns. 

60% 60% Nej

Aktuella överenskommelser (ej äldre än två år) den 3 mars 2014 för 
samverkan i enskilda ärenden mellan äldreomsorgen på handläggarnivå  
och läkarinsatser i särskilt boende finns. 

70% 70% Nej



Individanpassad vård och omsorg - 
anhöriga

12/09/2014Gävle kommun 10

Indikator Riket Gävleborg Gävle

Kommunen erbjuder 3 mars 2014 avlösning i hemmet med stöd av 
biståndsbeslut enligt SoL. 91% 70% Ja

Kommunen erbjuder 3 mars 2014 avlösning i hemmet utan  
biståndsbeslut enligt SoL. 21% 40% Nej

Kommunen erbjuder 3 mars 2014 avlösning utanför  hemmet med stöd 
av biståndsbeslut enligt SoL.   91% 60% Ja

Kommunen erbjuder 3 mars 2014 avlösning utanför hemmet utan 
biståndsbeslut enligt SoL. 26% 40% Nej

Rutiner för samarbete med anhöriga till personer som får insatser enligt 
SoL finns den 3 mars 2014 i ordinärt boende.  44% 60% Ja

Rutiner för samarbete med anhöriga till personer som får insatser enligt 
SoL finns den 3 mars 2014 i särskilt boende. 46% 60% Ja



Säker vård och omsorg

12/09/2014Gävle kommun 11

Indikator Riket Gävleborg Gävle

Det fanns aktuella rutiner (ej äldre än två år) den 3 mars 2014 för hur 
handläggare inom äldreomsorgen ska agera vid indikation på att den 
äldre personen har utsatts för våld eller övergrepp av en anhörig.

37% 30% Nej

Det fanns aktuella rutiner (ej äldre än två år) den 3 mars 2014 för hur 
handläggare inom äldreomsorgen ska agera vid indikation på att den 
äldre personen har är beroende av/missbrukar förskrivna läkemedel. 

10% 0% Nej

Det fanns aktuella rutiner (ej äldre än två år) den 3 mars 2014 för hur 
handläggare inom äldreomsorgen ska agera vid indikation på att den 
äldre personen har beroende av/missbrukar alkohol eller andra 
beroendeframkallande medel (ej förskrivna läkemedel). 

11% 0% Nej

Kommunen kan den 3 mars 2014 garantera kontakt när den enskilde i 
ordinärt boende använder sitt trygghetslarm. 40% 40%

Ja, 
inom 1 
minut

Kommunen kan den 3 mars 2014 garantera att den enskilde får hjälp vid 
konstaterat behov när den enskilde personen har larmat. 55% 70%

Ja, 
inom 
20 

minuter



Tillgänglig vård och omsorg

12/09/2014Gävle kommun 12

Indikator Riket Gävleborg Gävle

Antal personer 65 år och äldre med insatser enligt SoL per 
heltidsanställd handläggare för målgruppen med insatser enligt SoL. 134 145 146

Andel handläggare inom äldreomsorgen som slutat arbeta inom 
äldreomsorgen det senaste året. Procent. 9% 14% 14%



Kunskapsbaserad vård och omsorg

12/09/2014Gävle kommun 13

Indikator Riket Gävleborg Gävle

Andel heltidsarbetande handläggare som arbetat upp till tre år den 1 
mars 2014. 33% 41% -*

Andel heltidsarbetande handläggare som arbetat 3 år eller längre den 1 
mars 2014. 69% 59% -*

Förekomst av en samlad plan för kompetensutveckling för de 
handläggare som ansvarar för ärenden enligt SoL för personer 65 år och 
äldre den 3 mars 2014.

47% 50% Ja

** Uppgiften registreras ej i Treserva.



Resultat hemtjänst



Om hemtjänstenkäten

• Enkäten skickades till hemtjänstenheter 
rörande personer 65 år och äldre som får 
insatser enligt 4 kap 1 § SoL samt 18 § HSL i 
ordinärt boende, det vill säga hemsjukvård 
som ges med kommunerna som huvudman. 

• Svarsfrekvensen var 86 procent, men 90 
procent då verksamheterna i de kommuner 
som inte tagit över hemsjukvården 
exkluderades. 

12/09/2014Gävle kommun 15



Om hemtjänstenkäten

• I enkäten ställdes frågor som rörde 
hemsjukvården.

• Frågorna ställdes med utgångspunkten att 
hemsjukvård och hemtjänst var 
samorganiserade.

• Efter diskussion med Socialstyrelsen valde 
Omvårdnad Gävle att låta 
hemsjukvårdsorganisationen besvara 
frågorna åt samtliga verksamheter.

12/09/2014Gävle kommun 16



Uppgifter om enheten

12/09/2014Gävle kommun 17

Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel enheter i offentlig regi enligt svar den 3 mars 2014. 73% - - 84% 63%

 Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med 
möjlighet att tillgodose behov av vård och omsorg utförd 
av personal som talar finska. 

38% 36% 42% 36% 56%

 Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med 
möjlighet att tillgodose behov av vård och omsorg utförd 
av personal som talar meänkieli.

3% 3% 2% 0% 0%

 Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med 
möjlighet att tillgodose behov av vård och omsorg utförd 
av personal som talar samiska. 

1% 1% 2% 0% 0%

 Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med 
möjlighet att tillgodose behov av vård och omsorg utförd 
av personal som talar annat språk än svenska. 

61% 55% 78% 43% 63%



Individanpassad  omsorg - delaktighet och 
inflytande

12/09/2014Gävle kommun 18

Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andelen enheter som erbjuder en fast personalkontakt 
(kontaktperson) för frågor om personlig omvårdnad och 
service.

98% 98% 99% 97% 100%

Andel enheter med rutiner som beskriver 
kontaktpersonens uppgifter och ansvar. 94% 93% 95% 95% 100%

Andel personer med namngiven fast personalkontakt. 79% 77% 92% 78% 94%

Andel personer med aktuell (ej äldre än sex månader) 
genomförandeplan. 66% 63% 85% 60% 91%

Andel personer som varit delaktiga vid utformandet av sin 
aktuella (ej äldre än 6 månader) genomförandeplan den 
3 mars 2014.

66% 63% 86% 65% 87%



Individanpassad  omsorg - delaktighet och 
inflytande

12/09/2014Gävle kommun 19

Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel enheter som anger att personerna som får insatser 
av enheten alltid kan påverka planeringen vad gäller vid 
vilka tider enhetens personal ska komma och utföra de 
beslutade insatserna. Procent. 

22% 12% 50% 7% 19%

Andel enheter som anger att personerna som får insatser 
av enheten oftast kan påverka planeringen vad gäller vid 
vilka tider enhetens personal ska komma och utföra de 
beslutade insatserna.  

70% 78% 49% 86% 75%

Andel enheter som anger att personerna som får insatser 
av enheten ibland eller sällan kan påverka planeringen 
vad gäller vid vilka tider enhetens personal ska komma 
och utföra de beslutade insatserna. 

8% 11% 1% 7% 6%



Individanpassad  omsorg - delaktighet och 
inflytande

12/09/2014Gävle kommun 20

Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel personer med beslut om matlagning av 
huvudmålet i hemmet.  7% 5% 12% 0% 0%

Andel personer med beslut om matlagning av 
huvudmålet minst sju gånger per vecka i hemmet. 5% 4% 9% 0% 0%



Individanpassad vård - delaktighet och 
inflytande i hemsjukvården

12/09/2014Gävle kommun 21

Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel enheter som erbjuder en namngiven kontakt med 
en legitimerad personal. 91% 92% 82% 94% 100%*

Andel personer med hemtjänst och hemsjukvård som har 
en namngiven kontakt med en legitimerad personal. 96% 96% 96% 96% 100%*

Andel enheter med rutiner som beskriver den namngivna 
kontaktens uppgifter och ansvar. 80% 81% 74% 77% 100%*

Andel enheter med rutiner som beskriver uppgifter och 
ansvar för en fast vårdkontakt enligt 29a§ HSL. 77% 77% 72% 72% 100%*

Andel personer med aktuell (ej äldre än sex månader) 
vårdplan den 3 mars 2014. 78% 77% 84% 79% 41%

Andel personer som varit delaktiga vid planeringen av sin 
vård den 3 mars 2014. 76% 76% 84% - -**

* Dessa frågor besvarades av hemsjukvårdsorganisationen i Gävle.
** Uppgiften registreras ej i Treserva.



Säker vård och omsorg

12/09/2014Gävle kommun 22

Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med aktuella, 
skriftliga och på ledningsnivå fastställda rutiner för hur 
hemtjänstpersonalen ska agera när den äldre personen, 
trots överenskommelse, inte öppnar dörren/svarar på 
ringsignal. 

87% 84% 97% 86% 94%

Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med aktuella, 
skriftliga och på ledningsnivå fastställda rutiner för hur 
hemtjänstpersonalen ska agera när den äldre personen 
plötsligt uppvisar ett försämrat allmäntillstånd. 

90% 88% 96% 81% 88%

Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med aktuella, 
skriftliga och på ledningsnivå fastställda rutiner för hur 
hemtjänstpersonalen ska agera när det finns misstanke 
om att den äldre personen är undernärd eller felnärd.

83% 79% 92% 69% 81%



12/09/2014Gävle kommun 23

Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med aktuella, 
skriftliga och på ledningsnivå fastställda rutiner för hur 
hemtjänstpersonalen ska agera när det finns misstanke 
om att den äldre personen har utsatts för våld eller 
övergrepp av en anhörig. 

68% 62% 85% 57% 56%

Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med aktuella, 
skriftliga och på ledningsnivå fastställda rutiner för hur 
hemtjänstpersonalen ska agera när det finns misstanke 
om eller upptäckt av om den enskilde är beroende 
av/missbrukar förskrivna läkemedel. 

52% 43% 75% 22% 56%

Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med aktuella, 
skriftliga och på ledningsnivå fastställda rutiner för hur 
hemtjänstpersonalen ska agera när det finns misstanke 
om eller upptäckt av att den äldre personen är beroende 
av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande 
medel (ej förskrivna läkemedel). 

48% 39% 72% 14% 38%

Säker vård och omsorg
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med aktuella, 
skriftliga och på ledningsnivå fastställda rutiner för 
schemalagda möten med sjuksköterska. 

78% 85% 59% 59% 50%

Andel enheter som anger att de har rutiner för hur enkla 
läkemedelsgenomgångar ska genomföras. 66% 68% 50% 75% 100%*

Andel enheter som  anger att de har rutiner för hur 
fördjupade läkemedelsgenomgångar ska genomföras. 59% 61% 40% 92% 100%*

Andel personer med hemtjänst och inskrivna i 
hemsjukvården som fått en enkel eller fördjupad 
läkemedelsgenomgång under det senaste året (mellan 
den 3 mars 2013 - 3 mars 2014). 

35% 34% 39% - -**

Säker vård och omsorg

* Dessa frågor besvarades av hemsjukvårdsorganisationen i Gävle.
** Frågan ställdes inte till hemtjänstverksamheterna i Gävle.
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel personer 75 år och äldre i hemtjänst och i 
äldreboende med 10 eller fler läkemedel.  20% - - 20% 21%

Andel personer 75 år och äldre i hemtjänst och 
äldreboende med olämpliga läkemedel. 11% - - 11% 12%

Säker vård och omsorg



Tillgänglig  vård och omsorg
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel hemtjänstpersonal som slutat arbeta i hemtjänsten 
det senaste året. 11% 12% 7% 7% 4%



Resultat vård- och 
omsorgsboende



Om enkäten till vård- och 
omsorgsboenden

• Enkäten gick ut till permanenta särskilda 
boenden och korttidsboenden rörande 
personer 65 år och äldre som får insatser 
enligt 4 kap 1 § SoL. 

• Svarsfrekvensen var 94 procent. 
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Uppgifter om enheten
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel enheter i offentlig regi enligt svar den 3 mars 2014. 84% - - 97% 83%

Antal bostäder per enhet. 38 36 48 41 54

 Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med 
möjlighet att tillgodose behov av vård och omsorg utförd 
av personal som talar finska. 

41% 40% 44% 38% 44%

 Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med 
möjlighet att tillgodose behov av vård och omsorg utförd 
av personal som talar meänkieli.

3% 3% 1% 2% 6%

 Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med 
möjlighet att tillgodose behov av vård och omsorg utförd 
av personal som talar samiska. 

1% 1% 0% 0% 0%

 Andel enheter enligt svar den 3 mars 2014 med 
möjlighet att tillgodose behov av vård och omsorg utförd 
av personal som talar annat språk än svenska. 

71% 69% 83% 68% 61%



Individanpassad vård och omsorg – 
delaktighet och inflytande
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel enheter som erbjuder varje person möjlighet att 
delta i borådsmöten enligt svar den 3 mars 2014. 46% 39% 82% 24% 50%

Andel enheter som erbjuder en fast personalkontakt 
(kontaktperson) för frågor om personlig omvårdnad och 
service.

99% 99% 100% 100% 100%

Andel enheter som har rutiner som beskriver 
kontaktpersonens uppgifter och ansvar. Procent. 95% 94% 100% 99% 100%

Andel personer totalt  med namngiven fast 
personalkontakt den 3 mars 2014. 96% 96% 98% 98% 100%

Andel personer totalt med aktuell (ej äldre än sex 
månader) genomförandeplan den 3 mars 2014. 88% 86% 95% 90% 82%



Individanpassad vård och omsorg – 
delaktighet och inflytande
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel personer totalt som varit  delaktiga vid utformandet 
av sin aktuella (ej äldre än 6 månader) 
genomförandeplan den 3 mars 2014. 

83% 81% 93% 83% 84%

Andel enheter där de äldre alltid har möjlighet att påverka 
vid vilka tider de ska gå och lägga sig. 53% 50% 68% 40% 61%

Andel enheter där de äldre oftast har möjlighet att 
påverka vid vilka tider de ska gå och lägga sig. 45% 48% 32% 59% 39%

Andel enheter där de äldre alltid har möjlighet att påverka 
vid vilka tider de ska gå upp på morgonen. 52% 49% 69% 34% 61%

Andel enheter där de äldre oftast har möjlighet att 
påverka vid vilka tider de ska gå upp på morgonen. 46% 48% 31% 64% 39%



Individanpassad vård och omsorg – 
delaktighet och inflytande
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel enheter med rutiner för genomförande av dygnets 
alla måltider. 72% 68% 94% 80% 89%

Andel enheter med rutiner för genomförande av dygnets 
alla måltider som också inkluderar aspekterna i FAMM. 55% 50% 86% 66% 61%

Andel enheter med rutiner för hur omsorgsmåltider ska 
genomföras.  62% 57% 89% 52% 78%

Totalt andel personer med aktuell genomförandeplan 
som innehåller information om den äldres önskemål och 
behov i samband med måltiderna. 

76% 72% 91% 80% 85%



Individanpassad vård och omsorg – 
delaktighet och inflytande
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel enheter som erbjuder en namngiven kontakt med 
en legitimerad personal. 99% 99% 100% 100% 100%

Andel personer som har en namngiven kontakt med en 
legitimerad personal.  98% 98% 99% 96% 99%

Andel enheter med rutiner som beskriver den namngivna 
kontaktens uppgifter och ansvar.  90% 88% 98% 78% 78%

Andel enheter med rutiner som beskriver uppgifter och 
ansvar för en fast vårdkontakt enligt 29a§ HSL.  87% 85% 98% 71% 78%

Andel personer med aktuell (ej äldre än sex månader) 
vårdplan den 3 mars 2014. 87% 84% 96% 93% 98%

Andel personer som varit delaktiga vid planeringen av sin 
vård den 3 mars 2014. 70% 66% 85% 67% 73%



Säker vård och omsorg
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andelen enheter som erbjuder tillgång till aktiviteter minst 
3 gånger per vecka. 88% 86% 99% 78% 89%

Andel enheter med tillgång till träningslokal. 48% 46% 53% 54% 44%

Andel enheter som erbjuder styrke- och balansträning 
minst 1 gång per vecka. 66% 63% 84% 75% 72%
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel enheter som den 3 mars 2014 hade aktuella, 
skriftliga och på ledningsnivå fastställda rutiner för hur 
personalen ska agera när det finns misstanke om att den 
äldre personen har utsatts för våld eller övergrepp av en 
anhörig.

65% 62% 79% 47% 44%

Andel enheter som den 3 mars 2014 hade aktuella, 
skriftliga och på ledningsnivå fastställda rutiner för hur 
personalen ska agera när det finns misstanke om eller 
upptäckt av om den enskilde är beroende av/missbrukar 
förskrivna läkemedel. 

44% 39% 68% 13% 33%

Andel enheter som den 3 mars 2014 hade aktuella, 
skriftliga och på ledningsnivå fastställda rutiner för hur 
personalen ska agera när det finns misstanke om eller 
upptäckt av att den äldre personen är beroende 
av/missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande 
medel (ej förskrivna läkemedel). 

42% 37% 66% 11% 28%

Säker vård och omsorg
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel enheter som har rutiner för hur enkla 
läkemedelsgenomgångar ska genomföras. 86% 85% 94% 80% 94%

Andel enheter som har rutiner för hur fördjupade 
läkemedelsgenomgångar ska genomföras. 80% 79% 85% 98% 94%

Andel personer  som fått en enkel eller fördjupad 
läkemedelsgenomgång under det senaste året (mellan 
den 3 mars 2013 - 3 mars 2014).

76% 74% 83% 87% 95%

Andel personer 75 år och äldre i hemtjänst och i 
äldreboende med 10 eller fler läkemedel.  20% - - 20% 21%

Andel personer 75 år och äldre i hemtjänst och 
äldreboende med olämpliga läkemedel. 11% - - 11% 12%

Säker vård och omsorg
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel personer 65 år och äldre i permanent särskilt 
boende som behandlas med kvarliggande urinkateter. 8% 8% 7% 8% 9%

Andel personer 65 år och äldre i permanent särskilt 
boende med dokumenterad  indikation avseende 
kvarliggande urinkateter. 

93% 93% 95% 97% 100%

Andel personer 65 år och äldre i permanent särskilt 
boende med aktuell (ej äldre än 12 månader) basal 
utredning avseende urinläckage den 3 mars 2014.

50% 44% 70% 31% 54%

Andel personer i permanent särskilt boende med 
individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel den 3 mars 
2014. 

85% 83% 90% 80% 100%

Säker vård och omsorg



Tillgänglig vård och omsorg
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, 
vardagar. 0,29 0,30 0,28 0,28 0,18*

Antal omsorgspersonal per antalet bostäder vid enheten, 
helgdagar. 0,24 0,24 0,24 0,22 0,15*

Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus ev 
hemsjukvårdspatienter, vardagar. 0,04 0,04 0,04 - -**

Antal sjuksköterskor per antalet bostäder plus ev 
hemsjukvårdspatienter, helgdagar. 0,01 0,01 0,01 - -**

Andel omsorgspersonal som slutat arbeta vid enheten 
det senaste året. 5% 5% 6% 6% 5%

* I lathunden uppmanades verksamhetscheferna att inte svara på frågan, då arbetsinsatsen för att få fram underlaget är 
väldigt omfattande. Sju vård- och omsorgsboenden valde att hörsamma denna uppmaning. De låga  siffrorna för Gävle beror 
på att Socialstyrelsen valt att inkludera dessa sju enheter i beräkningen av genomsnittet.
** Några vård- och omsorgsboenden i Gävle har inte svarat på dessa frågor. Till skillnad från ovanstående har dock 
Socialstyrelsen i dessa fall valt att inte beräkna några genomsnitt för Gävle kommun.



Kunskapsbaserad vård och omsorg
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Indikator Riket Riket, 
offentlig

Riket, 
privat Gävleborg Gävle

Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, 
vardagar. 85% 85% 85% 84% 87%

Andel omsorgspersonal med adekvat utbildning, 
helgdagar. 84% 84% 83% 83% 86%
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Avtalsuppföljning hemtjänst
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Tjänsteskrivelse

Gävle kommun   Omvårdnad Gävle   Box 852, 801 30 Gävle   Besök Hamiltongatan 22
Växel 026-17 80 00   gavle.kommun@gavle.se   www.gavle.se

 

2014-12-04
Dnr 14ON346
Katarina Stistrup
Telefon 026-17 94 10
katarina.stistrup@gavle.se 

Avtalsuppföljning hemtjänst 

Avtalsuppföljning för externa utförare av hemtjänst sker årligen. Under 2014 
har åtta utförare granskats. Dessa är Allt i hemmet AB, Gefle Seniorservice, 
Artan Health Care Nordic AB, ESU Hemtjänst, Maid Hemtjänst & Omsorg 
AB, HSB Omsorg, Humana samt Iftin Assistans & Omsorg. Övriga fyra 
godkända utförare har varit godkända för kort tid för det ska vara meningsfullt 
med en uppföljning. Under 2014 har även tre av den kommunala egenregins 
områden genomgått en liknande uppföljning som de externa utförarna. Dessa 
områden är Brynäs, Hedesunda och Centrala Norr. Den kommunala egenregin 
har inte något avtal att förhålla sig till men de krav som finns med i avtalen 
ligger också reglerat i förvaltningsövergripande riktlinjer och rutiner och gäller 
därmed också den kommunala egenregin. 

De krav som ligger till grund för avtalet mellan utföraren och beställaren 
(Omvårdnad Gävle) är framtagna för att främja hög kundkvalitet. En 
avtalsuppföljning har till syfte att kontrollera huruvida utföraren uppfyller 
ställda krav. Fokus i avtalsuppföljningen ligger på struktur och process. Detta 
till skillnad mot en kvalitetsrevison där man också intresserar sig för resultat 
utifrån ett kundperspektiv. Avtalsuppföljningen består av tre olika delar. Del ett 
består av uppföljning av krav enligt förfrågningsunderlaget (med undantag för 
kravet rörande dokumentation som utgör en egen del).  Del två består av 
uppföljning utifrån ett valt fokusområde. Del tre består av 
dokumentationsgranskning. 

Under den avtalsuppföljning som har genomförts under 2014 har 
”Personaladministration” varit fokusområde. Detta har valts utifrån att man i 
några få andra kommuner har haft problem med oseriösa aktörer inom 
verksamhets-
området. I uppföljningar har man kunnat se att utförare t.ex. angett att man har 
andra anställda än de man faktiskt har eller att man åsidosatt arbetstidslagen. 
Det har inte funnits några misstankar från Omvårdnad Gävles sida att det skulle 
finnas liknande problem i Gävle.  Det har ändå bedömts vara ett relevant 
område att studera närmare eftersom det är viktigt att de företag som utför 
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arbete på uppdrag av Omvårdnad Gävle har en god personaladministration och 
följer de lagar som gäller inom området. Det frågeställningar som har studerats 
inom ramen för fokusområdet är: om skriftliga anställningsavtal finns, om 
dessa överensstämmer med scheman, lönelistor och behörigheter i TES-
CareApp. Hos två av utförarna, HSB och Humana Omsorg har ett stickprov av 
personalens anställningsavtal, lönelistor behörigheter osv. granskats. Detta på 
grund av utförarens storlek. Uppföljning utifrån fokusområdet har inte gjorts 
när det gäller de kommunala egenregiutförarna. 

När det gäller del tre, dokumentationsgranskning, har utförarjournal och 
genomförandeplan på ca 10 % av utförarens kunder (dock minst 3 kunder och 
max 10) granskas. Detta innebär att andelen granskade kunder skiljer sig 
mellan utförare i de fall en utförare har färre än 30 kunder eller fler än 100 
kunder. Beställaren motiverar detta med att det inte är meningsfullt att granska 
dokumentationen på färre än tre kunder samt att granskningen blir för 
omfattande, i förhållande till syftet, om man granskar dokumentation för fler än 
10 kunder. Dokumentationsgranskningen skall ses som en stickprovskontroll 
av hur väl utförarens rutiner för dokumentation fungerar. I 
dokumentationsgranskningen har också en kontroll av i vilken utsträckning 
utföraren 
rapporterar in avvikelser samt använder TES-CareApp för insatsrapportering 
av utförd tid gjorts. 

I händelse av att en utförare inte uppnår ställda krav kräver beställaren 
åtgärder från utföraren. Dessa åtgärder skall vara redovisade till beställaren 
senast den 1 mars 2015. Resultatet av avtalsuppföljningen samt eventuella 
åtgärdsplaner från utföraren redovisas till Omvårdnadsnämnden.

Den skala som används för bedömningen i avtalsuppföljningen är:

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 
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Sammanfattning av resultat och kommentarer 

Utförare Krav enligt 
förfrågningsunderlag

Personal-
administration

Dokumentations-
granskning 

Allt i hemmet AB Gult Grönt Grönt
Gefle Seniorservice Grönt Grönt Rött
Artan Health Care Nordic AB Grönt Gult Rött
ESU Hemtjänst Grönt Grönt Rött
Maid Hemtjänst & Omsorg AB Grönt Grönt Rött
HSB Omsorg Gult Grönt Rött
Humana Grönt Grönt Rött
Iftin Assistans & Omsorg Grönt Gult Rött
Kommunal egenregi Brynäs Grönt Ej aktuellt Rött
Kommunal egenregi Hedesunda Grönt Ej aktuellt Rött
Kommunal egenregi Centrala Norr Grönt Ej aktuellt Rött

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 

När det gäller krav enligt förfrågningsunderlaget så når utförarna med några få 
undantag upp till dessa. 

När det gäller granskningen av personaladministration så visar den att utförarna 
har fungerande rutiner inom det undersökta området. Utredares uppfattning är att 
utförarna arbetar aktivt för att följa gällande lagar och regler, det finns en vilja 
att göra rätt. 

När det gäller dokumentationsgranskningen så uppfyller bara en utförare 
beställarens krav. Journalgranskningen visar på att dokumentation sker 
sporadiskt och kunskapen om vad som är att betrakta som en väsentlig händelse 
(och därmed skall journalföras) förefaller låg. Utredares uppfattning är att 
Omvårdnad Gävle bör ta ett samlat grepp för att stödja utförarna, såväl externa 
som kommunala, att uppnå lagens intentioner när det gäller dokumentation. 
Många utförare saknar genomförandeplaner. I samtal med utförarna 
framkommer att man upplever Treserva som komplicerat och tidskrävande. 
Troligtvis har utförarna fler genomförandeplaner än vad som framkommit i 
uppföljningen, men att dessa inte finns på ”rätt” ställe i verksamhetssystemet till 
följd av handhavandefel eller att man inte använder Treserva i arbetet med att 
upprätta 
genomförandeplaner. 
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Allt i hemmet AB

Platsbesök för avtalsuppföljning genomfördes 2014-07-10. Allt i hemmets 
verksamhetschef Helene Lack samt utredare Katarina Stistrup närvarade vid 
uppföljningen. 

Område Bedömning 
Krav enligt förfrågnings-
underlag

Gult

Personaladministration Grönt

Dokumentationsgranskning Grönt

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 

Del 1. Krav enligt förfrågningsunderlag: Allt i hemmet uppfyller samtliga 
krav med undantag för kravet rörande arbetskläder. De arbetskläder som i 
dagsläget finns är överdel. Att man inte har någon underdel beror på att man 
har haft stora svårigheter att hitta en modell som passar. Ett av kraven som 
ställs i förfrågningsunderlaget är inte aktuellt för verksamheten, det är
kravet på instruktion för hantering och förvaring av läkemedel. Att detta krav 
inte är aktuellt beror på att man inte hanterar eller förvarar några läkemedel i 
hemtjänstlokalen. Allt i hemmet har kollektivavtal.  Andelen 
omvårdnadspersonal med formell kompetens är 63 %, utföraren uppnår således 
inte Omvårdnad Gävles kompetensmål för 2014.

Åtgärdskrav: Komplettera arbetskläder med underdel. 

Del 2. Uppföljning utifrån fokusområde ”Personaladministration”: 
Allt i hemmet har vid tiden för uppföljningen 11 omvårdnadspersonal. 
Anställningsavtalen överensstämmer med arbetsschemana, lönelistor och 
behörigheter i TES. 

Åtgärder: Inget krav på åtgärder. 

Del 3. Dokumentationsgranskning: Allt i hemmet har vid tiden för 
uppföljningen 15 kunder och dokumentationen för tre av dessa har granskats. 



Sid 5 (31)

Samtliga tre kunder har aktuella genomförandeplaner, dock syns bara en av 
dessa i respektive kunds dokumentsammanställning i Treserva, detta beror på 
handhavandefel. (De andra två planerna granskades i samband med 
platsbesöket.) Genomförandeplanerna uppfyller i princip beställarens krav. 

Samtliga tre kunder som granskats har utförarjournaler. De journalanteckningar 
som finns är att betrakta som väsentliga händelser. De är skrivna med ett bra 
språk och med respekt för kunden.  Korrekt rubriksättning används.  I det fall 
avvikelser har registrerats i avvikelsemodulen finns detta också journalfört. 
Utifrån händelser (t.ex. kontakter i ärendet, gemensamma hembesök med andra 
aktörer mm.) som finns dokumenterat i myndighetsjournalen (och som även 
skall finnas dokumenterat i utförarens journal) så framgår det att utföraren 
ibland har missat att journalföra händelser. 

Under 2014 har Allt i hemmet registrerat 20 avvikelser i avvikelsemodulen.

Utdrag ur TES Care-App visar att 11,5% av hemtjänstbesöken 
manuellregistrerades i maj 2014. Motsvarande siffra för hemtjänsten i 
egenregin är mellan 8,4-18%. 

Beställaren bedömer att utföraren uppfyller ställda krav avseende social 
dokumentation men att det finns vissa svagheter. Beställaren vill därför 
poängtera vikten av att ständigt arbeta med förbättringsåtgärder och 
systematisk egenkontroll för att säkra att utföraren uppnår beställarens krav 
samt bedriver en verksamhet med god kvalitet. 

Åtgärder: Inget krav på åtgärder.
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Gefle Seniorservice

Platsbesök för avtalsuppföljning genomfördes 2014-08-29.  Verksamhetschef 
för Gefle Seniorservice, David Frost samt utredare Katarina Stistrup närvarade 
vid uppföljningen. 

Område Bedömning 
Krav enligt förfrågnings-
underlag

Grönt

Personaladministration Grönt

Dokumentationsgranskning Rött

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 

Del 1. Krav enligt förfrågningsunderlag:
Gefle Seniorservice uppfyller de krav beställaren ställer. I 
uppföljningen framkommer att utföraren ibland missar att rapportera in antalet 
aktuella genomförandeplaner men att man ändrat rutinerna för att komma till 
rätta med det. Gefle seniorservice saknar kollektivavtal men har 
försäkringsskydd gällande bland annat gruppsjukförsäkring, avtalspension, 
föräldrapenningstillägg, grupplivförsäkring och trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada för medarbetarna.  Andelen omvårdnadspersonal med formell 
kompetens är 100 % och utföraren uppnår därmed Omvårdnad Gävles 
kompetensmål för 2014. 

Åtgärdskrav: Inga åtgärdskrav

Del 2. Uppföljning utifrån fokusområde ”Personaladministration”: 
Gefle Seniorservice har vid tiden för uppföljningen 15 omvårdnadspersonal. 
Anställningsavtalen överensstämmer med arbetsschemana, lönelistor och 
behörigheter i TES.

Åtgärdskrav: Inga åtgärdskrav. 
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Del 3. Dokumentationsgranskning: Gefle Seniorservice har vid tiden för 
uppföljningen 68 kunder och dokumentationen för sju av dessa har granskats. 
Endast tre av sju kunder har en genomförandeplan i Treserva, och ingen av 
dessa tre planer är aktuella. Granskningen av utförarjournalerna visar att 
dokumentationen är mycket knapphändig. Utifrån händelser (t.ex. avvikelser, 
kontakter i ärendet, gemensamma hembesök med andra aktörer, förändrat 
behov mm.) som finns dokumenterat i myndighetsjournalen (och som även 
skall finnas dokumenterat i utförarens journal) arbetar utföraren inte 
systematiskt med att journalföra väsentliga händelser. 

Under 2014 har Gefle Seniorservice registrerat totalt sju avvikelser i 
avvikelsemodulen. 

Utdrag ur TES Care-App visar att 42% av hemtjänstbesöken 
manuellregistrerades i maj 2014. Motsvarande siffra för hemtjänsten i 
egenregin är mellan 8,4-18%. 

Beställaren bedömer att utföraren i dagsläget inte når upp till ställda krav 
avseende social dokumentation samt insatsrapportering. Detta utifrån att 
kunderna saknar genomförandeplaner (utan att något skäl till detta har angetts i 
utförarjournalen) samt den bristfälliga journalföringen.  Andelen manuellt 
registrerade besök hos kund är heller inte acceptabelt. 

Åtgärdskrav: Utföraren skall inkomma med en beskrivning hur utföraren 
avser att gå tillväga för att uppfylla beställarens krav på när det gäller 
genomförandeplan och journalföring. Vidare skall utföraren beskriva vilka 
åtgärder som vidtagits för att få ner andelen manuellt registrerade besök hos 
kund.  
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Artan Health Care Nordic AB

Platsbesök för avtalsuppföljning genomfördes 2014-09-19. Närvarade vid 
uppföljningen gjorde VD Artan Dhiblawe, Mohammed Abusagr, Anna-Karin 
Asplund, Kristina Stefanius samt utredare Katarina Stistrup. 

Område Bedömning 
Krav enligt förfrågnings-
underlag

Grönt

Personaladministration Gult

Dokumentationsgranskning Rött

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 

Del 1. Krav enligt förfrågningsunderlag: Artan Health Care Nordic AB 
uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget med undantaget för att 
inkomma med kvalitetsberättelse avseende 2013. Två av kraven som ställs i 
förfrågningsunderlaget är inte aktuella för verksamheten, dessa är kravet på 
instruktion för hantering och förvaring av läkemedel samt kravet på instruktion 
för livsmedelshantering. Att dessa krav inte är aktuella beror på att man inte 
hanterar eller förvarar några läke- eller livsmedel i hemtjänstlokalen. Artan 
Health Care Nordic AB har kollektivavtal. Andelen omvårdnadspersonal med 
formell kompetens är 33 %, utföraren uppnår således inte Omvårdnad Gävles 
kompetensmål för 2014.

Åtgärdskrav: Beställaren anser att det inte är meningsfullt att kräva att 
utföraren skall lägga resurser på att färdigställa kvalitetsberättelsen för 2013 då 
denna skulle varit inlämnad i februari 2014 för att kunna ingå i Omvårdnad 
Gävles kvalitetsberättelse. Beställaren har markerat kravet på att inkomma med 
kvalitetsberättelse i tid avseende 2014. 

Del 2. Uppföljning utifrån fokusområde ”Personal och arbetsmiljö”: 
Utföraren har vid tiden för uppföljningen 21 omvårdnadspersonal. 
Anställningsavtalen överensstämmer med arbetsschemana, lönelistor och 
behörigheter i TES. Vid genomgång av schemana upptäcks att en av de 
anställda är att 
betrakta som anhörigvårdsanställd, detta är enligt avtalet inte tillåtet. 
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Åtgärdskrav: Avsluta anhörigvårdsanställningen, antigen genom att justera 
schemaläggning så att fler anställa arbetar hos den aktuella kunden, eller 
genom att lämna över ärendet till den enhet inom Omvårdnad Gävle som 
ansvarar för anhöriganställda. 

Del 3. Dokumentationsgranskning: Artan Health Care Nordic AB har vid
tiden för uppföljningen 30 kunder och dokumentationen för tre av dessa har 
granskats. Två av tre kunder har aktuella genomförandeplaner. Dessa två 
planer uppfyller de krav beställaren har. Beställaren noterar dock 
genomförandeplanerna skulle bli mer ändamålsenliga om utföraren arbetar mer 
med innehållet. Områden som kundens sociala liv och vad som är extra viktigt 
för kunden kan utvecklas. 

Två av tre kunder har utförarjournaler. Innehållet i journalerna är att betrakta 
som väsentliga händelser och de är skrivna med ett bra språk och med respekt 
för kunden. Rubriksättningen är dock inte korrekt i alla journalanteckningar. 
Utifrån händelser (t.ex. kontakter i ärendet, uppdatering av genomförandeplan, 
frånvaro hos kund mm.) som finns dokumenterat i myndighetsjournalen (och 
som även skall finnas dokumenterat i utförarens journal) så framgår det att 
utföraren har missat att journalföra händelser. 

Under 2014 har Artan Health Care Nordic AB inte registrerat några avvikelser 
i avvikelsemodulen. 

Utdrag ur TES Care-App visar att 66% av hemtjänstbesöken 
manuellregistrerades i maj 2014. Motsvarande siffra för hemtjänsten i 
egenregin är mellan 8,4-18%. 

Beställaren bedömer att utföraren i dagsläget inte når upp till ställda krav 
avseende social dokumentation samt insatsrapportering. Detta utifrån att 
väsentliga händelser missats att journalföras vid upprepade tillfällen och det 
finns kunder som inte har en aktuell genomförandeplan (utan att något skäl till 
detta har angetts i utförarjournalen). Andelen manuellt registrerade besök hos 
kund är heller inte acceptabelt. 

Åtgärdskrav: Utföraren skall inkomma med en beskrivning hur utföraren 
avser att gå tillväga för att uppfylla beställarens krav på när det gäller 
genomförandeplan och journalföring. Vidare skall utföraren beskriva vilka 
åtgärder som vidtagits för att få ner andelen manuellt registrerade besök hos 
kund.
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ESU Hemtjänst 

Platsbesök för avtalsuppföljning genomfördes 2014-09-04.  ESU Hemtjänsts 
verksamhetschef Eija Urnefelt, Johanna Sjölin samt utredare Katarina Stistrup 
närvarade vid uppföljningen. 

Område Bedömning 
Krav enligt förfrågnings-
underlag

Grönt

Personaladministration Grönt

Dokumentationsgranskning Rött

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 

Del 1. Krav enligt förfrågningsunderlag: ESU uppfyller samtliga krav med 
undantag för kravet att inkomma med kvalitetsberättelse avseende 2013. Ett av 
kraven som ställs i förfrågningsunderlaget är inte aktuellt för verksamheten, det 
är kravet på instruktion för hantering och förvaring av läkemedel. Att detta 
krav inte är aktuellt beror på att man inte hanterar eller förvarar några 
läkemedel i hemtjänstlokalen. ESU Hemtjänst saknar kollektivavtal men har 
försäkringsskydd gällande bland annat gruppsjukförsäkring, avtalspension, 
föräldrapenningstillägg, grupplivsförsäkring och trygghetsförsäkring vid 
arbetsskada för medarbetarna. Andelen omvårdnadspersonal med formell 
kompetens är 
63 %, utföraren uppnår således inte Omvårdnad Gävles kompetensmål för 
2014.

Åtgärdskrav: Beställaren anser att det inte är meningsfullt att kräva att 
utföraren skall lägga resurser på att färdigställa kvalitetsberättelsen för 2013 då 
denna skulle varit inlämnad i februari 2014 för att kunna ingå i Omvårdnad 
Gävles kvalitetsberättelse. Beställaren har markerat kravet på att inkomma med 
kvalitetsberättelse i tid avseende 2014. 

Del 2. Uppföljning utifrån fokusområde ”Personaladministration”: 
ESU Hemtjänst har vid tiden för uppföljningen 11 omvårdnadspersonal. 
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Anställningsavtalen överensstämmer med arbets-schemana, lönelistor och 
behörigheter i TES. 

Åtgärdskrav: Inga åtgärdskrav 

Del 3. Dokumentationsgranskning: ESU Hemtjänst har vid
tiden för uppföljningen 30 kunder och dokumentationen för tre av dessa har 
granskats. Ingen av de granskade kunderna har någon genomförandeplan. Alla 
kunder har upprättade utförarjournaler men anteckningar från utföraren 
saknas. Utifrån händelser (t.ex. kontakter i ärendet, gemensamma hembesök 
med andra aktörer, förändrat behov mm.) som finns dokumenterat i 
myndighetsjournalen (och som även skall finnas dokumenterat i utförarens 
journal) arbetar utföraren inte systematiskt med att journalföra väsentliga 
händelser. 

Under 2014 har ESU Hemtjänst registrerat en avvikelse i avvikelsemodulen. 

Utdrag ur TES Care-App visar att 8,2% av hemtjänstbesöken 
manuellregistrerades i maj 2014. Motsvarande siffra för hemtjänsten i 
egenregin är mellan 8,4-18%.

Beställaren bedömer att utföraren i dagsläget inte når upp till ställda krav 
social dokumentation. Detta utifrån att kunderna saknar genomförandeplaner 
(utan att något skäl till detta har angetts i utförarjournalen) samt den bristfälliga 
journalföringen. 

Åtgärdskrav: Utföraren skall inkomma med en beskrivning hur utföraren 
avser att gå tillväga för att uppfylla beställarens krav på när det gäller 
genomförandeplan och journalföring. 
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Maid Hemtjänst & Omsorg AB

Platsbesök för avtalsuppföljning genomfördes 2014-09-10.  Verksamhetschef 
för Maid Hemtjänst & Omsorg AB, Kristina Wäppling-Lindbäck samt utredare 
Katarina Stistrup närvarade vid uppföljningen. 

Område Bedömning 
Krav enligt förfrågnings-
underlag

Grönt

Personaladministration Grönt

Dokumentationsgranskning Rött

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 

Del 1. Krav enligt förfrågningsunderlag: Maid Hemtjänst & Omsorg 
uppfyller samtliga krav. Ett av kraven som ställs i förfrågningsunderlaget är 
inte aktuellt för verksamheten, det är kravet på instruktion för hantering och 
förvaring av läkemedel. samt Att detta krav inte är aktuellt beror på att man 
inte hanterar eller förvarar några läkemedel i hemtjänstlokalen. 
Maid Hemtjänst & Omsorg har kollektivavtal. Andelen omvårdnadspersonal 
med formell kompetens är 20 %, utföraren uppnår således inte Omvårdnad 
Gävles kompetensmål för 2014. Tre av omvårdnadspersonalen håller på att 
utbildas till undersköterska.  När dessa är färdiga kommer andelen 
omvårdnadspersonal med formell kompetens att vara 50 %.  

Åtgärdskrav: Inga åtgärdskrav.

Del 2. Uppföljning utifrån fokusområde ”Personaladministration”: 
Maid Hemtjänst& Omsorg har vid tiden för uppföljningen 10 
omvårdnadspersonal. Anställningsavtalen överensstämmer med 
arbets-schemana, lönelistor och behörigheter i TES.

Åtgärdskrav: Inga åtgärdskrav.

Del 3. Dokumentationsgranskning: Maid Hemtjänst & Omsorg har vid
tiden för uppföljningen 11 kunder och dokumentationen för tre av dessa har 
granskats. En av tre granskade kunder har en aktuell genomförandeplan. Denna 
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genomförandeplan uppfyller de krav beställaren har. Beställaren 
noterar att utföraren, i den genomförandeplan som finns, på ett bra sätt gör 
målformuleringar kopplade till i kundens insatser.  Alla tre granskade kunder 
har upprättade utförarjournaler. Utifrån händelser (t.ex. kontakter i ärendet, 
förändrat behov, inkommet klagomål mm.) som finns dokumenterat i 
myndighetsjournalen (och som även skall finnas dokumenterat i utförarens 
journal) arbetar utföraren inte systematiskt med att journalföra väsentliga 
händelser. 

Under 2014 har Maid Hemtjänst & Omsorg registrerat två avvikelser i 
avvikelsemodulen. 

Utdrag ur TES Care-App visar att 51% av hemtjänstbesöken 
manuellregistrerades i maj 2014. Motsvarande siffra för hemtjänsten i 
egenregin är mellan 8,4-18%.

Beställaren bedömer att utföraren i dagsläget inte når upp till ställda krav 
avseende social dokumentation samt insatsrapportering. Detta utifrån att 
kunder saknar genomförandeplaner (utan att något skäl till detta har angetts i 
utförarjournalen) samt den bristfälliga journalföringen. Andelen manuellt 
registrerade besök hos kund är heller inte acceptabelt. 

Åtgärdskrav: Utföraren skall inkomma med en beskrivning hur utföraren 
avser att gå tillväga för att uppfylla beställarens krav på när det gäller 
genomförandeplan och journalföring. Vidare skall utföraren beskriva vilka 
åtgärder som vidtagits för att få ner andelen manuellt registrerade besök hos 
kund.
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HSB Omsorg 

Platsbesök för avtalsuppföljning genomfördes 2014-08-12.  HSB Omsorgs 
verksamhetschef Carina Erikssons, biträdande verksamhetschef Karin Mattson- 
Wedholm samt utredare Katarina Stistrup närvarade vid uppföljningen. 

Område Bedömning 
Krav enligt förfrågnings-
underlag

Gult

Personaladministration Grönt

Dokumentationsgranskning Rött

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 

Del 1. Krav enligt förfrågningsunderlag: HSB Omsorg uppfyller samtliga 
krav i förfrågningsunderlaget med undantag för kravet rörande arbetskläder (de 
arbetskläder som i dagsläget finns är överdel).  HSB Omsorg har
kollektivavtal.  Andelen omvårdnadspersonal med formell kompetens är 
37 %, utföraren uppnår således inte Omvårdnad Gävles kompetensmål för 
2014.

Åtgärdskrav: Komplettera arbetskläder med underdel. 

Del 2. Uppföljning utifrån fokusområde ”Personal och arbetsmiljö”:
HSB Omsorg har vid tiden för uppföljningen 91 omvårdnadspersonal. 
Stickprovskontroll av 10 % av de anställda visar att anställningsavtal finns 
samt att dessa överensstämmer med arbetsschemana, lönelistor och 
behörigheter i TES. 

Åtgärdskrav: Inga åtgärdskrav

Del 3. Dokumentationsgranskning: HSB Omsorg har vid tiden för 
uppföljningen 232 kunder och dokumentationen för tio av dessa har 
granskats. Fyra av kunderna har aktuella genomförandeplaner. Dessa fyra 
planer uppfyller i princip de krav beställaren har. Beställaren noterar att 
genomförandeplanerna skulle bli mer ändamålsenliga om utföraren arbetar mer 
med innehållet. Områden som kundens sociala liv och vilka konsekvenser 
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kundens hälsotillstånd/funktionsnedsättning får kan utvecklats. Hos två av de 
kunder som saknar genomförandeplan har behov av en sådan 
aktualiserats men upprättande har ändå inte skett, det finns inga noteringar i 
utförarjournalen om orsaken till detta. Samtliga tio kunder som granskats har 
utförarjournaler. De journalanteckningar som finns är att betrakta som 
väsentliga händelser. De är skrivna med ett bra språk och med respekt för 
kunden.  Korrekt rubriksättning används med något undantag.  I det fall 
avvikelser har registrerats i avvikelsemodulen finns dessa inte journalförda 
(vilket de ska vara). Utifrån händelser (t.ex. kontakter i ärendet, gemensamma 
hembesök med andra aktörer, klagomål mm.) som finns dokumenterat i 
myndighetsjournalen (och som även skall finnas dokumenterat i utförarens 
journal) så framgår det att utföraren vid upprepade gånger missar att 
journalföra händelser. 

Under 2014 har HSB Omsorg registrerat 47 avvikelser. 

Utdrag ur TES Care-App visar att i snitt 11,9% av hemtjänstbesöken 
manuellregistrerades i maj 2014 hos HSB Omsorgs tre hemtjänstgrupper1. 
Motsvarande siffra för hemtjänsten i egenregin är mellan 8,4-18%.

Beställaren bedömer att utföraren i dagsläget inte når upp till ställda krav 
avseende social dokumentation. Detta utifrån att utföraren missat att 
journalföra väsentliga händelser samt att det finns kunder som inte har en 
aktuell genomförandeplan (utan att något skäl till detta har angetts i 
utförarjournalen). 

Åtgärdskrav: Utföraren skall inkomma med en beskrivning hur utföraren 
avser att gå tillväga för att uppfylla beställarens krav på när det gäller 
genomförandeplan och journalföring. 

1 Gamla Stan 16,6%, Norrsken/Tordön 9,6% och Slotts 9,5% 
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Humana 

Platsbesök för avtalsuppföljning genomfördes 2014-08-25.  Humanas 
verksamhetschef Ingrid Hammarsten, biträdande verksamhetschef Annica 
Ersgård, regionchef Margareta Eriksson samt utredare Katarina Stistrup 
närvarade vid uppföljningen. 

Område Bedömning 
Krav enligt förfrågnings-
underlag

Grönt

Personaladministration Grönt

Dokumentationsgranskning Rött

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 

Del 1. Krav enligt förfrågningsunderlag: Humana uppfyller 
samtliga krav i förfrågningsunderlaget. Humana har kollektivavtal.  Andelen 
omvårdnadspersonal med formell kompetens är 54 %, utföraren uppnår således 
inte Omvårdnad Gävles kompetensmål för 2014.

Åtgärdskrav: Inga åtgärdskrav.  

Del 2. Uppföljning utifrån fokusområde ”Personal och arbetsmiljö”: 
Humana har vid tiden för uppföljningen 69 omvårdnadspersonal. 
Stickprovskontroll av 10 % av de anställda visar att anställningsavtal finns 
samt att dessa överensstämmer med arbetsschemana, lönelistor och 
behörigheter i TES. 

Åtgärdskrav: Inga åtgärdskrav

Del 3. Dokumentationsgranskning: Humana har vid tiden för 
uppföljningen 193 kunder och dokumentationen för tio av dessa har 
granskats. Tre av kunderna har aktuella genomförandeplaner varav två av 
planerna uppfyller beställarens krav. Granskningen av utförarjournalerna visar 
att dokumentationen är mycket knapphändig. Utifrån händelser (t.ex. 
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avvikelser, kontakter i ärendet mm.) som finns dokumenterat i 
myndighetsjournalen (och som även skall finnas dokumenterat i utförarens 
journal) arbetar utföraren inte systematiskt med att journalföra väsentliga 
händelser. Två av kunderna saknar helt utförarjournaler och för fyra kunder 
finns överhuvudtaget inga 
anteckningar för 2014. 

Under 2014 har Humana registrerat 46 avvikelser. 

Utdrag ur TES Care-App visar att i snitt 48,75% av hemtjänstbesöken 
manuellregistrerades i maj 2014 hos Humanas sex hemtjänstgrupper2. 
Motsvarande siffra för hemtjänsten i egenregin är mellan 8,4-18%.

Beställaren bedömer att utföraren i dagsläget inte når upp till ställda krav 
avseende social dokumentation samt insatsrapportering. Andelen manuellt 
registrerade besök hos kund är heller inte acceptabelt. 

Åtgärdskrav: Utföraren skall inkomma med en beskrivning hur utföraren 
avser att gå tillväga för att uppfylla beställarens krav på när det gäller 
genomförandeplan och journalföring. Vidare skall utföraren beskriva vilka 
åtgärder som vidtagits för att få ner andelen manuellt registrerade besök hos 
kund.

2 Humana 1  43,2%, Humana 2  62,6%, Humana 3  38,5%, Humana 4  44,5%, 
Humana 5  32,2% och Humana 6  71,5%. 
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Iftin Assistans & Omsorg 

Platsbesök för avtalsuppföljning genomfördes 2014-11-11. Iftin Assistans & 
Omsorgs verksamhetschef Fardowsa Elmi samt utredare Katarina Stistrup 
närvarade vid uppföljningen. 

Område Bedömning 
Krav enligt förfrågnings-
underlag

Grönt

Personaladministration Gult

Dokumentationsgranskning Rött

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 

Del 1. Krav enligt förfrågningsunderlag: Iftin Assistans & Omsorg 
uppfyller samtliga krav. Två av kraven som ställs i förfrågningsunderlaget är 
inte aktuella för verksamheten, dessa är kravet på instruktion för hantering och 
förvaring av läkemedel samt kravet på instruktion för loggkontroll av 
verksamhetssystem. Att dessa krav inte är aktuella beror på att man inte 
hanterar eller förvarar några läkemedel i hemtjänstlokalen samt att 
verksamheten är så pass liten att loggkontroll av verksamhetssystemet inte är 
meningsfullt då alla anställda behöver komma åt samtliga kunders 
journaler/genomförandeplaner. Iftin Assistans & Omsorg har 
kollektivavtal. Andelen omvårdnadspersonal med formell kompetens är 50 %, 
utföraren uppnår således inte Omvårdnad Gävles kompetensmål för 2014.

Åtgärdskrav: Inga åtgärdskrav. 

Del 2. Uppföljning utifrån fokusområde ”Personal och arbetsmiljö”: Iftin 
Assistans & Omsorg har vid tiden för uppföljningen 4 
omvårdnadspersonal. Anställningsavtalen överensstämmer med 
arbetsschemana, lönelistor. Två av omvårdnadspersonalen saknar behörigheter 
i TES.
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Åtgärdskrav: Beställ behörighet i TES till de två omvårdnadspersonal som 
saknar behörighet. 

Del 3. Dokumentationsgranskning: Iftin assistans & Omsorg har vid tiden för 
uppföljningen fyra kunder och dokumentationen för tre av dessa har granskats. 
Två av kunderna har aktuella genomförandeplaner, dessa uppfyller beställarens 
krav. Två av kunderna saknar utförarjournaler och någon journalföring sker 
således inte för dessa kunder.  

Under 2014 har Iftin assistans & Omsorg inte registrerat några avvikelser i 
avvikelsemodulen. 

Något utdrag ur TES Care-App har inte kunnat göras då utföraren inte hade 
några kunder i maj 2014. 

Beställaren bedömer att utföraren i dagsläget inte når upp till ställda krav 
social dokumentation. Detta utifrån att en kund saknar genomförandeplan (utan 
att något skäl till detta har angetts i utförarjournalen) samt den bristfälliga 
journalföringen.

Åtgärdskrav: Utföraren skall inkomma med en beskrivning hur utföraren 
avser att gå tillväga för att uppfylla beställarens krav på när det gäller 
genomförandeplan och journalföring.
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Kommunal egenregi Brynäs

Avtalsuppföljning gjordes genom telefonsamtal mellan verksamhetschef 
Solbritt Jonsson och utredare Katarina Stistrup 141105. 

Område Bedömning 
Krav enligt förfrågnings-
underlag

Grönt

Personaladministration Ej aktuellt

Dokumentationsgranskning Rött

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 

Del 1. Krav enligt förfrågningsunderlag: Den kommunala egenregin på 
Brynäs uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget för hemtjänst LOV. 
Andelen omvårdnadspersonal med formell kompetens är 49 % och man uppnår 
därmed inte Omvårdnad Gävles kompetensmål för 2014.  

Åtgärdskrav: Inga åtgärdskrav. 

Del 3. Dokumentationsgranskning: Den kommunala egenregin på Brynäs har 
vid tiden för dokumentationsgranskningen 107 kunder och dokumentation för 
tio av dessa har granskats. En av kunderna har en genomförandeplan, denna är 
dock inte aktuell och den uppfyller inte beställarens krav. I samtal med 
verksamhetschef beskriver hon att det pågår ett arbete med att lägga in
genomförandeplaner i Treserva. 

Granskningen av utförarjournalerna visar att dokumentationen i vissa fall är 
bristfällig. Utifrån händelser (t.ex. avvikelser, kontakter i ärendet mm.) som 
finns dokumenterat i myndighetsjournalen (och som även skall finnas 
dokumenterat i utförarens journal) missar utföraren ibland att journalföra 
väsentliga händelser. En av kunderna saknar utförarjournal. 

Under 2014 har egenregin på Brynäs registrerat 38 avvikelser. 

Utdrag ur TES Care-App visar att i snitt 17 % av hemtjänstbesöken 
manuellregistrerades i maj 2014 hos utföraren. Motsvarande siffra för samtliga 
kommunala egenregiområden är mellan 8,4–18%.
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Beställaren bedömer att utföraren i dagsläget inte når upp till ställda krav 
avseende social dokumentation. Detta utifrån att utföraren missat att 
journalföra väsentliga händelser samt att det finns kunder som inte har en 
aktuell genomförandeplan (utan att något skäl till detta har angetts i 
utförarjournalen). 

Åtgärdskrav: Utföraren skall inkomma med en beskrivning hur utföraren 
avser att gå tillväga för att uppfylla beställarens krav på när det gäller 
genomförandeplan och journalföring. 
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Kommunal egenregi Hedesunda

Avtalsuppföljning gjordes genom telefonsamtal mellan verksamhetschef Katrin 
Svensson och utredare Helena B Jansson 140813. 

Område Bedömning 
Krav enligt förfrågnings-
underlag

Grönt

Personaladministration Ej aktuellt

Dokumentationsgranskning Rött

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 

Del 1. Krav enligt förfrågningsunderlag: Den kommunala egenregin i 
Hedesunda uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget för hemtjänst 
LOV. Andelen omvårdnadspersonal med formell kompetens är 95 % och man 
uppnår därmed Omvårdnad Gävles kompetensmål för 2014. 

Åtgärdskrav: Inga åtgärdskrav. 

Del 3. Dokumentationsgranskning: Hemtjänsten i Hedesunda har vid tiden 
för dokumentationsgranskningen 74 kunder och dokumentation för tio av dessa 
har granskats. Sex av kunderna har aktuella genomförandeplaner, ingen av 
dessa planer uppfyller beställarens krav. 

Granskningen av utförarjournalerna visar att dokumentationen i vissa fall är 
bristfällig. Utifrån händelser (t.ex. avvikelser, kontakter i ärendet mm.) som 
finns dokumenterat i myndighetsjournalen (och som även skall finnas 
dokumenterat i utförarens journal) missar utföraren ibland att journalföra 
väsentliga händelser. 

Under 2014 har utföraren registrerat 10 avvikelser. 

Utdrag ur TES Care-App visar att i snitt 18 % av hemtjänstbesöken 
manuellregistrerades i maj 2014 hos utföraren. Motsvarande siffra för samtliga 
kommunala egenregiområden är mellan 8,4–18%.
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Beställaren bedömer att utföraren i dagsläget inte når upp till ställda krav 
avseende social dokumentation. Detta utifrån att utföraren missat att
journalföra väsentliga händelser samt att det finns kunder som inte har en 
aktuell genomförandeplan (utan att något skäl till detta har angetts i 
utförarjournalen). 

Åtgärdskrav: Utföraren skall inkomma med en beskrivning hur utföraren 
avser att gå tillväga för att uppfylla beställarens krav på när det gäller 
genomförandeplan och journalföring. 
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Kommunal egenregi Centrala Norr

Avtalsuppföljning gjordes genom telefonsamtal mellan vik. verksamhetschef 
Liselott Sandberg och utredare Helena B Jansson 140813. 

Område Bedömning 
Krav enligt förfrågnings-
underlag

Grönt

Personaladministration Ej aktuellt

Dokumentationsgranskning Rött

Grönt- uppfyller samtliga krav, inga krav på åtgärder
Gult- uppfyller mer än 90% av kraven, enstaka krav på åtgärder
Rött- uppfyller mindre än 90% av kraven, flera krav på åtgärder 

Del 1. Krav enligt förfrågningsunderlag: Den kommunala egenregin 
Centrala Norr uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget för hemtjänst 
LOV. Andelen omvårdnadspersonal med formell kompetens är 95 % och man 
uppnår därmed Omvårdnad Gävles kompetensmål för 2014. 

Åtgärdskrav: Inga åtgärdskrav. 

Del 3. Dokumentationsgranskning: Hemtjänsten Centrala Norr har vid tiden 
för dokumentationsgranskningen 86 kunder och dokumentation för tio av dessa 
har granskats. Fyra av kunderna har genomförandeplaner ingen av dessa är 
dock aktuella. Utöver att genomförandeplanerna är för gamla så uppfyller de 
beställarens krav gällande innehåll. 

Granskningen av utförarjournalerna visar att dokumentationen i vissa fall är 
bristfällig. Utifrån händelser (t.ex. avvikelser, kontakter i ärendet mm.) som 
finns dokumenterat i myndighetsjournalen (och som även skall finnas 
dokumenterat i utförarens journal) missar utföraren ibland att journalföra 
väsentliga händelser. 

Centrala Norr har registrerat 49 avvikelser i avvikelsemodulen under 2014. 
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Utdrag ur TES Care-App visar att i snitt 11 % av hemtjänstbesöken 
manuellregistrerades i maj 2014 hos utföraren. Motsvarande siffra för samtliga 
kommunala egenregiområden är mellan 8,4–18%.

Beställaren bedömer att utföraren i dagsläget inte når upp till ställda krav 
avseende social dokumentation. Detta utifrån att utföraren att journalföra 
väsentliga händelser samt att det finns kunder som inte har en aktuell 
genomförandeplan (utan att något skäl till detta har angetts i utförarjournalen). 

Åtgärdskrav: Utföraren skall inkomma med en beskrivning hur utföraren 
avser att gå tillväga för att uppfylla beställarens krav på när det gäller 
genomförandeplan och journalföring. 
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Mall för avtalsuppföljning 

Verksamhet 

Datum 

Granskare

Del 1.
Krav enligt FFU 

JA NEJ Ej 
aktuellt

Kommentar 

1. Statistik gällande 
antalet aktuella 
genomförandeplaner 
rapporteras in varje 
månad. 
( FFU 2.1.3) 

2. Utföraren har 
kundspecifika vitvaror 
för förvaring av 
matlådor. (FFU 2.1.7)

3. Utföraren finns 
registrerad som 
livsmedelsanläggning 
hos Samhällsbyggnad. 
(FFU 2.1.7) 

4. Utföraren 
tillhandahåller de 
förbrukningsartiklar 
som krävs för att man 
skall kunna arbeta i 
enlighet med 
Beställarens 
hygienrutiner. (FFU 
2.1.10) 

5. Utföraren har en 
verksamhetsansvarig. 
(FFU 2.2.2) 

6. Andelen 
omvårdnadspersonal 
med USK-kompetens 
är minst 80% (FFU 
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2.3.1)

Del 1.
Krav enligt FFU 

JA NEJ Ej 
aktuellt

Kommentar 

7. Utföraren 
tillhandahåller 
arbetskläder. (FFU 
2.3.3)

8. Utföraren har 
kollektivavtal eller 
försäkringar som ger 
motsvarande skydd 
som ett kollektivavtal. 
(FFU 2.3.4) 

9. All personal hos 
utföraren bär 
namnbricka vid 
kontakt med kund. 
(FFU 2.3.6)

10. Utföraren har 
inkommit med 
kvalitetsberättelse 
avseende föregående 
år. (FFU 2.7) 

11. Instruktion för 
tystnadsplikt och 
sekretess finns. (FFU 
2.7.1)

12. Instruktion för 
avvikelser av insatser, 
klagomål, synpunkter 
och rapportering 
enligt Lex Sarah 
finns. (FFU 2.7.3)

13. Instruktion för 
dokumentation och 
handlingar finns. 
(FFU 2.7.4) 
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14. Instruktion för 
oförutsedda behov 
finns. (FFU 2.7.5)

15. Instruktion för 
hantering av privata 
medel finns. (FFU 
2.7.7)
Del 1.
Krav enligt FFU 

JA NEJ Ej 
aktuellt

Kommentar 

16. Instruktion för 
hantering och 
förvaring av 
läkemedel finns. (FFU 
2.7.8)

17. Instruktion för brand 
finns. (FFU 2.7.9)

18. Instruktion för 
nyckelhantering finns. 
(FFU 2.7.10)

19. Instruktion för 
loggkontroll av 
verksamhetssystem 
finns. (FFU 2.7.11)

20. Instruktion för 
livsmedelshantering 
finns. (FFU 2.7.12)

21. Instruktion för 
mottagande av kunder 
finns. (FFU 2.7.13)

I FFU ställs även kravet på instruktion gällande miljö samt krav på instruktion gällande 
loggkontroll i verksamhetssystem. Då Omvårdnad Gävle inte brutit ner Gävle kommuns 
miljöstrategiska program och tagit fram vilka delar som är aktuella för förvaltningen kommer 
detta krav inte att följas upp i avtalsuppföljningen 2014. När det gäller kravet på loggkontroll i 
verksamhetssystemen så pågår hösten 2014 en revision där denna fråga behandlas varför detta 
krav utelämnas ur avtalsuppföljningen. 

Del 2.
Uppföljning utifrån 

JA NEJ Ej 
aktuellt

Kommentar 
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fokusområde 
”Personal och 
arbetsmiljö” 

1. Finns anställningsavtal 
för samtliga anställda?

2. Överensstämmer 
anställningsavtalen 
med arbetsschema?  (3 
månader bakåt i tiden) 
Del 2.
Uppföljning utifrån 
fokusområde 
”Personal och 
arbetsmiljö” 

JA NEJ Ej 
aktuellt

Kommentar 

3. Överensstämmer 
arbetsschema med 
lönelistor? (3 månader 
bakåt i tiden) 

4. Överensstämmer 
arbetsschema med lista 
på behörigheter i TES-
CareApp?

5. Kopia på intyg om 
kollektivavtal eller 
försäkringar som ger 
motsvarande skydd 
som ett kollektivavtal.

Del 3.
Dokumentationsgranskning
Genomförandeplan

Ja Nej Ej 
aktuellt

Kommentar 

1. Finns aktuell GP 
2. Det framgår vem som är ansvarig 

för upprättande av GP 
3. Datum för planerad uppföljning av 

GP finns med.

4. Samtycke av kund/motsvarande 
om delgivning till annan 
myndighet eller person finns.

5. Kunden/närstående/företrädare fått 
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kopia av GP.
6. Är GP skriven så kundens 

delaktighet framgår? Vid 
avsaknad om uppgift, finns 
motivering i journal.

7. Kundens sociala liv och
 intressen framgår av GP. 

8. Kundens 
funktionsnedsättning/hälsotillstånd 
samt ev. 
konsekvenser för 
vården/omsorgen framgår.
Del 3. 
Dokumentationsgranskning
Genomförandeplan

JA NEJ Ej 
aktuellt

Kommentar 

9. Angreppsätt, tillvägagångssätt, 
arbetsmetod för att nå målen 
framgår.

10. Insatser utifrån ett 
dygnsperspektiv framgår.

11. Överenskommelser vid 
identifierade risker framgår. 

12. Extra viktigt för kunden/önskemål 
framgår. 

Del 3.
Dokumentationsgranskning
Utförarjournal

JA NEJ Ej 
aktuellt

Kommentar 

1. Är åtgärder vid väsentlig 
händelse journalförd?

2. Skrivet med respekt 

3. Godkänt språk 
(goda språkkunskaper)?

4. Följs rubriksättningen 
(d.v.s.används kontakter, 
tillstånd/behov, avvikelser)?

5. Är registrerade avvikelser i 
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modulen även journalförda?

6. Är registrerade klagomål i 
modulen även journalförda?



Ärende 25  

Aktuellt från förvaltningen



Ärende 26  

Ekonomisk rapport





















































Ärende 27  

Frågor från nämndens 
ledamöter/allmänheten



2014-11-07

Bostadsanpassning en fråga som berör vissa av omvårdnads kunder. 

En särskild nämnd, Samhällsbyggnad, Gävle handhar ansökningar om 
bostadsanpassning. Efter handläggning och beslut verkställs ärendet. Man kan antaga att 
en större del av besluten avser kunder inom omvårdnad Gävle. Någon informationen till 
nämnden kring dessa frågor har aldrig tidigare genomförts.

Mitt syfte med frågeställningen är att skapa klarhet kring ärendehanteringen vad gäller 
bostadsanpassning. Jag vill synliggöra våra kunders livssituation efter t ex en utskrivning 
från sjukhuset, med uppkomna behov av långvarig karaktär som kräver 
bostadsanpassning. Det kan också handla om någon med funktionsnedsättning som 
flyttar hemifrån för första gången och behöver ett anpassat boende. Dessutom är det en 
arbetsmiljöfråga som måste beaktas för vår personal, som skall arbeta i kundens bostad. 

Med anledning av ovanstående önskas en föredragning från berörd förvaltning som 
beskriver;

Vad säger lagtexten?
Finns regelverk kring bostadsanpassning?
Hur går ärendehanteringen till?
Antal ansökningar på ett år?
Hur lång är handläggningstiden?
Finns Samarbete med omvårdnadsförvaltningen?

Marianne Valdemarsson
Omvårdnadsnämnden, ledamot.



2014-11-10

Fråga till nämnden.

Angående effektivisering av tvätt i hemtjänsten.

Tvätthantering är en tidskrävande och återkommande insats hos kunder med endast 
tvättmöjligheter i tvättstuga. Dessutom blir det kostnadsineffektivt eftersom insatsen 
innehåller flera moment som tidsbokning, tidsram, start av maskin, torkning och 
efterbehandling. (Om tidsramen överskrids utifrån oförutsedda händelser, är tvättstugan 
låst, och bostadsföretaget måste låsa upp).

Här rinner pengar ut i avloppet!

Annan kommun har infört en annan tvättorganisation. Hemtjänstlokalen har utrustats 
med tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. I de fall som kunderna inte har egen 
tvättmaskin, tar hemtjänstpersonalen med sig tvätten till den gemensamma lokalen. Vid 
de tillfällen som hemtjänstpersonalen har "bomtid"  tvättas tvätten i den gemensamma 
lokalen. Enligt uppgift är det vanligast med "bomtid" på kvällar och helger, när 
planeraren inte är i tjänst och fyller ut "bomtiden". Denna modell har gjort att man inte 
använder den gemensamma tvättstugan. 

Min fråga till förvaltningen är om ovanstående modell kan prövas, för att eventuellt 
kunna uppnå ökad effektivisering där tvättprocessen idag är tidskrävande, samtidigt som 
"bomtid" behöver fyllas med beslutade insatser. 

Marianne Valdemarsson
Omvårdnadsnämnden, ledamot



2014-11-12

Införa städtjänst i hemtjänsten för att öka kvalitén och kontinuiteten. 

Hemtjänsten brottas med stora svårigheter vad gäller kontinuitet, vilket till en del kan 
härledas till dess fluktuerande karaktär. När efterfrågan på insatser inte är konstant 
uppstår utmaningar att prioritera insatser och samtidig minimera antalet kontakter. 
Kritiska synpunkter från brukare har inkommit som menar att orimligt många olika 
kontakter erbjuds, vilket inte är tillfredsställande i många fall. Dessutom finns klagomål 
på att städkvaliten är undermålig i vissa fall. 

Genom att lyfta ut städinsatserna från ordinarie schema och tillsätta en städtjänst som 
enbart ägnar sig åt städning inom ett begränsat område kan kontinuiteten garanteras. 
För att säkerställa kvaliten på insatsen bör en utbildning föregå en sådan förändring. 

Vid ett selekterande av städinsatserna kan det bli minst två vinster. Kunderna får den 
kontinuitet som de efterfrågar och städinsatserna får högre kvalité. Dessa två 
värdeparametrar ligger i linje med nämndens/förvaltningens ambition. 

Min fråga till förvaltningen är, om de föreslagna åtgärderna är en väg att öka kvalitén för 
kunder i hemtjänsten som har städinsatser.

Marianne Valdemarsson
Omvårdnadsnämnden, ledamot. 



2014-11-10

Fråga till nämnden. 

Angående den översyn av hyresnivåer som genomförts.

Nämnden har tidigare informerats om hur hyresuttaget sett ut under en längre tid. Det 
visade sig att hyrorna inte justerats på många år. Detta föranledde en diskussion hus 
stor en hyreshöjning kunde tänkas. Hyrorna höjdes mer än vad som är normalt vid 
kontinuerliga hyreshöjningar. En osäkerhet fanns för hur hyresgästerna skall mottaga 
hyreshöjningen. Förvaltningen riggade en kundtjänst som svarade på frågor och gav 
vägledning.

Nu har det förflutit ett antal månader och det vore intressant att få en redovisning om 
det blev några konsekvenser av denna större hyreshöjning. 

Frågor:

Har våra kunder reagerat på hyreshöjningens storlek?
Är det allmänt känt att möjligheten finns att ansöka om bostadstillägg?
Har antalet kunder som ej betalar hyran förändrats efter hyreshöjningen?
Hur vanligt är det att hyresskulder avskrivs?

Marianne Valdemarsson
Omvårdnadsnämnden, ledamot



2014-11-03

Frågor till förvaltningen. Kan förvaltningen besvara frågorna genom att fylla i nedanstående tabeller, 
förslagsvis beskrivs situation 2014-11-30.

Tord Fredriksen (V)

Kunder Timmar
Kundtid/
beviljad tid Kunder Timmar

Kundtid/
beviljad tid Kunder Timmar

Kundtid/
beviljad tid

Andersberg
Bomhus
Brynäs
Centrum
Hamrånge
Hedesunda
Stigslund
Strömsbro/Hille
Sätra
Söder
Valbo/Forsbacka

Allt i hemmet Artan Health Care ESU hemtjänst

Kunder Timmar
Kundtid/
beviljad tid Kunder Timmar

Kundtid/
beviljad tid Kunder Timmar

Kundtid/
beviljad tid

Andersberg
Bomhus
Brynäs
Centrum
Hamrånge
Hedesunda
Stigslund
Strömsbro/Hille
Sätra
Söder
Valbo/Forsbacka

Gefle Seniorservice HSB Omsorg Humana hemtjänst



Kunder Timmar
Kundtid/
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Utförare Antal personal Varav tillsvidareanställda Varav heltidsanställda
Allt i hemmet
Artan Health Care
ESU hemtjänst
Gefle Seniorservice
HSB Omsorg
Humana hemtjänst
Iftin assistans och omsorg
Kalsan mångkulturell omsorg
M&A Hemservice
Maid hemtjänst och omsorg
Multi Care Hemtjänst
Veteranpoolen



Fråga till Omvårdnadsnämnden.

Enligt uppgift tar numera demenssjuka upp två tredjedelar av platserna på 
äldreboenden.

Trots att antalet platser på demensboenden har ökat från 14 000 platser 2000 
till 30 000 platser 2012 så räcker platserna inte till, visar en sammanställning i 
Alzeimertidningen.

Demenssjuka behöver mer personal och annat bemötande, ändå bor 38 000 
demenssjuka på vanliga äldreboenden.

Hur ser situationen ut i Gävle Kommun?

Hans Ström
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Svar på fråga till Omvårdnadsnämnden om lägenheter 
med demensinriktning på Gävles vård- och 
omsorgsboenden 

Omvårdnadsnämnden har till nämndssammanträdet den 26:e november 
mottagit en fråga. Frågeställaren efterfrågar en redogörelse för hur 
situationen ser ut för kunder med demensdiagnos utifrån tillgång på 
lägenheter med demensinriktning på vård- och omsorgsboenden i Gävle 
kommun. Det som föranlett frågan ska enligt frågeställaren ha varit en 
artikel i Alzheimertidningen som gjort gällande att det i landet råder en 
stor brist på lägenheter med demensinriktning i förhållande till behovet 
av sådana lägenheter.

På vård- och omsorgsboenden i Gävle kommun är boendeenheterna 
uppdelade i avdelningar med somatisk- respektive demensinriktning. 
Kunder flyttas i enlighet med förvaltningens rutiner i de fall kunder som 
befinner sig på somatisk avdelning skulle utveckla behov som bättre 
tillgodoses på en demensavdelning.

Förvaltningen arbetar aktivt med att anpassa inriktningarna på vård- och 
omsorgsboenden utifrån kundernas behov. Förvaltningen har sedan 
årsskiftet 2013/-14 iakttagit en stor ökning i behovet av lägenheter med 
demensinriktning. Detta är ett trendbrott då beslut om vård- och 
omsorgsboende med somatisk inriktning varit svårast att verkställa 
under flera år fram till årsskiftet 2013/-14. Som framgår av diagrammet 
nedan fluktuerar behovet mycket under året vilket påverkar 
planeringsförutsättningarna.
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Beskrivning: Diagrammet visar kön eller korrekt uttryckt antal ej verkställda beslut 
med somatisk- respektive demensinriktning under 2013 och 2014 med 10 veckors 
intervall. Streckad röd linje visar antal ej verkställda beslut med demensinriktning. 
Heldragen svart linje visar antal ej verkställda beslut med somatisk inriktning. 

 

Med anledning av det ökade behovet av lägenheter med 
demensinriktning har förvaltningen under året gjort om en avdelning på 
Kristinelundsgården med somatisk inriktning till demensinriktning. Det 
pågår också ett arbete med att göra om lägenheter med somatisk 
inriktning på Vallongården till lägenheter med demensinriktning för att 
bättre balansera lägenhetsbeståndet mot kundernas behov.

Fördelningen mellan lägenheter med somatisk- respektive 
demensinriktning är för närvarande 466 lägenheter med 
demensinriktning respektive 484 lägenheter med somatisk inriktning.

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef 
Omvårdnad Gävle 
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Svar på fråga till Omvårdnadsnämnden angående den 
översyn av hyresnivåer som genomförts

Omvårdnadsnämnden har till nämndssammanträdet den 26:e november 
mottagit en fråga från Marianne Valdemarsson (S).

Nämnden har tidigare informerats om hur hyresuttaget sett ut under en 
längre tid. Det visade sig att hyrorna inte justerats på många år. Detta 
föranledde en diskussion hus stor en hyreshöjning kunde tänkas. 
Hyrorna höjdes mer än vad som är normalt vid kontinuerliga 
hyreshöjningar. En osäkerhet fanns för hur hyresgästerna skall mottaga 
hyreshöjningen. Förvaltningen riggade en kundtjänst som svarade på 
frågor och gav vägledning.

Nu har det förflutit ett antal månader och det vore intressant att få en 
redovisning om det blev några konsekvenser av denna större 
hyreshöjning. 

Frågor:
1. Har våra kunder reagerat på hyreshöjningens storlek?
  Vi har fått ett fåtal samtal.

2. Är det allmänt känt att möjligheten finns att ansöka om 
bostadstillägg?
  Ja, vi anser det då det på hyresinformationen som gick ut till kund vid 
hyreshöjningen stod det att de skulle ansöka om bostadstillägg i övrigt 
står det i Maxtaxebroschyrerna.
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3. Har antalet kunder som ej betalar hyran förändrats efter 
hyreshöjningen?
Nej, vi ser de inte så då alla kunder på vård- och omsorgsboende 
betalar hyra.

4. Hur vanligt är det att hyresskulder avskrivs?
Avskrivningar sker endast vid dödsboanmälan och vid brist i dödsbo.

Annmarie Sandberg
Förvaltningschef 
Omvårdnad Gävle 
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Svar på fråga ”Införa städtjänst i hemtjänsten för att 
öka kvalitén och kontinuiteten”

En fråga har inkommit till Omvårdnadsförvaltningen från Marianne 

Valdemarsson, ledamot i Omvårdnadsnämnden. Frågan gäller om det finns 

möjlighet att införa städtjänst i hemtjänsten för att öka kvalitén och 

kontinuiteten. Marianne Valdemarsson skriver att genom att lyfta ut 

städinsatserna från ordinarie schema och tillsätta en städtjänst som enbart 

ägnar sig åt städning inom ett begränsat område kan kontinuiteten garanteras. 

Marianne Valdemarsson menar att det vid ett selekterande av städinsatserna 

kan det bli minst två vinster: Kunderna får den kontinuitet som de efterfrågar 

och städinsatserna får högre kvalité. Dessa två värdeparametrar ligger i linje 

med nämndens/förvaltningens ambition.

Förvaltningen delar frågeställarens idé att genom att lyfta ut olika 

serviceinsatser ur den ”ordinarie hemtjänsten” och lägga det på annan 

personal kan olika vinster uppnås. Förutom de vinster som frågeställaren 

pekar på finns det även rekryteringsmässiga fördelar. Utbildad 

omvårdnadspersonal är och kommer i allt högre grad att vara en brist. Detta 

innebär att vi behöver tänka strategiskt hur vi använder vår personaltid. Det 

finns en tydlig ökning av hemsjukvårdsuppgifter för omvårdnadspersonalen 

som vi har 

noterat under 2014. I egenregin i Sätra genomförs för närvarande ett 

pilotförsök där Samhall utför vissa serviceinsatser (tvätt och inhandling av 

varor).  Projektet kommer att utvärderas under andra kvartalet 2015. När det 

gäller de externa LOV-utförarna så arbetar flera utförare redan enligt 

Valdemarssons förslag och har i samband med avtalsuppföljning beskrivit att 

man ser ökad kvalitet utifrån de parametrar som också beskrivs i frågan. 

Katarina Stistrup
Utredare
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