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 Omsorgsnämnden 
 

Avtalsuppföljning vid Imera, daglig verksamhet 
 
 
Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att  med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna,  
 
 
 
Aktuellt  
Kontoret genomförde en planerad avtalsuppföljning vid Imera den 7 maj 2014. 
 
Ärendet 
Imera (tidigare EBK) är godkänd som utförare inom systemet för eget val avseende insatsen 
daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.  
 
Syftet med uppföljningen är att kontrollera om utföraren uppfyller villkoren i avtalet. Som ett 
led i detta har kontoret genomfört intervjuer med ledning och medarbetare, granskat delar av 
verksamhetens kvalitetsledningssystem samt dokumentationsgranskning. 
 
Resultat av uppföljning 
Vid uppföljningen får kontoret en bild av en välfungerande verksamhet som har en helhetssyn 
på individen och som drivs i nära dialog med brukarna. Samtliga intervjuade är engagerade i 
verksamheten och har en vilja att arbeta med ständiga förbättringar.  
 
Kontoret konstaterade avvikelser mot förfrågningsunderlaget och handlingsplan skickades till 
Imera. Den besvarades inom utsatt tid och enligt följande: 
 
Personal, bemanning och kompetensutveckling - Arbete pågår med utvecklingssamtal där 
individuell kompetensutveckling beaktas och dokumenteras.  
 

 
Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Svartbäcksgatan 44 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)  

E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se  
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Dokumentation och genomförandeplaner - Samtliga åtgärdspunkter som anges för 
genomförandeplan och dokumentation är genomförda sedan juni 2014 samt att 
dokumentation sker enligt SOSFS 2014:5.  
 
Utifrån de uppgifter som lämnats i handlingsplanen och de bilagor som bifogats, bedömer 
kontoret att samtliga krav i avtalet är uppfyllda. 
 
 
Omsorgsförvaltningen 
 
 
_________________________________ 
Tomas Odin 
Direktör 
 
Bilaga 1: Rapport från avtalsuppföljning 
Bilaga 2: Godkänd handlingsplan från utföraren 
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KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 

Handläggare Datum 
Christina Rosendahl 2015-01-19 

Handlingsplan utifrån konstaterade brister gentemot avtal med NHO/ÄLN 

Uppföljningsobjekt: Imera daglig verksamhet 
Verksamhetschef: Janne Eriksson 
Handlingsplan Omsorgsförvaltningen tillhanda senast: 2 februari 2015 

Av uppföljningsrapporten framgår inom vilka områden avvikelser mot gällande avtal 
konstaterats. Om flera brister förekommer inom samma område finns i handlingsplanen en rad 
för respektive avvikelse. Utföraren ska kortfattat beskriva hur konstaterade avvikelser/brister 
ska åtgärdas, ansvarig för åtgärd, tidplan samt uppföljning för respektive avvikelse. Detta ska 
göras i den av HVK tillhandahållna mallen. Om utföraren vill hänvisa till bilaga ska det 
tydligt framgå i handlingsplanen till vilken bilaga, alternativt sidhänvisning i bilaga. De grå 
fälten i mallen fylls i av HVK.  

Åtgärder som vidtas ska fokusera på förändring i verksamheten för att godkännas av HVK. 
Om utföraren hänvisar till förändringar i ledningssystem för kvalitet ska det tydligt framgå 
hur dessa förändringar kommer att implementeras i verksamheten.  

Utföraren ska vid begäran presentera innehållet i handlingsplanen för Omsorgsförvaltningen, 
strategiska avdelningen, Svartbäcksgatan 44.  

Handlingsplanen ska skickas med e-post till omsorgsforvaltningen@uppsala.se Ange det 
diarienummer som finns på uppföljningsrapporten i mejlet. Handlingsplanen kommer att 
diarieföras och registreras som offentlig handling.
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 KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG 
   

Uppföljningsobjekt: Imera, daglig verksamhet 
 

Område (se 
rapport) Åtgärd (hur bristen ska avhjälpas) Ansvarig Tidplan Uppföljning/Egenkontroll Godkänd 

Ja/Nej 
Ev krav på ytterligare 
åtgärd/kommentar 

Individuell 
kompetensutveck
lingsplan 
Vilka åtgärder 
kommer att vidtas 
för att kraven i 
avtalet ska 
uppfyllas när det 
gäller 
kompetensutveckli
ngsplaner. 

Individuell kompetensutveckling 
beaktas och dokumenteras i årliga 
utvecklingssamtal, se bifogad mall 
för utvecklingssamtal, bilaga 1 
 

VC 
(Verksamhets- 
chef) 
 

Ett samtal 
per år, 
samtal pågår 
under 
jan/feb 2015 
med 
samtliga 
anställda 
enligt bilaga 
1. 
 

Uppföljning sker vid 
nästkommande utvecklingssamtal, 
d.v.s. en gång per år. Uppföljning 
sker också vid varje personalmöte 
under obligatorisk punkt 
”utbildning” på Imeras agenda 
 

JA 
 

 
 

Dokumentation 
och 
genomförande-
planer. 
Beskriv vilka 
åtgärder som 
kommer att vidtas 
för att komma till 
rätta med de 
åtgärdspunkter 
(definiera 
samtliga) som 
framkom vid 
dokumentationsgra
nskning.  

Samtliga åtgärdspunkter (se bilaga 
2) som anges för 
genomförandeplan och 
dokumentation är genomförda 
sedan juni 2014 (går att kontrollera 
i Siebel). Dokumentation sker 
enligt SOSFS 2014:5 
 
 

 
 
VC 
 
 
 
 
 

Löpande 

Uppföljning av att 
genomförandeplaner och 
dokumentation sker enligt krav 
görs varje personalmöte under 
obligatorisk punkt på Imeras 
agenda. 
 
Genomförandeplan i sig följs upp 
varje månad under månadssamtal 
mellan kund och 
Arbetshandledare. Övrig 
uppföljning av genomförandeplan 
sker efter önskemål från 
handläggare, t.ex. halvårsvis 

JA  

2 
 



3 (3) 

Område (se 
rapport) Åtgärd (hur bristen ska avhjälpas) Ansvarig Tidplan Uppföljning/Egenkontroll Godkänd 

Ja/Nej 
Ev krav på ytterligare 
åtgärd/kommentar 

Klargör hur ofta 
verksamhetschefen 
dokumenterar i 
Siebel samt hur 
den sociala 
dokumentationen 
förvaras. 

VC dokumenterar i Siebel en g per 
månad då personalens 
månadssammanfattning och 
uppföljning av genomförandeplan 
förs in. Utöver det dokumenteras i 
Siebel vid speciella tillfällen/behov 
samt när ny kund anländer. 
Pappersdokumentation, 
”Siebeldator” och tillhörande 
inloggningsdosa förvaras i låst 
dokumentskåp. 
Siebeldokumentation förvaras på 
kommunal server. 

VC Löpande 

Uppföljning av att dokumentation 
sker enligt krav görs varje 
personalmöte under obligatorisk 
punkt på Imeras agenda. 
 

JA  

 


