
 OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
   

Handläggare 
Christina Rosendahl 
 

Datum 
2015-02-02 

Diarienummer 
OSN-2015-0096 

 
 

 Omsorgsnämnden 
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Förslag till beslut 
Omsorgsnämnden föreslås besluta 
 
att  med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna,  
 
 
 
Aktuellt  
Servicebasen drivs av Vård & bildning. Kontoret genomförde en oanmäld avtalsuppföljning 
den 4 juni för att kontrollera om utföraren uppfyller kraven i avtalet när det gäller bemanning 
och fritidsaktiviteter. 
 
Ärendet 
Två strateger besökte verksamheten sen eftermiddag och genomförde en spontan intervju med 
en av kvällspersonalen. Därutöver har kontoret studerat den av enhetschefen besvarade tertial 
2, 2014 (enkät med frågor som skickas till enhetschefer varje tertial). 
 
Resultat av uppföljning 
Efter genomförd intervju och studier av tertial får kontoret en bild av en välfungerande 
verksamhet som arbetar i enlighet med ingånget avtal inom de flesta uppföljda områdena. 
Kontoret konstaterar dock att det råder delade meningar mellan personal och ledning när det 
gäller fritidsaktiviteter. Därutöver arbetar personalen ensam under helger.  
 
Då kontoret konstaterade avvikelser mot förfrågningsunderlaget skickades handlingsplan till 
Vård & bildning. Den besvarades inom utsatt tid och enligt följande: 
 
Fritidsaktiviteter – Alla kunder erbjuds enskilda aktiviteter och i grupp. Enhetschefen har 
missuppfattat frågeställningen i enkäten. Personalens beskrivning är den som stämmer. 
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Bemanning – De flesta av kunderna gör aktiviteter på egen hand på helgerna. De kunder 
som vill göra aktiviteter med personal planerar in det med personal. 

Utifrån de uppgifter som lämnats i handlingsplanen 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 2014-11-21 

Handlingsplan utifrån konstaterade brister gentemot avtal med NHO/ÄLN 

Uppföljningsobjekt: Svartbäcksgatan 62, servicebas 
Enhetschef: Lisa Jonson  
Handlingsplan HVK tillhanda senast: 2015-01-27 

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 HVK, Lokföraren, 
Stationsgatan 12.  

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: Svartbäcksgatan 62 A, servicebas                                2015-01-19  
 

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

Ja/Nej 
Ev krav på ytterligare 
åtgärd/kommentar 

Bemanning 
Klargör hur 
personalens 
dimensionering 
under helger kan 
tillgodose 
brukarnas 
samtliga behov 
vilket även 
inkluderar 
fritidsaktiviteter. 

De flesta av kunderna gör aktiviteter 
på egen hand på helgerna. De kunder 
som vill göra aktiviteter med 
personal planerar in det med 
personal. 
 
 

 
 

 
 

Fortlöpande 
 

JA 
 

 
 

Personalen 
beskriver 
genomförande av 
kultur- och 
fritidsaktiviteter 
på ett 
föredömligt sätt 
samtidigt som 
det i tertialen 
framgår att 
endast en brukare 
erbjuds kultur- 
och 
fritidsaktiviteter 
1-2 gånger i 

Alla kunder erbjuds enskilda 
aktiviteter och i grupp. 
Enhetschefen har missuppfattat 
frågeställningen i enkäten. 
Personalens beskrivning är den som 
stämmer.  
 

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

Ja/Nej 
Ev krav på ytterligare 
åtgärd/kommentar 

veckan. Ge en 
förklaring till de 
olika svaren. 

 


