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Bakgrund 
Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande 

myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren 

att välja utförare bland leverantörer i ett valfrihetssystem. 

Lagen gäller för kommuner och regioner när de inför valfrihetssystem för hälso- och 

sjukvård och socialtjänster. Det är frivilligt för kommuner att införa valfrihetssystem 

men obligatoriskt för landstingen inom primärvården. 

 

Avtalet skall följas upp årligen. 

 

De utförare som ingår i avtalsuppföljningen är: 

 

Linné hemvård som utför service och vård och omsorg, de började utföra hemtjänst 

2013-09-30. Vid granskningstillfället hade man 6 LOV-kunder. 

 

Ljungby kommuns hemtjänst som utför service, vård och omsorg och svarar på larm. 

Vid granskningstillfället hade man 532 LOV-kunder. 

  

Sjöriket som utför service och vård och omsorg, de började utföra hemtjänst 2012-04-

26. Vid granskningstillfället hade man 80 LOV-kunder. 

 

Metod  
Socialförvaltningens kvalitetsgrupp har gjort en uppföljning av utförare av hemtjänst. 

Uppföljningen är en avtalsuppföljning som tar sin grund i förfrågningsunderlaget för 

godkännande av LOV-företag.  

 

En enkät har skickats till alla utförare där de har fått göra en självskattning att de 

uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Efter en analys av de inskickade svaren har 

sedan kvalitetsgruppen bokat in verksamhetsbesök. Man har besökt Sjöriket, Linné 

hemvård, i den kommunala utföraren har man valt att besöka Ryssby, Ågård och 

Åvallen hemtjänst. Vid besöket har man träffat chef och omsorgspersonal för att 

diskutera kring avtalets olika delar. Man har gjort det på ett sätt som ska främja ett 

lärande samtidigt som vi fångar upp förbättringsområden och granskar befintlig 

verksamhet. 

 

I samband med besöken har stickprov gjorts i den digitala sociala dokumentationen med 

10 % eller minst fem ärenden per enhet/utförare. Dokumentationsgranskning har 

genomförts hos samtliga enheter/utförare, inte bara de som haft uppföljningsbesök. 

Företrädesvis att genomförandeplan och dokumentation finns, samt hur 

dokumentationen innehållsmässigt ser ut t.ex. att inte social dokumentation blandas med 

hälso- och sjukvårdsdokumentation. 

 

När uppföljningsbesöken är genomförda upprättas en rapport. De åtgärder som 

föreskrivs i rapporten bör snarast, dock senast vara åtgärdade till nästa granskning. 

 

Uppföljning kommer att utföras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp för att tillse att 

åtgärderna är utförda. 



 

   

 

4 

 

 

Resultat, kommentarer och åtgärder 

Personal 
 

Personal hos utföraren ska kunna skriva, läsa och tala svenska. Utförarens personal ska ha 

kompetens för att utföra uppdraget, samt kunna hantera administrativa stödfunktioner, 

exempelvis ärendehanteringssystem.  

 

Alla utförare gör bedömningen att deras personal uppfyller språk och kompetens kravet. 

 

Utföraren får inte ha personal anställd som utför uppdrag hos anhörig. Anhörig syftar i 

detta fall på makar, sambo, syskon, barn, barnbarn och personer i hushållsgemenskap. 

 

Alla utförare uppfyller kraven. 

 

Utföraren ska ha ett introduktionsprogram för nyanställda och vikarier, som beskriver hur 

ny personal ska introduceras. 

 

Alla utförare uppfyller kraven. 

 

Kompetensutveckling 

Eftersom utförarna ansvarar för att personalens kompetens anpassas efter de behov 

omsorgstagarna har under olika perioder, behöver utförarna kontinuerligt fortbilda personal. 

 

Samtliga utförare har under senaste året anordnat viss kompetensutveckling för sin personal. 

 

Kommentar 

Exempel på kompetensutveckling som utförarna på egen hand anordnat det senaste året: 

 

Linné hemvård: Webbutbildning och medicinutbildning ”säker läkemedelshantering” 

 

Ljungby kommuns hemtjänst: Modern arbetsteknik, språkombud, handledarutbildning, 

social dokumentation, reflektionsgrupper, kommunikation. 

 

Sjöriket: Hjärt- lungräddning, Jan Thern hälsoinpiratör. 

Krav på personal inom vård och omsorg 

Av utförarens månadsanställda ska minst 70 % vara utbildade på vård- och 

omsorgsprogrammet eller ha motsvarande utbildning som godkänts av socialförvaltningen. 

 

Ljungby kommun och Sjöriket uppfyller kraven. Linné uppfyller ej kraven. 

 

Kommentar 
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Linné hemvård hade vid uppföljningen 50 % månadsanställda med adekvat utbildning. Linné 

höll vid granskningstillfället på med att rekrytera ytterligare en undersköterska. 

 

Ljungby kommuns hemtjänst hade vid uppföljningen 75 % månadsanställda med adekvat 

utbildning.  

 

Sjöriket hade vid uppföljningen 91 % månadsanställda med adekvat utbildning.  

 

Kvalitetsledningssystem 

Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt utvecklas och säkras enligt gällande lagstiftning. 

Kvalitetsarbetet ska bedrivas enligt Socialstyrelsens författning Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. Ledningssystemet är en organisatorisk struktur, 

bestående av processer, aktiviteter och rutiner. Ledningssystemet ska innehålla 

styrdokument för ledning och styrning av verksamheten. Ledningssystemet syftar till att 

kontinuerligt och långsiktigt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 

 

Alla utförare har ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  

Riskbedömning 

Riskanalyser innebär att den som bedriver verksamheten är framåtblickande, det vill säga 

att denne arbetar förebyggande. Analyser ska göras för att identifiera händelser som skulle 

kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som ställs 

i lagar, föreskrifter och beslut. Riskanalyserna innebär att sannolikheten för att en händelse 

ska inträffa uppskattas samt en bedömning görs vilka negativa konsekvenser som skulle 

kunna bli följden av händelsen. Riskanalyser och åtgärder ska fortlöpande dokumenteras. 

 

Samtliga utförare behöver arbeta mer med riskanalyser och dokumentera dessa. 

 

Åtgärder 

Samtliga utförare behöver se till att genomförda riskanalyser och åtgärder blir 

dokumenterade. Genom att dokumentera de risker som identifieras är det möjligt att i 

efterhand analysera och utläsa strukturerade åtgärder. 

 

Egenkontroller 

Utföraren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska utöva 

egenkontroll. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för 

att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska kunna 

säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS 2011:9). Egenkontroll innebär systematisk uppföljning 

och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de 

processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. Egenkontroller ska 

fortlöpande dokumenteras. 

 

Alla utförare uppfyller kraven, men behöver bli bättre på att dokumentera dessa. Genom att 

dokumentera egenkontroller som genomförs är det möjligt att i efterhand analysera och 

utläsa strukturerade åtgärder.  
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Avvikelsehantering 

Avvikelse är ett samlingsbegrepp för risk, tillbud och negativ händelse. Det kan vara fråga 

om många olika händelser och i enlighet med olika lagrum.  

Några exempel på avvikelser kan vara fall och falltillbud, brister i bemötande, upplevda 

missförhållanden, psykiska konsekvenser som oro och otrygghet, brister i 

läkemedelshanteringen, vårdrelaterade infektioner och brister i informationsöverföring 

 

Utförarna ansvarar för att dokumentera/registrera avvikelser, dokumentera/registrera 

åtgärder, genomföra åtgärder, följa upp åtgärder och avsluta avvikelser. 

 

Avvikelserna ska hanteras i kommunens verksamhetssystem. 

 

Alla utförare uppfyller kraven. 

 

Kommentarer 

Samtliga utförare behöver arbeta mer aktivt med avvikelsehantering. Granskningen av 

avvikelser i systemet visar att det finns många öppna avvikelser. Detta innebär att de 

antingen inte är klara eller att man inte stänger dem när åtgärderna är klara. Granskningen 

visar även på att utförarna behöver arbeta med begreppet avvikelse, eftersom det nästan bara 

rapporteras läkemedel och fall avvikelser.  

 

Rutiner för anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah 

All personal hos utföraren som upptäcker allvarligt missförhållande i omsorgerna för en 

omsorgstagare är skyldig att agera omedelbart. Utföraren ska följa SOSFS 2011:5. 

Utföraren ska ha rutiner för lex Sarah. Rutinerna ska vara väl kända och förankrade hos 

utförarens personal, all personal ska informeras årligen. 

 

Alla utförare uppfyller kraven. 

Socialnämndens mål 

Utföraren ska arbeta för att uppfylla socialnämndens mål, och hålla sig underrättad om 

dessa mål. 

 

Alla utförare uppfyller kraven.  

 

Kommentarer 

I förfrågningsunderlaget behöver det tydliggöras hur privata utförare ska förhålla sig till 

socialnämndens mål. 

Inflytande och delaktighet 

Utföraren ska se till att omsorgstagare och dennes närstående har inflytande och känner 

delaktighet. 

 

Alla utförare gör bedömningen att de uppfyller kraven  
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Kommentarer 

Linné hemvård uppger att inflytande och delaktighet sker i dialog med den enskilde och via 

genomförandeplanen.  

 

Ljungby kommuns hemtjänst beskriver att arbete med inflytande och delaktighet sker via 

genomförandeplanen. Att synpunkter och klagomål uppmärksammas. Sektionscheferna har 

under året även genomfört hembesök hos omsorgstagare. I de granskade verksamheterna har 

mellan 25-40% hembesök genomförts. 

 

Sjöriket uppger att inflytande och delaktighet sker i dialog och via genomförandeplanen. 

 

Kontaktombud 

Varje omsorgstagare ska, av utföraren, bli erbjuden att ha ett kontaktombud hos utföraren.  

Kontaktombudets arbetsuppgifter ska vara dokumenterade hos utföraren 

Kontaktombudets arbetsuppgifter ska vara kända av utförarens personal och av 

omsorgstagaren. 

 

Alla utförare har kontaktombud och arbetsuppgifterna är dokumenterade och gör 

bedömningen att de är kända av personalen. 

 

Insatskontinuitet  

Utföraren ska eftersträva kontinuitet i utförandet inom sin verksamhet enligt följande 

definition av kontinuitet.  

 

Personalkontinuitet: Antalet personer brukaren träffar ska anpassas efter brukarens 

omsorgsbehov. 

 

Tidskontinuitet: Brukaren får insatser på de tider och i den omfattning som står i 

genomförandeplanen. 

 

Omsorgskontinuitet: Insatserna blir utförda enligt överenskommelsen i 

genomförandeplanen oavsett vem som utför insatserna. 

 

Samtliga utförare arbetar med kontinuitet. 

 

För personalkontinuitet är socialnämndens mål idag ett medelvärde på 13 personal, i rka:s 

kvalitetsnyckeltal mätning som genomförs i oktober varje år och sammanställs i Kolada.  

 

Det rapporterade värdet för 2016 var för Ljungby kommun (samtliga utförare) ett 

medelvärde på 13 personal. 

 

Sammanställning av Personalkontinuitet i hemtjänsten 2016 

Sammanställning av antal personal som besöker en äldre person, som är beviljad daglig 

hemtjänst med en omfattning av två eller fler insatser 7 dagar/vecka, under en 14 dagars 

period. 
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Under mätperioden under 2016 var 313 omsorgstagare i behov utav insatser minst två gånger om dagen sju 

dagar i veckan (varav 44 omsorgstagare hade hemtjänst utförd av privata utförare). 

 

Dokumentation om omsorgstagare 

Utföraren ska upprätta en personakt och en journal, på varje omsorgstagare. I personakten 

samlas alla handlingar som hör till omsorgstagaren. I journalen ska utföraren kontinuerligt 

och i kronologisk ordning föra anteckningar över åtgärder som vidtas i ärendet, samt 

faktiska omständigheter och händelser av betydelse för genomförandet av insatserna. 

 

Utföraren ska se till att en genomförandeplan upprättas tillsammans med omsorgstagaren. 

Genomförandeplanen ska vara upprättad senast två veckor efter det att uppdrag påbörjats. 

Den ska följas upp minst var tredje månad. Genomförandeplanen ska förvaras i 

omsorgstagarens personakt.  

 

Dokumentationerna ska följa bestämmelserna i socialtjänstlagen 11 kap, 5 och 6 §, samt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av 

ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2014:5 

 

Vid omsorgstagares omval av utförare ska omsorgstagaren tillfrågas om tillträdande 

utförare ska få överta personakten. I så fall ska överlämnandet ske via socialförvaltningen. 

 

När uppdrag upphör ska utföraren hantera personakten enligt socialtjänstlagen 12 kap. och 

överlämna personakten till socialförvaltningen inom 14 dagar. 

 

Ingen av utförarna uppfyller kraven 
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Kommentar och åtgärd 

Alla utförare dokumenterar i kommunens verksamhetssystem. Ett förbättringsområde som 

gäller alla är att upprätta och följa upp genomförandeplaner med det tidsintervall som avtalet 

föreskriver. Förvaltningen har också uppmanat utförarna att gå igenom befintlig SOSFS 

2014:5 avseende dokumentation. En genomgång av de granskade akterna kommer att göras 

hos varje utförare under hösten. 

 

Meddelarfrihet 

Ljungby kommuns anställda har rätt att meddela uppgifter för offentliggörande. 

Arbetsgivaren får inte inskränka den rätten och inte efterforska uppgiftslämnare. 

Meddelarfriheten regleras i offentlighets- och sekretesslagen, 13 kap. Utförarnas personal 

ska ha motsvarande frihet. Krav på meddelarfrihet gäller inte sådana meddelanden som 

avser företagshemligheter och skyddas av lagen om skydd för företagshemligheter eller 

omfattas av tystnadsplikt för utförares anställda utanför det område som kontraktet omfattar. 

Den gäller inte heller i vidare mån än vad som omfattas av meddelarfrihet för offentligt 

anställda enlig offentlighets- och sekretesslagen. 

 

Alla utförare gör bedömningen att de uppfyller kraven  

 

Hälso- och sjukvård rutiner  

Utföraren ska tillämpa lagar inom hälso- och sjukvården samt författningar från 

Socialstyrelsen. Ljungby kommun har tagit fram rutiner, utföraren ska följa dessa och se till 

att personalen kan tillämpa dem. 

 

Alla utförare gör bedömningen att de uppfyller kraven  


