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Tjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen 

Datum 2021-11-30 

Till Vård- och omsorgsnämnden 

 

Dnr VON 2021/0076 

 

Verksamhetsuppföljning 2021 inom funktionsnedsättning och 

äldreomsorg 
 

 

Beslutsförslag 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

Vård- och omsorgsnämnden noterar verksamhetsuppföljning av utförare inom funktionsnedsättning 

och äldreomsorg hösten 2021 till protokollet.  

Bakgrund 
Vård- och omsorgsnämnden har en beslutad plan för uppföljning av utförare inom vård- och 

omsorg. I den anges att nämnden varje år ska följa upp utförare som utför verksamhet åt nämnden. 

Denna uppföljning ska rapporteras till nämnden. Privata utförare och Kommunstyrelsens 

produktionsutskotts verksamheter följs upp enligt samma metoder.  

 

Förvaltningens slutsatser 

I den bifogade rapporten redovisar förvaltningen resultatet av uppföljningen inom äldre- och 

funktionsnedsättningsområdet för 2021.  

Fokusområden för årets verksamhetsuppföljning har varit följande: 
Aktiviteter – vad erbjuder verksamheten för aktiviteter?  
Hur ofta?  Individuellt? I grupp?  
Självbestämmande – är brukarna delaktiga i upprättandet av genomförandeplanen?  
Används genomförandeplanen i det dagliga arbetet?  
Får brukarna vara delaktiga i gemensamma beslut?  
Finns det husmöten/brukarråd?  
Flexibilitet. Finns det möjlighet att brukarna får vara med och påverka insatsernas utförande?  
Kommunikation. Hur fungerar kommunikationen mellan brukare och medarbetare?  
Pratar medarbetarna så att brukarna förstår?  
Får brukarna information om förändringar?  
Vet brukaren vem hen ska kontakta om något inte fungerar?  
 
Inom äldreomsorgen har även mat och måltider varit ett fokusområde.  
 
Det är sakkunniga inom funktionsnedsättning och äldreomsorg samt medicinskt ansvarig 
sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering som har genomfört uppföljningarna och 
som har sammanställt rapporten.  
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I rapporten beskrivs slutsatser från uppföljningsarbetet inom funktionsnedsättnings- och 

äldreomsorgsområdet under året gällande följande verksamheter: 

 

Bostad med särskild service genom LSS 

Bostad med särskild service genom SoL 

Vård- och omsorgsboende för målgruppen äldre genom SoL 

 

Slutsatserna leder till en beskrivning av vad som kommer följas upp och vilka handlingsplaner 

som kommer att begäras in under 2022.  

 
Bilaga 
Rapport Verksamhetsuppföljning 2021 inom funktionsnedsättning och äldreomsorg daterad  
2021-12-07. 
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