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1 Grundläggande förutsättningar 

1.1 Äldrenämndens kvalitetsarbete och mål 

Äldrenämnden har en kvalitetsdeklaration (bilaga 1) där följande ledord uttalas som 

utgångspunkter för all verksamhet. 

• Trygghet 

• Integritet 

• God Hälsa och välbefinnande 

• Inflytande 

• Självständighet 

Mottot ”Mänskliga möten vi bryr oss” ska genomsyra all verksamhet. Verksamheten ska 

utvecklas i takt med aktuell forskning och evidensbaserad erfarenhet. 

Äldrenämnden har fastställt värdighetsgarantier för sina verksamheter (bilaga 2). 

Utföraren ska följa nämndens värdighetsgarantier för äldreboende samt ha en rutin som 

säkerställer att kunden är informerad om värdighetsgarantierna och att kunden ska 

meddela Sundbybergs stad om hen anser att utföraren brustit i efterlevnaden av 

värdighetsgarantin. 

1.2 Parboende 

I enlighet med socialtjänstlagen har äldre människor som beviljas särskilt boende, rätt att 

få fortsätta bo tillsammans med sin make/maka eller sambo i det särskilda boendet. Detta 

gäller oavsett om maken/makan eller sambon har behov av särskilt boende eller inte.  

Alla särskilda boenden har inte lägenheter som är stora nog för att parboende ska vara 

möjligt. Det kan även behövas särskilt tillstånd för att fler än en person ska få bo i en 

lägenhet. Det är upp till respektive utförare att avgöra om man kan erbjuda parboende.   

Vid brist på plats särskilt boende som kan erbjuda parboende kan den enskilde få flytta in 

först och den medboende i ett senare skede. 

Om ett par bor på äldreboende i två sammankopplade lägenheter och den ena parten 

avlider, har utföraren rätt att erbjuda den andra parten att flytta till en lägenhet inom 

samma äldreboende, som inte är kopplad till en annan lägenhet. 

Socialtjänstlagens regler för dokumentation gäller inte den medboende, såvida inte den 

personen för sin del också har beslutade biståndsinsatser som utförs i det särskilda 

boendet. I sådana fall ska dokumentationen ske i en egen personakt och en egen 

genomförandeplan upprättas. 

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar i särskilda boendeformer omfattar inte den 

medboende som får sina medicinska behov tillgodosedda via primärvården. Vid parboende 

i särskilt boende ska dock boendets hälso- och sjukvårdspersonal kunna vara behjälplig för 

den medboende vid akut uppkomna sjukvårdsbehov. 

Ersättning för medboende är den samma som för den som har beviljats boende. 
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2 Omsorg 

2.1 Trygghet 

Den enskilde ska kunna lita på att få sina behov av vård och omsorg tillgodosedda samt 

veta när hjälpen kommer och vem som utför den. Utföraren ska ha personal som dygnet 

runt kan vara snabbt tillgänglig för den boende.  

Omsorgen om personer med demenssjukdomar ska vara personcentrerad för att i så stor 

utsträckning som möjligt motverka otrygghet och oro. Bemötandeplan utifrån 

registreringen i BPSD-registret ska användas som instrument i utformandet av 

genomförandeplanen. 

2.2 Ett aktiv och socialt liv 

Utföraren ska svara för att den boende upplever sin dag som meningsfull utifrån sina behov 

och förutsättningar samt får fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig stimulans utifrån 

sina personliga behov. De boendes individuella önskemål och intressen ska dokumenteras i 

den individuella genomförandeplanen. Utföraren ska samverka med närstående, andra för 

de boende viktiga personer liksom med gode män och förvaltare. 

Tillvaron ska präglas av ett innehåll där de boendes förmåga och vilja till aktivitet och 

sysselsättning upprätthålls och tas tillvara. Utföraren ska skapa förutsättningar för 

spontana aktiviteter i verksamheten, där en viktig person är kontaktpersonen och dennes 

arbete med den enskilde. 

• Helger och årstidernas växlingar ska märkas i aktiviteter, måltider och lokalernas 

utsmyckning.  

• Utföraren ska anordna minst en gemensam aktivitet varje dag samt ytterligare en 

större, organiserad aktivitet minst en gång per vecka. 

• Den enskilde ska erbjudas daglig utevistelse. 

2.3 Inflytande och självständighet 

Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och 

integritet.  

Omvårdnaden ska utgå från den enskildes personliga önskemål och behov, vara individuell 

och uttryckt av den enskilde. Detta skall kunna återfinnas i den enskildes 

genomförandeplan. Den enskilde ska bemötas på ett sådant sätt att den personliga 

integriteten upprätthålls.  

2.4 Bemötande  

Bemötande i verksamheten ska vara anpassad till målgrupperna och utföraren ska arbeta 

för att kontinuerligt utveckla personalens förhållningssätt. Utföraren ska så långt det är 

möjligt tillgodose den enskildes behov av att få omsorg av personal som har en kulturell 

förståelse och kompetens. Utföraren ska eftersträva att det finns möjligheter för den 

enskilde att kommunicera på sitt modersmål. 
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2.5 Kontaktmannaskap 

Utföraren ska utse en kontaktperson för den enskilde samt utse ersättare till denne så att 

kontinuiteten kan upprätthållas även under ordinarie kontaktpersons semester och annan 

frånvaro. Kontaktpersonen ska vara utsedd när den enskilde flyttar in på boendet. 

Kontaktpersonen ska ha en kontinuerlig dialog med den enskilde och dennes 

anhörig/företrädare för att säkra deras möjlighet till inflytande och information.  

Kontaktpersonen ska i så stor utsträckning som möjligt utföra insatserna och är även 

ansvarig för planering av dessa. I uppdraget ingår även att vara den enskilde behjälplig 

med externa kontakter vid behov, t.ex. vid kontakt med biståndshandläggare. 

Den enskilde ska ha minst en timmes egen tid varje vecka tillsammans med sin 

kontaktperson som disponeras till aktiviteter utifrån den enskildes önskemål. Egen-tiden 

ska planeras in i genomförandeplanen.    

Om den enskilde inte är nöjd med sin kontaktperson har hen rätt att byta kontaktperson i 

enlighet med äldrenämndens värdighetsgarantier. Bytet ska ske inom tre arbetsdagar. 

2.6 Genomförandeplan 

Utföraren ska upprätta genomförandeplaner i enlighet med stadens rutin för social 

dokumentation (bilaga 3) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5. 

Kundens kontaktperson tar fram genomförandeplanen tillsammans med den enskilde, och 

närstående om den enskilde så önskar. Innehållet i genomförandeplanen ska utgå från 

kundens individuella behov och önskemål. Utföraren ska stödja och underlätta för kunden 

att framföra sina åsikter och önskemål.  

Genomförandeplanen ska följas upp, utvärderas och uppdateras tillsammans med den 

enskilde och berörd personal var sjätte månad, eller vid större förändringar. 

2.7 Social dokumentation 

Utföraren ska dokumentera i enlighet med stadens rutin för social dokumentation och 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5. Det innebär bl a att 

omvårdnadspersonal ska föra anteckningar i journal så att det är möjligt att gå tillbaka i 

dokumentationen och se att den enskilde fått insatserna enligt genomförandeplanen. 

2.8 Mat och måltider 

Utföraren ska säkerställa en god, näringsriktig och livsmedelshygieniskt säker kost till den 

enskilde. Maten ska följa de nordiska näringsrekommendationerna, NNR och ESS-

gruppens rekommendationer samt Livsmedelsverkets råd ”Bra måltider i äldreomsorgen”. 

Utföraren ska följa gällande regelverk för livsmedelshantering.  System för egenkontroll 

med bland annat fastlagda rutiner, regelbunden uppföljning och utvärdering ska finnas,  

Det ska finnas möjlighet att välja mellan minst två varmrätter till både lunch och middag. 

För att möjliggöra för den enskilde att välja ska de olika rätterna presenteras på en 

matsedel varje vecka där möjliga val av maträtterna redovisas tydligt. Den enskilde ska 

kunna få hjälp med att välja mat. Efterrätt ska erbjudas varje dag. Matsedeln ska vara 

variationsrik och säsongsanpassad, där högtidsdagar lyfts fram. Kost och måltidsdryck ska 
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anpassas efter den enskildes önskemål. Specialkost, konsistensanpassad kost och 

näringspreparat ska serveras när behov föreligger. Vid speciella medicinska tillstånd skall 

även sondmat tillhandahållas. Måltiderna ska serveras jämt över dygnet. Det ska finnas 

tillgång till mellanmål, frukt och dryck vid sidan om ordinarie måltider. Nattfastan får inte 

överstiga 11 timmar. 

Måltidens sociala betydelse ska uppmärksammas och måltidsmiljön ska bidra till en 

trivsam upplevelse. Personal ska delta i måltiderna för att kunna ge individuellt anpassat 

stöd. Dukningen ska vara anpassad till den enskildes eventuella funktionsnedsättningar. 

Den enskilde ska få välja om hen vill äta i matsalen eller på sitt rum.  

Utföraren ska arbeta i enlighet med MAS riktlinjer för god och säker vård avseende risk för 

undernäring samt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2014:10 ”Förebyggande av och 

behandling vid undernäring”. Utföraren ska ha rutiner för regelbundna riskbedömningar 

som omfattar nutritionsbedömning med uppföljning och åtgärd enligt Senior Alert. 

Tillgång ska finnas till adekvat kompetens i kost- och nutritionsfrågor. 

Utföraren ska regelbundet, minst en gång per kvartal, följa upp matens kvalitet och 

upprätthålla en dialog med de boende. 

2.9 Ledsagning och individuella aktiviteter utanför boendet 

Utföraren svarar för att personal eller annan lämplig person vid behov följer med den 

enskilde till läkare, tandläkare, frisör, fotvård, logoped, inköp m.m. 

Andra individuella aktiviteter utanför boendet, med socialt eller kulturellt syfte, ska utföras 

inom ramen för den enskildes egen-tid med sin kontaktman. 

2.10 Städning och tvätt 

Utföraren ska se till att lägenheter och gemensamma utrymmen städas och vårdas så att 

god hygien och trivsel upprätthålls. Det innebär att städning ska ske minst en gång per 

vecka eller tätare vid behov. I städningen ingår också fönsterputs som ska utföras minst en 

gång per år. 

Utföraren ansvarar för att den enskildes sängkläder och personliga kläder tvättas 

regelbundet och vid behov stryks. Mindre lagningar av kläder ska också utföras. Det ska 

finnas ett buffertförråd av linne och kläder för akuta behov. Tvätt och skötsel av kläder, 

textilier m.m. ska göras så ofta som krävs för att dessa ska vara rena och fräscha. 

2.11 Hantering av privata medel 

Den boende eller dennes anhörig/god man ska normalt sköta hanteringen av privata 

medel. I de fall privata medel hanteras av utföraren ska det finnas egenkontroll och 

riskförebyggande rutiner för detta. 

2.12 Basala hygienrutiner 

Utföraren ska ansvara för att personalen har kunskaper om gällande hygienrutiner och 

smittskydd. 
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För att förebygga smittspridning och på så sätt medverka till att vårdrelaterade infektioner 

blir så få som möjligt ska Region Stockholms utarbetade rutiner kring basala hygienrutiner 

och egenkontroll alltid tillämpas i verksamheten. 

Utföraren ska också ta del av och arbeta i enlighet med Region Stockholms framtagna 

vårdprogram avseende MRSA, ESBL och VRE. Dokumenten kan laddas ner från 

smittskyddsenhetens hemsida www.vårdhygien.nu. I övrigt hänvisas även till 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg, som ska 

följas. Arbetsmiljöverkets författningssamling Smittrisker (AFS 2018:4) ska också följas. 

Utföraren ska tillhandahålla och bekosta arbets- och skyddskläder, handsprit m.m. som 

behövs. Personalen ska få kontinuerlig utbildning av utföraren. 
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3 Hälso- och sjukvård 

3.1 Hälso- och sjukvård 

Sundbyberg stad MAS har tillsynsansvar över de boendeplatser som är geografiskt belägna 

i Sundbyberg stad när det avser egenregi eller LOU-upphandlad verksamhet.  

När det gäller privata boendeplatser i Sundbyberg som är anslutna till stadens 

valfrihetssystem har stadens MAS uppföljningsansvar. Utförarens egen MAS har 

tillsynsansvar och är ansvarig för att rutiner som ska finnas enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen finns tillgängliga, efterföljs och hålls uppdaterade. 

Utföraren ska ha namngiven utsedd person som är verksamhetschef enligt HSL 4 kap 2 §.  

Hälso- och sjukvården ska omfatta erforderliga hälso- och sjukvårdsinsatser upp till och 

med sjuksköterskenivå. Läkarinsats och specialistvård tillhandahålls och bekostas av 

regionen. 

Hälso- och sjukvård ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god och säker vård och 

tillgodoser den enskildes behov av trygghet och säkerhet i vård och behandling. Detta 

innebär att den ska vara av god kvalitet och hålla en god hygienisk standard genom att följa 

basala hygienrutiner, lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet samt främja goda kontakter mellan den enskilde och hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Vården ska så långt det är möjligt genomföras i samråd med den 

enskilde. Hälso- och sjukvårdpersonalen ska utföra sitt arbete i överensstämmelse med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Utföraren ska följa aktuell hälso- och 

sjukvårdslagstiftning samt riktlinjer och rutiner som utfärdas av utförarens MAS/MAR. 

De yrkeskategorier som arbetar med hälso- och sjukvårdsinsatser ska arbeta med 

omvårdnadsansvar som integreras i tvärprofessionellt teamarbete. Förebyggande, 

funktionsbevarande och hälsofrämjande insatser ska erbjudas av samtliga yrkeskategorier. 

3.2 Rehabilitering  

Sundbyberg stad MAR har i samarbete med MAS tillsynsansvar över de boendeplatser som 

är geografiskt belägna i Sundbyberg stad när det avser egenregi eller LOU-upphandlad 

verksamhet.  

När det gäller privata boendeplatser i Sundbyberg som är anslutna till stadens 

valfrihetssystem har stadens MAR uppföljningsansvar.  

Utförarens egen MAS/MAR har tillsynsansvar och är ansvarig för att rutiner som skall 

finnas enligt Hälso- och sjukvårdslagen finns tillgängliga, efterföljs och hålls uppdaterade. 

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut ska arbeta med sedvanliga 

yrkesspecifika arbetsuppgifter som utgår från ett funktionsbevarande arbetssätt. Ett 

arbetssätt vilket syftar till att bibehålla befintliga fysiska funktioner så att den enskilde 

ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån individuella förutsättningar.  

Det ska finnas erforderlig arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut för att uppnå 

kraven i avtalet. Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut ska arbeta med 

arbetsuppgifter inom Hälso- och sjukvårdsområdet som har ett tydligt mål och syfte.  
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3.2.1 Arbets- och medicintekniskutrustning 

Utöver fast utrustning tillhandahåller leverantören och bekostar medicinsk utrustning, 

arbetsredskap, arbetstekniska hjälpmedel, förbrukningsartiklar, 

inkontinenshjälpmedel och övrig utrustning som behövs. Leverantören skall 

tillhandahålla all medicintekniska hjälpmedel som ej bekostas av regionen utifrån 

gällande hjälpmedelsöverenskommelse med Region Stockholm. 

Leverantören ska ha rutiner för att införskaffa, handha, kontrollera, underhålla och 

kassera medicinteknisk utrustning enligt SOSFS 2008:1. Kostnaderna åvilar 

leverantören när inte regionen eller den enskilde ska svara för dessa. 

All utrustning som erfordras för rehabiliterande insatser ska finnas tillgänglig och 

bekostas av utföraren. 

Inkontinenshjälpmedel ska utprovas individuellt och ordineras av sjuksköterska med 

förskrivningsrätt   

3.3 Nationella kvalitetsregister 

För att utveckla vården ska utföraren alltid registrera i de nationella kvalitetsregistren 

Senior Alert (fall, undernäring, trycksår och munhälsa), Svenska Palliativregistret samt 

BPSD (Beteendemässiga psykiska symptom vid demenssjukdom). 

Utifrån resultaten från riskbedömningarna i Senior Alert, ska tvärprofessionella team ta 

ställning till vilka åtgärdsplaner som ska skapas och utvärderingar som ska göras. 

3.4 Kostnadsansvar för utskrivningsklar 

Boende som vårdats på sjukhus ska kunna återvända till sitt boende när sjukhuset bedömt 

den boende är utskrivningsklar och att det medicinska ansvaret är övertaget av mottagande 

läkare. Samma rutin gäller för ny boende som anvisats plats och befinner sig på sjukhus.  

Utföraren svarar för eventuell ersättning till regionen för utskrivningsklara som 

uppkommit för att utföraren inte tagit emot boende enligt ovan.   

3.5 Vård i livets slutskede 

En boende som efter ställningstagande av ansvarig läkare befinner sig i livets slutskede ska 

få kvalificerad medicinsk vård och omvårdnad samt ett värdigt omhändertagande. Det 

nationella vårdprogrammet samt riktlinjer och kunskapsstöd för palliativ vård i livets 

slutskede ska följas. 

Sjuksköterska ansvarar för att i samråd med läkare sammankalla till medicinsk 

vårdplanering och den enskilde ska få tillgång till hjälp för både fysiska och psykiska 

symptom. Insatser som ökar den enskildes trygghet och ro ska prioriteras. Döende 

personer får inte lämnas utan någon i sin närhet (äldrenämndens värdighetsgarantier) 

Har ansvarig läkarorganisation rutiner/vårdprogram ex. Liverpool Care Pathway (LCP) ska 

detta följas av utförarens sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. 

I annat fall ska rekommendationerna som presenteras av Svenska Palliativregistret 

användas som vårdprogram. 
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Vid kontakter med anhöriga i dessa situationer ska särskild omtanke och hänsyn visas. 

Personalen ska bidra till att skapa trygghet genom att informera, vägleda och stödja de 

närstående. Utföraren ska vid dödsfall upprätthålla rutiner så att stor respekt visas såväl 

den avlidne som anhöriga. 

Efter dödsfallet ska anhöriga erbjudas ett efterlevandesamtal. 

Ansvarig sjuksköterska ska inom 14 dagar efter dödsfall registrera detta i Svenska 

Palliativregistret. 

3.6 Omhändertagande av avlidna samt transport och förvaring 

Utföraren ansvarar för att ta hand om de som avlider i särskilda boende. Att ta hand om 

avlidna är en hälso- och sjukvårdsuppgift enligt HSL 1 § 

När någon avlidit ska hälso- och sjukvårdens uppgifter fullgöras med full respekt för den 

avlidne. Kroppen ska tas om hand på ett värdigt sätt. De efterlevande ska visas hänsyn och 

omtanke. Den avlidnes kultur och religion ska beaktas. 

Utföraren ansvarar för att beställa transport till bårhus enligt gällande avtal i staden.  

Beställaren debiterar dödsboet för kostnaden gällande transport och förvaring av den 

avlidna. 

3.7 Tandvård och munhygien 

Utföraren har ett ansvar att se till att de boende erbjuds munhälsobedömning och att 

tandvårdsstödsintyg utfärdas. Behörighet för utfärdande av intyget ges av utförarens 

utsedda representant. 
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4 Kvalitetsarbete 

4.1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Utföraren ska ha och arbeta efter ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. Utföraren ska för beställaren kunna presentera sitt 

ledningssystem. Ledningssystemet ska vara väl känt av medarbetarna. Det ska tydligt 

framgå hur ledningen arbetar med implementering och upprätthållande av rutiner i 

systemet. 

4.2 Synpunkts- och klagomålshantering 

Den enskilde ska veta vem hen ska vända sig till för att på ett enkelt sätt lämna synpunkter 

eller klagomål på utförarens verksamhet. Utföraren ska ha rutiner för synpunkts- och 

klagomålshantering som är integrerade i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.  

Den enskilde ska få återkoppling inom 14 dagar, eller om hanteringen av klagomålet inte 

kan lösas inom 14 dagar, få besked om när svar kan ges.  

Utföraren ska informera den enskilde, dennes anhöriga och legala företrädare om att de 

även kan lämna synpunkter och klagomål gällande utförarens verksamhet till 

äldrenämnden i Sundbybergs stad. I de fall synpunkter lämnas till Staden ska utföraren 

vara behjälplig med att besvara och åtgärda dem i enlighet med stadens rutin (bilaga 4). 

En särskild sammanställning över klagomål samt vidtagna åtgärder, eller förslag till 

åtgärder, ska vid begäran lämnas till staden. 

4.3 Rapportering om missförhållanden och påtagliga risker för 
missförhållanden, Lex Sarah 

Utföraren ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera 

missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt 14 kap 3 § Socialtjänstlagen. 

Utföraren ska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:5 

och 2013:16, ha skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och 

undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras. 

Utföraren ska informera Staden om allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt 

missförhållande upptäcks i verksamheten. Utföraren ska skicka en kopia på anmälan till 

IVO samt kopia av den utredning som gjorts med anledning av anmälan till Staden. 

Informationen ska omfatta vad som framkommit under utredningen, ställningstagande 

samt vidtagna och planerade åtgärder. 

Utföraren ska omedelbart vidta åtgärder gentemot personal som misstänkts begått brott 

mot den enskilde. Utföraren ska även uppmana den boende att polisanmäla brott och 

stödja kunden med detta 



Krav på tjänsten, Särskilt boende LOV 

14 

4.4 Lex Maria 

Vid vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada (Lex Maria) skall utredning och anmälan till 

IVO (inspektionen för vård och omsorg) göras av utförarens MAS. Om anmälan lämnas in 

till IVO skall stadens MAS informeras. 

4.5 Kvalitetsberättelse 

Utföraren ska årligen, senast den 31 januari, inkomma med en kvalitetsberättelse för det 

gångna året och en utvecklingsplan för det kommande året. Kvalitetsberättelsen ska 

innehålla bland annat: 

• Personalomsättning. 

• Andel tillsvidareanställda och andel visstidsanställda 

• Personalens kompetens 

• Resultat Brukarundersökning. 

• Uppföljningar och utvärderingar av det gångna året. 

• Hur ni arbetat med kvalitet. 

• Hur ni arbetat med avvikelser. 

• Hur ni arbetat med samverkan. 

• Hur man arbetar med avvikelser vid Lex Sarah och Lex Maria. 

• Om nya rutiner och system utvecklats. 

• Samtlig personal ska ha en individuell utvecklingsplan. 
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5 Ledning och personal 

5.1 Arbetsgivaransvar 

Utföraren är arbetsgivare för sin personal och svarar därmed för att anställnings- och 

arbetsmiljövillkor uppfylls enligt gällande lagstiftning. 

Utföraren ansvarar för att: 

• gällande svensk rätt och tillämplig EU-rätt, samt svenska kollektivavtal eller 

motsvarande villkor iakttas. 

• skatter och sociala avgifter erläggs. 

• ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs. 

• tillhandahålla krishantering för personal. 

• omedelbart vidta erforderliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha 

begått brott riktade mot enskilda personer inom det särskilda boendet. 

• personalen är väl förtrogen med verksamhetens inriktning och mål. 

 

Det ska inte vara möjligt för utföraren att sätta i system att bygga sina verksamheter på en, 

ur arbetstagarens perspektiv, dålig schemaläggning. Huvudregeln är att arbetstiden ska 

vara sammanhållen.  

På begäran av Staden ska utföraren lämna erforderliga uppgifter och handlingar för att 

skyldigheterna enligt ovan ska kunna kontrolleras.  

5.2 Verksamhetschef/Enhetschef 

Det ska alltid finnas en verksamhetschef/enhetschef som förestår och är på plats i 

verksamheten. 

Det ska vara lätt att nå den som är verksamhetschef/enhetschef, i första hand för personal 

men också för Stadens tjänstemän, andra utförare och för kunder. 

Verksamhetschef/enhetschef eller dennes ersättare ska vara tillgänglig under kontorstid 8-

16.30 vardagar. Personalen ska också kunna få råd, stöd och arbetsledning under all 

arbetstid, även när ordinarie chef inte är på plats och utanför kontorstid. Utföraren ska 

beskriva hur arbetsledning och ansvar utanför kontorstid organiseras. 

Vid extraordinära situationer ska verksamhetschef/enhetschef eller företrädare för 

företagsledningen kunna nås dygnet runt alla dagar under året. 

Eventuellt byte av verksamhetschef/enhetschef och andra förändringar i utförarens ledning 

ska rapporteras till staden, som ska godkänna ersättare. Vid chefens frånvaro ska en 

ersättare med mandat finnas på plats för att kunna fatta erforderliga beslut. Om chefen är 

frånvarande från arbetet under en sammanhängande period om trettio (30) dagar eller 

mer, ska vikarie uppfylla samma krav på kompetens och erfarenhet som ordinarie 

verksamhetschef och vara godkänd i förväg av Staden.  
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5.3 Bemanning 

5.3.1 Bemanning omvårdnadspersonal 

Bemanningen ska uppfylla kraven i Socialtjänstförordningen (SoF) 2 kap 3§ samt vara 

tillräcklig för att kundernas individuella behov ska kunna uppfyllas med god kvalitet, hög 

kontinuitet och i enlighet med detta avtal.  Verksamheten ska vara bemannad dygnet runt, 

såväl vardag som helg under hela avtalstiden, så att god omvårdnad och säkerhet alltid kan 

garanteras. De enheter där personer med demenssjukdom vistas, får inte lämnas 

obemannade vid något tillfälle under dygnet. Bemanningen ska säkerställa att 

genomförandeplaner följs, till exempel att de boende själva får välja vilken tid de vill stiga 

upp på morgonen och vilken tid de vill gå och lägga sig på kvällen. 

Vård och omsorgsbemanningen får inte vara lägre än 0,65 per boende. Detta avser 

grundbemanning av omvårdnadspersonal under dagtid (exklusive operativ chef och 

legitimerad personal). Täthetsschema ska stå i relation till de boendes behov. 

Bemanningen måste alltid vara sådan att avtalade åtagande kan uppfyllas, vilket kan 

innebära krav på ökad personalstyrka vid ökat vårdbehov. 

Utföraren ska eftersträva en hög kontinuitet bland personalen. Antalet personer som ger 

den enskilde stöd och service ska vara begränsad till så få personer som möjligt. 

Utföraren ska under avtalstiden alltid kunna redovisa bemanning, antal årsarbetare och 

täthetsschema. Täthetsschema ska visa bemanning för samtliga yrkeskategorier 

(legitimerad personal, chefer samt omvårdnadspersonal) över dygnet, fördelat över 

veckodagar och avdelningar. På täthetsschemat ska även tid för informationsöverföringar 

framgå. 

5.3.2 Sjuksköterskor 

Sjuksköterska ska finnas tillgänglig dygnet runt. Dagtid mån – fre 07.00 17.00 ska det 

finnas sjuksköterska tillgänglig på plats.  Kvällar, nätter och helger kan bemannas med 

jourverksamhet med inställelsetid på högst 30 minuter.  

5.3.3 Arbetsterapeut och fysioterapeut 

Både arbetsterapeut och fysioterapeut ska finnas och i det dagliga arbetet bl.a fungera som 

handledare för omvårdnadspersonalen i funktionsbevarande arbetssätt.  

5.3.4 Bemanning för kontinuitet och trygghet 

Utföraren ska använda sig av anställningsformer och en organisation som främjar 

kontinuitet och trygghet för den enskilde. Det innebär att timanställningar ska undvikas 

och att utföraren ska arbeta aktivt för att öka antalet heltidsanställningar. 

5.3.5 Praktikanter och elever 

En stor utmaning inom äldreomsorgen de kommande åren är att behålla och rekrytera den 

personal som behövs och med rätt kompetens. Att ta emot praktikanter/elever/ 

feriearbetande ungdomar är ett sätt att arbeta för att främja den framtida 

personalförsörjningen. Utföraren ska ta emot praktikanter/elever/feriearbetande 

ungdomar samt aktivt och engagerat arbeta med detta, liksom möjliggörande av 

forskningsprojekt och studier. Utföraren ska i första hand ta emot studerande från 

gymnasie-, universitets- och högskoleutbildningar i Stockholms län. Utföraren ska ansvara 
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för att utbildnings- och praktikplatserna håller den kvalitet och inriktning som följer av 

examenskraven för respektive utbildning. Praktikanter och elever får inte ersätta ordinarie 

personal. 

5.3.6 Social hänsyn 

Staden ser gärna att utföraren arbetar för att underlätta för personer som står långt från 

arbetsmarknaden att närma sig denna t ex genom att erbjuda praktik och anpassade 

anställningar. Det får dock inte ske på ett sätt som äventyrar verksamhetens kvalitet och de 

boendes trygghet.  Personal som finns i verksamheten utifrån arbetsmarknadsåtgärder får 

inte ersätta ordinarie personal eller utföra ordinarie arbetsuppgifter utan handledning.  

5.4 Kompetens 

Utföraren ska säkerställa att all personal har den kunskap som krävs för att kunden ska få 

rätt stöd. Vid tillsvidareanställning och anställning av längre vikariat avseende 

omvårdnadspersonal ska utföraren anställa personer som har utbildning och kunskap 

enligt SOSFS 2011:12. All personal ska också ha kunskap om HBTQ. 

Personalen ska behärska svenska språket i tal och skrift för att kunna kommunicera med 

kund/närstående/legal företrädare samt förstå instruktioner kopplade till insatserna. Det 

innebär även tillräckliga språkkunskaper för att kunna fullgöra 

dokumentationsskyldigheten. Det är en fördel om utföraren har personal som även 

behärskar andra språk, t.ex. finska. 

All personal (oavsett anställningsform) ska ta del av Svenskt demenscentrums utbildning 

Demens ABC eller likvärdig utbildning för en grundläggande förståelse för 

demenssjukdomar och bemötande av personer med dessa. Utbildningen ska genomföras i 

samband med introduktion av ny personal. 

All legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska ha för verksamheten adekvat utbildning 

och erfarenhet samt giltig legitimation. 

Om utföraren har enheter med demensinriktning ska det finnas personal med 

specialkompetens inom demensvård för att möta problematik som beteendemässig och 

psykiska symtom vid demenssjukdom.  

Utföraren ska under avtalets gång kontinuerligt kompetensutveckla sin personal och alla 

anställda ska ha en individuell utvecklingsplan. Handledning ska vara tillgänglig utifrån 

personalens och verksamhetens behov. 

Samtlig personal ska känna till och arbeta i enlighet med kraven i detta 

förfrågningsunderlag. 

5.5 Introduktion av ny personal 

Utföraren ska ha skriftlig rutin för introduktion av nyanställd personal. I rutinen ska det 

framgå hur ny personal introduceras på ett tryggt sätt för kunden samt att personalen får 

kunskap om systematiskt arbetsmiljöarbete. I rutinen ska det också framgå hur 

introduktionen följs upp. 

I rutinen ska avtalskrav specifika för Sundbybergs stad framgå. 
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6 Lokaler 

6.1 Lokaler 

Utföraren svarar själv för sitt lokalbehov som ska vara utrustade med nödvändiga 

hjälpmedel för målgruppen och för den verksamhet som utförs. Lokaler och utrustning ska 

vara godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter. Boendet ska genomgående vara 

tillgängligt och anpassat till personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Lokalerna 

ska så långt som möjligt vara anpassade för att kunna hantera och installera olika former 

av välfärdsteknik utifrån befintlig och kommande utveckling inom området. 

6.2 Boendemiljö, utrustning och förbrukningsartiklar 

En god hemlik miljö ska erbjudas den boende. Bostaden är den enskildes hem och den 

boendes självbestämmande och integritet ska alltid respekteras. 

Inredning och design av inne- och utemiljö ska vara anpassad till målgrupperna. Miljön ska 

vara säker och fallförebyggande, men också främja sinnesstimulering samt rekreation. 

Bostaden ska vara så stor att det finns tillräckligt med utrymme för egna tillhörigheter. Den 

enskilde ska möblera sitt eget rum/lägenhet och använda sig av egna sänglinnen och 

handdukar. 

Höj- och sänkbar säng med tillhörande standardmadrass ska ingå som grundutrustning i 

samtliga lägenheter. Utföraren ansvarar för och bekostar fortlöpande återanskaffning av 

madrasser, så att dessa alltid håller god hygienisk standard. Den enskilde ska erbjudas en 

lägenhet med tillgång till egen toalett och dusch samt kokmöjligheter. Den enskilde ska ha 

tillgång till egen nyckel alternativt tag eller passerkort till lägenheten. 

Gemensamma utrymmen ska vara öppna, levande och formas som en naturlig mötesplats 

för boende, personal och besökare. Utföraren ansvarar för att det finns tillgång till 

dagstidning och TV i gemensamhetsutrymmen. Det ska finnas rum för aktiviteter i såväl 

mindre som större grupper. 

I utförarens åtaganden ingår att köpa vardagliga förbrukningsartiklar, exempelvis 

toalettpapper, hushållspapper, diverse engångsmaterial, tvättmedel, sköljmedel, 

diskmedel, diverse städutrustning. 

Utföraren får ta ut avgift för sådana förbrukningsartiklar av den boende, förutsatt att 

utföraren debiterar enligt självkostnadsprincipen. 

6.3 Utemiljö 

Utemiljön ska vara omsorgsfullt utformad och kunna användas som en social träffpunkt. 

Både sol och skugga ska möjliggöras. Den ska erbjuda en varierad miljö som stimulerar alla 

sinnen. Det ska finnas både sittplatser och promenadstråk. 

6.4 Nyckelhantering 

Utföraren ska ha skriftliga rutiner för handhavande av nycklar, taggar och passerkort såväl 

för de enskildas lägenheter som för andra lokaler. Rutinen ska även innehålla egenkontroll.   
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Nycklar till eventuellt läkemedelsförråd får endast handhas av legitimerad sjuksköterska. 
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7 IT 

7.1 System 

Om utföraren har fler än tre boende som anvisats från Sundbybergs stad ska utföraren 

använda stadens verksamhetssystem. Det innebär att utföraren ska ta emot och lämna 

information gällande kunderna i systemet och att utföraren ska ha den datorutrustning, 

nätverk, programvaror, kringutrustning och kompetens som fordras för att kunna hantera 

information elektroniskt samt erlägga licenskostnader för inloggning i stadens nätverk och 

verksamhetssystem. 

Utföraren åtar sig att tillsammans med Stadens kontaktperson säkerställa ingång för 

åtkomst av verksamhetssystemet via säkert behörighetssystem. 

Staden kommer att debitera utföraren för licenskostnader för verksamhetssystemet. 

Utföraren ansvarar för att rätt personal har rätt behörighet beträffande 

verksamhetssystemet. När någon behörig personal slutar sin anställning ska utföraren 

omedelbart skriftligen meddela detta till äldreförvaltningens 

systemförvaltare/systemadministratör så att behörighet kan avslutas. 

Behörighet till Sundbybergs stads nätverk och verksamhetssystem får inte överlåtas/lånas 

ut till annan användare. Behörigheten är personlig. Överträdelse av detta anmäls till 

Sundbybergs stads säkerhetsstrateg. 

Staden debiterar utföraren för kostnader gällande behörighet till Stadens nätverk. 

Utföraren får inte kopiera uppgifter i verksamhetssystemet till något annat register eller 

verksamhetssystem. Utföraren ska säkerställa att uppdaterat virusprogram och brandvägg 

finns på utförarens utrustning i samråd med Sundbybergs stads IT-enhet. 

Utföraren ska ha skriftliga rutiner för att dagligen öppna och ta del av information i 

verksamhetssystemet, samt vem som ansvarar för detta i chefs/samordnares frånvaro. 

Om avtalet mellan Staden och utföraren upphör, avslutas utförarens behörighet till 

behörighetssystem och verksamhetssystem en (1) vecka efter avslutsdatum. 

7.2 Välfärdsteknik 

Sundbybergs stad ser gärna att utföraren arbetar aktivt för att utveckla användandet av 

välfärdsteknik. 
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8 Kris och beredskap 

Gällande kris och beredskap ska utföraren: 

• Göra en riskanalys för verksamheten så att säkerhet erhålls för de boende. 

• Uppföra en skriftlig plan över hur man ska agera i händelse av en allvarlig 

händelse eller kris som exempelvis brand, längre tids el- eller vattenavbrott, stor 

smitta eller pandemi, eller om personal eller omsorgstagare skadas allvarligt i eller 

utanför verksamheten. 

• Ha en kontinuitetsplan, som innehåller information till personalen om hur de ska 

agera vid kritiska situationer. 

• Utföraren ska utse en kontaktperson för kris- och beredskapsfrågor 
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9 Brandskydd 

Gällande brandskydd ska utföraren: 

• Vara insatt i lagen om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 

• Bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. 

• Utse en kontaktperson för brandskyddsfrågor 


