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6. Tidsplan avtalsuppföljning 2020 (SN 2020.080)

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna stabens tidsplan för avtalsuppföljning av hemtjänst och 
särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Avtalsuppföljningen av hemtjänst samt åtgärdsuppföljningen av särskilt boende pausades 
under våren 2020 pga det rådande Covid19-läget. Verksamheterna gavs dispens att inkomma 
senare med åtgärderna inom särskilt boende, och avtalsuppföljningen av hemtjänst sköts på i 
sin helhet.

I augusti analyserades läget återigen av strategen inom ÄO och kvalitetsutvecklaren på 
Socialförvaltningens stab som kom fram till att både uppföljningen inom särskilt boende och 
hemtjänst kan starta igen från och med augusti med viss omställning. Platsbesöken i hemtjänst 
kommer att utföras genom digitala möten för att förhindra smittspridning. Övrig uppföljning 
sker redan digitalt.

HEMTJÄNST
Tidsplanen ser ut som nedan gällande uppföljning av hemtjänst:

Uppföljningsdel From Tom
Webbenkät 2020-09-01 2020-09-11
Platsbesök 2020-09-14 2020-10-30
Enhetsrapporter till verksamheterna och nämnd 2020-12-01 2020-12-31
Verksamheternas återrapportering åtgärder 2021-01-01 2021-03-31
Rapport av åtgärder till nämnd 2020-04-01 2020-05-31

SÄBO
Rapport av åtgärder för särskilt boende planeras kunna levereras under hösten 2020.

Handlingar
 §68 SN AU Avtals- och uppdragsuppföljningar under våren 2020
 Tidsplan avtalsuppföljning 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-04-03, Pausa avtals- och uppdragsuppföljningar under våren 
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68
Avtals- och uppdragsuppföljningar under våren 2020 (SN 2020.080)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden  godkänner stabens tidsplan för 
avtalsuppföljning av hemtjänst och särskilt boende.

Ärendebeskrivning
Avtalsuppföljningen av hemtjänst samt åtgärdsuppföljningen av särskilt boende pausades 
under våren 2020 pga det rådande Covid19-läget. Verksamheterna gavs dispens att inkomma 
senare med åtgärderna inom särskilt boende, och avtalsuppföljningen av hemtjänst sköts på i 
sin helhet.

I augusti analyserades läget återigen av strategen inom ÄO och kvalitetsutvecklaren på 
Socialförvaltningens stab som kom fram till att både uppföljningen inom särskilt boende och 
hemtjänst kan starta igen från och med augusti med viss omställning. Platsbesöken i hemtjänst 
kommer att utföras genom digitala möten för att förhindra smittspridning. Övrig uppföljning 
sker redan digitalt.

HEMTJÄNST
Tidsplanen ser ut som nedan gällande uppföljning av hemtjänst:

Uppföljningsdel From Tom
Webbenkät 2020-09-01 2020-09-11
Platsbesök 2020-09-14 2020-10-30
Enhetsrapporter till verksamheterna och nämnd 2020-12-01 2020-12-31
Verksamheternas återrapportering åtgärder 2021-01-01 2021-03-31
Rapport av åtgärder till nämnd 2020-04-01 2020-05-31

SÄBO
Rapport av åtgärder för särskilt boende planeras kunna levereras under hösten 2020.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tidsplan avtalsuppföljning 2020
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Tjänsteskrivelse

Tidsplan avtalsuppföljning 2020

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna stabens tidsplan för avtalsuppföljning av 
hemtjänst och särskilt boende.

Ärendet i korthet
Avtalsuppföljningen av hemtjänst samt åtgärdsuppföljningen av särskilt boende 
pausades under våren 2020  pga det rådande Covid19-läget. Verksamheterna gavs 
dispens att inkomma senare med åtgärderna inom särskilt boende, och 
avtalsuppföljningen av hemtjänst sköts på i sin helhet.

I augusti analyserades läget återigen av strategen inom ÄO och kvalitetsutvecklaren 
på Socialförvaltningens stab som kom fram till att både uppföljningen inom särskilt 
boende och hemtjänst kan starta igen från och med augusti med viss omställning. 
Platsbesöken i hemtjänst kommer att utföras genom digitala möten för att förhindra 
smittspridning. Övrig uppföljning sker redan digitalt.

HEMTJÄNST
Tidsplanen ser ut som nedan gällande uppföljning av hemtjänst:

Uppföljningsdel                                                        From Tom
Webbenkät                                                                                2020-09-01 2020-09-11
Platsbesök                                                                                2020-09-14 2020-10-30
Enhetsrapporter till verksamheterna och nämnd                 2020-12-01 2020-12-31
Verksamheternas återrapportering åtgärder                          2021-01-01        2021-03-31
Rapport av åtgärder till nämnd                          2020-04-01 2020-05-31

SÄBO
Rapport av åtgärder för särskilt boende planeras kunna levereras under hösten 2020.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse 2020-08-07, Tidsplan avtalsuppföljning 2020.

David Gyllenstråle
Socialchef 

______________________
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Tjänsteskrivelse

Pausa avtals- och 
uppdragsuppföljningar under våren 
2020

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att pausa avtals- och uppdragsuppföljningar under våren 
2020 enligt beslutad uppföljningsplan.

Ärendet i korthet
På grund av rådande omständigheter kring Covid -19 behöver de avtals-och 
uppdragsuppföljningar som skulle göras under vårtermin 2020 pausas. 

Det gäller uppföljning av förbättringsåtgärder på särskilt boende (efter de 
avtalsuppföljningar som gjordes hösten 2019) samt avtalsuppföljning av hemtjänst 
(skulle göras våren 2020).

Socialförvaltningen återkommer med ny tidsplan under hösten.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-04-03, Pausa avtals- och uppdragsuppföljningar 

under våren 2020.

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Socialchef, Stabschef Socialförvaltningen, Kvalitetscontroller Socialförvaltningen, Strateg 
äldreomsorg, akten
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