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1. Sammanfattning  
 
De förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun avlämnade i mars 2015 en granskning av 
äldreomsorgen och huruvida omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd bedrev 
en ändamålsenlig verksamhet så att de boende i särskilda boenden upplever en meningsfull 
vardag. På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en uppföljande granskning av vilka åt-
gärder omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har vidtagit med anledning av 
de iakttagelser och synpunkter som lämnades i revisionsrapporten 2015 samt i vilken utsträck-
ning granskningens rekommendationer har beaktats och implementerats. 
 
Vår sammantagna bedömning är att omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd 
har genomfört, eller är i färd med att genomföra, ett antal åtgärder med anledning av rekom-
mendationerna som lämnades vid revisorernas granskning 2015. Inom vissa områden har åt-
gärder inte fullt ut genomförts eller hunnit träda i kraft varför vi vill framhålla vikten av att nämn-
derna bevakar utvecklingen av om genomförda åtgärder leder till önskad effekt och vid behov 
gör anpassningar av verksamheten. 
 
I samband med uppföljningen har noterats att Södermöre kommundelsnämnd i februari 2016 
beslutade att till och med den 1 mars 2017 ge omsorgsförvaltningen fullt mandat och ansvar 
för kommundelsnämndens verksamhetsområden äldreomsorg och den kommunala hälso- och 
sjukvården. Vi finner det av vikt att notera att omfördelningen av ansvar enbart omfattar för-
valtningsnivå och att det politiska ansvaret och huvudmannaskapet för verksamheten kvarstår 
hos Södermöre kommundelsnämnd. Det är enligt vår bedömning således väsentligt att kom-
mundelsnämnden i vanlig ordning följer och styr verksamhetens utveckling och tillser att till-
räcklig informationsöverföring sker från omsorgsförvaltningens förvaltningschef till kommun-
delsnämnden med avseende på Södermöres berörda verksamhetsområden.  
 
Vår bedömning är att både omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd kan ut-
veckla mer formella former för uppföljning av verksamheternas efterlevnad av mål- och styr-
dokument (t.ex. handlingsplaner och värdighetsgarantier) för området socialt innehåll. Rekom-
mendationen från tidigare granskning, om att i större utsträckning följa upp efterlevnaden av 
mål- och styrdokument, kvarstår därför till viss del.  
 
I uppföljningen har det inte tydligt framgått att nämnderna har kännedom om i vilken omfattning 
som omsorgstagares genomförandeplaner innehåller mål för sociala insatser. Följaktligen är 
vår bedömning är detta är ett utvecklingsområde för både omsorgsnämnden och Södermöre 
kommundelsnämnd.  
 
Utifrån vad som har framkommit i uppföljningen lämnas följande rekommendationer till om-
sorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd: 
 

 att nämnderna utvecklar den formella uppföljningen av efterlevnad av mål- och styrdo-
kument för området socialt innehåll.  

 
 att nämnderna förvissar sig om och löpande följer upp att mål för sociala insatser anges 

i genomförandeplaner. 



 
 

4 
 

2. Bakgrund 

Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna regelbundet följa upp genom-
förda granskningsinsatser för att få svar på om åtgärder med anledning av revisorernas 
granskning har genomförts1. 
 
Revisorerna i Kalmar kommun avlämnade i mars 2015 en granskning av äldreomsorgen och 
huruvida omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd bedrev en ändamålsenlig 
verksamhet så att de boende i särskilda boenden upplever en meningsfull vardag. Revisorerna 
gjorde bedömningen att nämnderna behövde utveckla verksamheten gällande sociala aktivi-
teter i de särskilda boendena. Styrningen av arbetet och särskilt träffpunkternas verksamhet 
behövde förbättras, så även samarbetet mellan träffpunktsverksamheten och boendeverksam-
heten. Nämnderna ansågs i bättre utsträckning behöva följa upp efterlevnaden av mål- och 
styrdokumenten. Ett antal rekommendationer lämnades på vilka omsorgsnämnden lämnade 
svar den 17 juni 2015 och Södermöre kommundelsnämnd den 20 maj 2015. 
 
Revisorerna i Kalmar kommun har beslutat att göra en uppföljande granskning av vilka åtgär-
der omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har vidtagit med anledning av de 
iakttagelser och synpunkter som lämnades i revisionsrapporten samt i vilken utsträckning 
granskningens rekommendationer beaktats och implementerats. 

2.1. Syfte och avgränsning 

Syftet med granskningen är att bedöma om omsorgsnämnden och Södermöre kommundels-
nämnd har genomfört åtgärder med anledning av rekommendationerna som lämnades vid re-
visorernas granskning 2015. 
 
Granskningens inriktning är begränsad till uppföljning av revisionens rekommendationer och 
iakttagelser som lämnades i samband med tidigare granskning. Uppföljningen syftar inte till att 
göra en ny granskning utan avser att inhämta nämndens och förvaltningens beskrivning av 
vidtagna åtgärder utifrån de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2015.  

2.2. Revisionsfrågor 

Granskning har skett av vilka åtgärder som omsorgsnämnden och Södermöre kommundels-
nämnd har vidtagit avseende följande rekommendationer och synpunkter från revisionsrap-
porten 2015: 
 

 I större utsträckning följa upp efterlevnaden av mål- och styrdokument 
 Utökat samarbete mellan träffpunkterna och det boende som de är samlokali-

serade med 
 Utveckla verksamheten gällande sociala aktiviteter 
 Avsaknad av mål med insatser i genomförandeplaner 
 Styrning av arbetet och särskilt träffpunkterna behöver förbättras 
 Rekrytering av även andra kompetenser än undersköterskor såsom pedagoger 
 Utveckla samarbete med frivilligkrafter 

2.3. Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna 

                                                
1 Sveriges Kommuner och Landsting. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014, s. 47. 
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av förekomsten av omsorgsnämndens och Södermöre kommundelsnämnds vidtagna åtgärder 
utifrån revisionens rekommendationer vid granskningen 2015. 

2.4. Metod och genomförande 

Granskningen har skett i form av genomgång av dokumentstudier och intervjuer med förtroen-
devalda och chefstjänstemän. Intervjuer har genomförts med omsorgsnämndens presidium 
och förvaltningschef samt med Södermöre kommundelsnämnds presidium och kommundels-
chef. De intervjuade har beretts tillfälle att saklighetskontrollera rapporten.  
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3. Iakttagelser från uppföljningen per rekommendation/synpunkt 

I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga rekommendationer och synpunkter som lämna-
des i samband med granskningen 2015. Vidare återges berörda åtgärdspunkter i svaret från 
nämnderna på revisionsrapporten och förvaltningens/nämndens beskrivning av nuläget avse-
ende områdets status och vidtagna åtgärder. Slutligen framgår vår kommentar och bedömning 
av huruvida omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd har genomfört åtgärder 
med anledning av rekommendationerna som lämnades vid revisorernas granskning 2015. 

3.1. Tillfällig omfördelning av ansvar mellan kommundels- och fackförvaltning 

I samband med uppföljningen har noterats att Södermöre kommundelsnämnd den 17 februari 
2016 tog beslut om att ge omsorgsförvaltningen fullt mandat och ansvar för verksamhetsom-
rådena äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården inom kommundelsnämndens 
geografiska ansvarsområde. Beslutet gäller till och med den 1 mars 2017. 
 
Kommundelsnämndens beslut togs mot bakgrund av att Södermöre kommundelsförvaltning 
på kort tid hade påverkats kraftigt av kompetensförsörjningssvårigheter och stora utmaningar 
på personalsidan inom verksamhetsområdena äldreomsorg och den kommunala hälso- och 
sjukvården. Sammantaget gjordes bedömningen att utifrån kompetensförsörjningssvårighet-
erna kunde inte Södermöres kommundelsförvaltning klara av patient- och rättssäkerheten 
inom verksamhetsområdena äldreomsorg och hälso- och sjukvård. 
 
Som åtgärder i den tjänsteskrivelse2 som bilades kommundelsnämndens beslut utökas tillför-
ordnad kommundelschefs, tillika omsorgsförvaltningens förvaltningschef, mandat för att arbeta 
med Södermöres enheter inom äldreomsorg och hälso-och sjukvård på exakt samma sätt som 
sker med fackförvaltningens egna enheter under ett års tid till och med den 1 mars 2017. 
Södermöres kommundelsförvaltnings enheter integreras fullt ut i omsorgsförvaltningens olika 
enheter som t.ex. lön-/ekonomiassistentfunktioner, sjukskötersketeam, enhetschefsteam, be-
manningsassistenter, biståndshandläggarenhet, nattpatrull m.m. Syfte med denna helhetsin-
tegration är att åtgärda de akuta bristerna inom ekonomi, patient- och rättssäkerhet, arbets-
miljö samt att långsiktigt få en mer likvärdig vård och omsorg inom kommunen. Vidare framgår 
i tjänsteskrivelsen att Södermöre kommundelsnämnd är fortsatt ansvarig huvudman för verk-
samheterna och omsorgsförvaltningens förvaltningschef får till uppgift att fortlöpande infor-
mera till kommundelsnämnden om Södermöres verksamhetsområden äldreomsorg och hälso- 
och sjukvård. 
 
Kommentar och bedömning 
Vi har noterat att Södermöre kommundelsnämnd i februari 2016 beslutade att till och med den 
1 mars 2017 ge omsorgsförvaltningen fullt mandat och ansvar för kommundelsnämndens verk-
samhetsområden äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården. Vi finner det av vikt 
att notera att omfördelningen av ansvar enbart omfattar förvaltningsnivå och innebär att om-
sorgsförvaltningens personal bistår och stärker upp kommundelsförvaltningens omsorgsverk-
samhet, medan det politiska ansvaret och huvudmannaskapet för verksamheten kvarstår hos 
Södermöre kommundelsnämnd. Det är enligt vår bedömning således väsentligt att kommun-
delsnämnden i vanlig ordning följer och styr verksamhetens utveckling och tillser att tillräcklig 
informationsöverföring sker från omsorgsförvaltningens förvaltningschef till kommundels-
nämnden med avseende på Södermöres verksamhetsområden äldreomsorg och hälso- och 
sjukvård. 

                                                
2 Tjänsteskrivelse 2016-02-12 till Södermöre kommundelsnämnd, ärendebeteckning SKDN 2016/0020 
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3.2. I större utsträckning följa upp efterlevnaden av mål- och styrdokument 

Enligt revisionsrapporten behövde nämnderna i större utsträckning följa upp efterlevnad av 
mål- och styrdokument (t.ex. handlingsplanen) för området socialt innehåll på särskilt boende. 
Detta gäller särskilt innan revideringar genomförs.  
 
Omsorgsnämndens svar 2015-06-17 
Nämnden instämmer i rekommendationen. Former för uppföljning är internrevision och kvali-
tetsuppföljning i egen regi. I den nya organisationen avses att större del av resurserna ska 
ägnas åt controllerfunktioner. Detta ska leda till förstärkt uppföljning av efterlevnaden av mål 
och styrdokument.  
 
Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20 
Enligt nämndens svar hanteras rekommendationen inom den omsorgspolitiska färdriktningen. 
Handlingsplanens innehåll följs upp genom redovisning till nämnd i samband med tema äldre-
omsorg två gånger per år. Mål följs upp inom ramen av den omsorgspolitiska färdriktningen 
och tertialuppföljningen till nämnden. Arbetet med handlingsplanens delar inom vård- och om-
sorgsuppdraget följs upp och redovisas även till det lokala pensionärsrådet. Handlingsplanen 
utvärderas och ses över årligen av förvaltning inför formulerandet av nya vård- och omsorgs-
uppdrag.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
 
Omsorgsnämnden 
Omsorgsförvaltningen har i mars 2016 anställt en enhetschef med ansvar för socialt innehåll. 
Funktionen har bland annat till ansvar att implementera handlingsplanen för socialt innehåll 
som senast reviderades 2014. I samband med att en ny mandatperiod inleddes 2015 antog 
omsorgsnämnden nya mål och prioriteringar, vilka ska beaktas när handlingsplanen nu återi-
gen är i färd med att revideras under hösten 2016.  
 
Omsorgsnämnden följer upp efterlevnaden av mål- och styrdokument avseende socialt inne-
håll genom att ämnet regelbundet behandlas på nämndssammanträden. Enligt intervjuade le-
damöter har information om det sociala innehållet på boenden och träffpunkter varit en åter-
kommande diskussionspunkt i nämnden. Enligt plan ska strategier för att stärka det sociala 
innehållet på boenden behandlas under ett nämndssammanträde hösten 2016. Verksamhet-
ens redovisningar till nämnden omfattar alla utförda aktiviteter som sker i enlighet med hand-
lingsplanen för socialt innehåll. Förvaltningschefen är direkt överställd alla enhetschefer, vilket 
har bidragit till en god insyn i enskilda boenden som ger bra förutsättningar vid kommunikation 
till nämnden om verksamhetens utveckling.  
 
En del av omsorgsnämndens mål bygger på Socialstyrelsens mål, exempelvis om brukarnöjd-
het med socialt innehåll och utevistelse. Nämnden tar del av Socialstyrelsens mätningar som 
en del av sin uppföljning. Under våren 2016 genomfördes den senaste enkätundersökningen 
avseende brukarnöjdhet och resultatet väntas vara tillgängligt i november 2016.  
 
Mål kring socialt innehåll och utevistelse är enligt intervjuade integrerat i nämndens verksam-
hetsmål. Detta följs upp tertialvis av nämnden i enlighet med kommunens plan för måluppfölj-
ning. Målen bygger dock på nationell brukarbedömning vars resultat inte erhålls förrän okto-
ber/november varje år. Fokus tertial 1 + 2 blir således på att följa upp aktiviteter inom dessa 
målområden. Detta sker skriftligen. 
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Södermöre kommundelsnämnd 
Kommundelsnämnden har inte tagit del av en formell uppföljning av handlingsplanen för socialt 
innehåll eller för garantin om utevistelse.  
 
En redovisning från omsorgsverksamheten i kommundelsnämnden ägde rum i oktober 2015. 
Från verksamheten deltog såväl träffpunktsledare som enhetschefer för särskilt boende. Kom-
mundelsnämnden fick vid detta tillfälle information om hur verksamheten hade utvecklats 
gentemot handlingsplanen för socialt innehåll. Utförda insatser i linje med handlingsplanen 
gällde exempelvis att kulturinriktad utbildning via Länsmuseet har genomförts för all omsorgs-
personal avseende att öka socialt innehåll för brukare i omsorgen. Utbildningen finansierades 
av beviljade medel från Kamprad-stiftelsen. Nämnden informerades vidare om att arbetet på 
särskilda boenden pågick med fokus på tillåtande och stödjande attityder till att brukare ”fångar 
ögonblicket” för att främja socialt innehåll i vardagen. En ytterligare insats som har genomförts 
regelbundet gäller ”Generationer i samverkan”, som innebär att återkommande gruppaktivite-
ter anordnas där skolungdomar och äldre deltar gemensamt. Under demokrativeckan hösten 
2016 träffar representanter från kommundelsnämnden bland annat träffpunktsledare, personal 
från fritidsgårdverksamheten (som omfattar verksamhet för såväl barn som äldre) och pens-
ionärsorganisationer för att diskutera hur de kan utveckla samarbetet och stärka varandras 
verksamheter.  
 
Bedömning/ rekommendation 
Vår bedömning är att både omsorgsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd följer verk-
samhetens arbete med socialt innehåll, företrädesvis genom muntlig avrapportering från verk-
samhetsansvariga på nämndsammanträden. Formerna för uppföljning av verksamheternas 
efterlevnad av mål- och styrdokument (t.ex. handlingsplaner och värdighetsgarantier) för om-
rådet socialt innehåll kan enligt vår bedömning utvecklas till att bli mer formella. Rekommen-
dationen från tidigare granskning om att i större utsträckning följa upp efterlevnaden av mål- 
och styrdokument kvarstår därför till viss del.  

3.3. Utökat samarbete mellan träffpunkterna och det samlokaliserade boendet 

I revisionsrapporten angavs att det fanns ett behov av utökat samarbete mellan träffpunkterna 
och det boende som de är samlokaliserade med. Detta var särskilt tydligt inom omsorgsnämn-
den. Lokaler och personal borde kunna utnyttjas mer effektivt inom exempelvis de träffpunkter 
som under vissa tider endast tar emot äldre från ordinärt boende och antalet besökare emel-
lanåt är litet.  
 
Omsorgsnämndens svar 2015-06-17 
Arbetet att stärka samarbetet är påbörjat och det har positiva effekter. Kommunikation och 
samarbete mellan boendepersonal och träffpunktpersonal blir bättre. Omsorgsnämnden pla-
nerar åtgärda samarbetet kring aktiviteter på boendet och på träffpunkten genom att enhets-
chef för boende också är chef för den träffpunkt som ligger i anslutning till boendet.  
 
Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20 
Enligt nämndens svar är rekommendationen tagen i beaktande genom Handlingsplan socialt 
innehåll i Södermöre.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningen har genomfört den omorganisering som planerades för att stärka samarbetet 
mellan boenden och träffpunkter, genom att enhetschefer för boenden också är chef för den 
till boendet anslutna träffpunkten. Åtgärden har skapat förutsättning för ett bättre helhetstänk 
kring sociala aktiviteter i anslutning till boenden. Boendenas enhetschefer har numera även 
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individuella utvecklingsmål kopplade till brukares sociala innehåll, vars status avhandlas i sam-
band med utvecklingssamtal med förvaltningschefen.  
 
Södermöre kommundelsnämnd 
Åtgärder som har vidtagits sedan revisionen 2015 är att Södermöre numera har en träffpunkt 
lokaliserad på vart och ett av de tre särskilda boendena i kommundelen. Enhetschefer för re-
spektive boende är numera även chef för träffpunktsledarna. Träffpunktsledarna har regel-
bundna träffar och samordnar sina verksamheter. Bland annat kan personal från en träffpunkt 
hjälpa till vid ett annat särskilt boende vid behov, exempelvis vid större evenemang. Förutsätt-
ningarna för samarbete mellan såväl träffpunkter som mellan träffpunkt och särskilt boende 
har följaktligen förbättrats. 
 
Bedömning 
Enligt vår bedömning har såväl omsorgsnämnden som Södermöre kommundelsnämnd vidta-

git tillfredställande åtgärder.  

3.4. Utveckla verksamheten gällande sociala aktiviteter 

I revisionsrapporten framgick att ett förbättringsområde gällde att få in sociala aktiviteter i det 
vardagliga arbetet. Aktiviteterna behövde i större utsträckning planeras och marknadsföras på 
ett tydligare sätt.  
 
Omsorgsnämndens svar 2015-06-17 
I nämndens svar framgår bland annat att i vård- och omsorgsboende är gemenskap och akti-
viteter ett planerat och naturligt inslag i verksamheten. Nämnden planerar att genomföra detta 
genom utvecklad samverkan med frivilliga, organisationer, skolor och andra aktörer. Träffpunk-
terna är en resurs i detta arbete. Tillgängligheten till träffpunkterna är viktigt för en framgångsrik 
verksamhet. Det handlar t ex om verksamhetsinnehåll, öppettider, transporter.  
 
Syftet med handlingen ”Utblick 2020 – framtidens äldreomsorg i Kalmar” är att innehållet ska 
tas med i kommande verksamhetsplaner för omsorgsnämnden.  
 
Samarbete med Länsmuseet i projektform kring sociala innehållet har slagit väl ut och är ett 
samarbete att bygga vidare på.  
 
För att förbättra kommunikation med anhöriga planeras det att införas en anhörigapplikation 
där anhöriga får tillgång till viktig information bl. a. kring planering och genomförda aktiviteter 
på just det boende där man har sin anhörig.  
 
Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20 
Enligt nämndens svar är rekommendationen tagen i beaktande genom Handlingsplan socialt 
innehåll i Södermöre.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Omsorgsnämnden 
Inom omsorgsförvaltningen pågår arbetet med att utveckla verksamhetens sociala innehåll. 
Arbetet har enligt de intervjuade kommit igång bra även om vissa åtgärder ännu inte har hunnit 
genomföras fullt ut. En viktig funktion som införts är projektledaren för socialt innehåll, vilken 
arbetar med att etablera strukturer för det sociala arbetet. Projektledaren arbetar exempelvis 
med att utveckla samverkan med frivilligkrafter, frivilligorganisationer, skolor och Kalmar Läns 
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museum. Förvaltningens ambition är att fortsätta förbättra och tydliggöra former för hur aktivi-
teter marknadsförs och kommuniceras till omsorgstagare. I detta arbete är projektledaren för 
socialt innehåll en nyckelresurs.  
 
Ett arbete har inletts med att under en tvåårsperiod införa arbetssättet Individens Behov I Cent-
rum, IBIC. IBIC har inslag inriktade mot utveckling av omsorgstagarnas sociala innehåll och 
påverkar såväl rutiner för biståndsbedömning som verksamhetens utförande. 
 
Kompetensutveckling kring sociala innehållet har erbjudits viss omsorgspersonal i samarbete 
med Länsmuseet. Vidare är som planerat en anhörigapplikation under införande för förbättrad 
kommunikation med anhöriga kring aktiviteter på boenden. En pilotstudie av applikationen ge-
nomförs i oktober 2016 på två särskilda boenden. 
 
Omsorgsnämndens visionshandling ”Utblick 2020 – framtidens äldreomsorg i Kalmar” har be-
aktats i verksamheten avseende socialt innehåll. Vidare har det nya kommunfullmäktigemålet 
om att Kalmar ska vara i topp 30 bland kommunerna i SKL:s mätningar gett avtryck i vissa 
åtgärder kopplat till socialt innehåll. Omsorgsnämndens verksamhetsplan har behövt anpas-
sas för att spegla åtgärder som SKL följer upp. Omsorgsnämnden har vidare fått ett uppdrag 
från fullmäktige att utarbeta en långsiktig plan för äldreomsorgen som sträcker sig till år 2030, 
vilken till delar har beröring på socialt innehåll.  
 
Södermöre kommundelsnämnd 
Exempel på insatser som har utvecklat verksamheten gällande sociala aktiviteter är utbildning 
via Länsmuseet för all omsorgspersonal och att träffpunkter finns kopplat till alla särskilda bo-
enden. Inom verksamheten läggs fokus på ett rehabiliterande förhållningssätt och att fånga 
ögonblicken i brukarnas vardag. Personalens lyhördhet för brukarens behov är en central fram-
gångsfaktor. Utbildningen via Länsmuseet har bidragit med verktyg och arbetssätt som främjar 
en högre kvalitet på det sociala innehållet. En ny rutin infördes i november 2015 som innebär 
att biståndsbedömning sker för alla brukare vilket även omfattar utformning av socialt innehåll 
och aktiviteter i brukarens vardag. I biståndsbedömningen involveras såväl brukaren som den-
nes närstående. Regelbundna genomgångar och revideringar sker efterhand av biståndsbe-
dömningen. Det finns även en avvikelsefunktion i systemstödet för biståndsbedömning som 
kan användas till rapportering av uteblivna aktiviteter och orsaker därtill. Hittills har rutinen med 
avvikelsefunktionen inte tagits i bruk fullt ut.  När rutinen har implementerats förväntar sig kom-
mundelsnämnden att få avvikelserapporter från verksamheten kopplade till socialt innehåll.   
 
Ett antal forum såsom anslagstavlor och veckobrev används för att sprida information om ak-
tiviteter till de boende. Personalen har en viktig roll att informera och motivera brukare till del-
tagande på aktiviteter. Vad förvaltningen erfar kan marknadsföring av aktiviteter utvecklas än 
mer.  
 
Bedömning 
Enligt vår bedömning har såväl omsorgsnämnden som Södermöre kommundelsnämnd, uti-

från revisionens synpunkter, vidtagit eller är i färd med att genomföra tillfredställande åtgär-

der. 

3.5. Avsaknad av mål med insatser i genomförandeplaner 

Enligt revisionsrapporten saknade genomförandeplaner för boende genomgående mål för so-
ciala insatser. Planerna beskrev enbart hur insatserna ska utföras.  
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Omsorgsnämndens svar 2015-06-17 
Det är känt att brister i genomförandeplaner finns idag. Flera åtgärder är på gång. Utifrån So-
cialstyrelsens nya föreskrifter om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten kom-
mer all personal, inklusive ledning, att få en dags utbildning med start hösten 2015. Detta ska 
vara genomfört inom ett år. Stort fokus läggs på genomförandeplaner.  
 
Beslut är också fattat att social dokumentation och genomförandeplaner ska digitaliseras för 
att underlätta användandet och kvalitetssäkra innehållet. Omsorgsverksamheten står också i 
beredskap att införa arbetssättet ”Äldres behov i centrum”, ÄBIC, som påverkar både bistånds-
bedömning och verkställighet.  
 
Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20 
Enligt nämndens svar är rekommendationen tagen i beaktande genom Handlingsplan socialt 
innehåll i Södermöre.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Omsorgsnämnden 
Förvaltningen har inlett ett arbete för att mål med socialt innehåll ska införas i genomförande-
planer. Under 2015 tillskapades en controllertjänst som bland annat gör interna kvalitetsupp-
följningar som omfattar genomförandeplaners innehåll. Under 2016 genomgick viss omsorgs-
personal utbildning med inriktning på genomförandeplaner som en del av införandet av arbets-
sättet IBIC, Individens Behov i Centrum (tidigare ÄBIC). I anslutning till införande av IBIC-
projektet pågår även som verksamheten planerade en digitalisering av genomförandeplaner. 
Arbetet beräknas vara slutfört under våren 2018.  
 
Södermöre kommundelsnämnd 
Mål för det sociala innehållet formuleras och revideras regelbundet som ett led i den nya ruti-
nen med biståndsbedömning. I handlingsplanen för socialt innehåll framgår att varje omsorgs-
tagare ska ha en aktiv genomförandeplan med formulerade målsättningar som stärker om-
sorgstagarens förmåga att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Nämnden har i dagsläget 
inte kännedom om i vilken grad mål för sociala insatser anges i genomförandeplaner.  
 
Bedömning/ rekommendation  
I uppföljningen har det inte tydligt framgått att nämnderna har kännedom om i vilken omfattning 
som omsorgstagares genomförandeplaner innehåller mål för sociala insatser. Följaktligen är 
vår bedömning är detta är ett utvecklingsområde för både omsorgsnämnden och Södermöre 
kommundelsnämnd, varför vi rekommenderar nämnderna att förvissa sig om och löpande följa 
upp att mål för sociala insatser anges i genomförandeplaner. 

3.6. Styrning av arbetet och särskilt träffpunkterna behöver förbättras 

Revisionsrapporten visade på att hur arbetet med socialt innehåll bedrivs skiljer sig mycket åt 
mellan boenden och avdelningar. Nämnderna bedömdes inte ha lyckats implementera en till-
räckligt god nivå i hela organisationen. Styrningen av arbetet och särskilt träffpunkternas verk-
samhet behövde förbättras.  
 
Omsorgsnämndens svar 2015-06-17 
Enligt nämndens svar genomgår omsorgsförvaltningen en omfattande organisationsförändring 
som syftar till en tydligare styrning och ledning av verksamheten. Träffpunkterna omfattas på 
så sätt att de träffpunkter som ligger i anslutning till särskilt boende ska ingå i boendets en-
hetschefs ansvar. Detta ska verka för en bättre integration mellan boende och träffpunktsverk-
samhet.  
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Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20 
Enligt nämndens svar är rekommendationen tagen i beaktande genom Handlingsplan socialt 
innehåll i Södermöre.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Omsorgsnämnden 
Genom att enhetschefer för boenden också är chef för den till boendet anslutna träffpunkten 
har styrningen förbättrats avseende arbetet med socialt innehåll. För att förebygga att rutiner 
och utbud för socialt arbete skiljer sig åt mellan boenden och avdelningar erbjuds numera ett 
samlat och likartat utbud av sociala aktiviteter inom varje boende som kategoriseras i tre ni-
våer; individuella aktiviteter, gruppaktiviteter och träffpunktsverksamhet. Kategoriseringen av 
sociala aktiviteter ska införas i handlingsplanen för socialt innehåll som revideras under hösten 
2016. Det är enligt de intervjuade viktigt att ett likartat utbud av socialt innehåll tillhandahålls 
för omsorgstagare, oavsett boende. Dock kommer alltid vissa skillnader finnas mellan vilka 
aktiviteter som utförs eftersom insatser till stor del utgår från omsorgstagares individuella be-
hov och önskemål.  
 
Den nya rutinen för biståndsbedömning ger utväxling för en bättre styrning av arbetet med 
socialt innehåll, eftersom den innebär att brukares behov tydliggörs i högre grad och bedöm-
ningen regelbundet följs upp och justeras efterhand nya förutsättningar uppstår. Hittills har den 
nya biståndsbedömningen börjat tillämpas för nyinflyttade omsorgstagare på särskilda boen-
den. Nästa steg är att implementera biståndsbedömningen för alla omsorgstagare. Vid inter-
vjuerna framkom att nämndsledamöter har fått signaler från omsorgspersonal om att de nya 
rutinerna för biståndsbedömning har klargjort vilka insatser som ska göras för varje enskild 
omsorgstagare.  

 
Södermöre kommundelsnämnd 
I Södermöre har styrningen av arbetet med socialt innehåll förbättrats genom att träffpunktsle-
darna nu är underställda enhetschefer för respektive särskilt boende. Styrningen av såväl bo-
endets som träffpunktens aktiviteter samordnas och överblickas följaktligen av enhetschefen. 
Träffpunktsledare har fått ett uttalat ansvar för att driva det vardagliga arbetet med socialt in-
nehåll även inom det särskilda boende till vilket träffpunkten är kopplat. Ett tätt samarbete och 
koordinering finns mellan träffpunkterna som främjar att aktiviteter inte krockar mellan boenden 
och att träffpunkterna kan ge varandra förstärkning vid behov.  
 
Bedömning 
Enligt vår bedömning har såväl omsorgsnämnden som Södermöre kommundelsnämnd vidta-

git tillfredställande åtgärder. 

3.7. Rekrytering av även andra kompetenser än undersköterskor såsom pedagoger 

I revisionsrapporten angavs att det bör övervägas att rekrytera även personer med andra kom-
petenser än undersköterskor såsom t ex pedagoger för att säkerställa en bred och god kom-
petens.  
 
Omsorgsnämndens svar 2015-06-17 
Enligt nämnden måste resursen äldrepedagoger ställas mot övrigt behov av personalresurser 
och omsorgsnämndens prioriteringar. Nämndens bedömning är att den personliga lämplig-
heten hos personal som arbetar med socialt innehåll är lika viktig som formell kompetens. En 
kompetenshöjning hos aktivitetsansvariga skulle kunna ske genom intern samverkan med för-
valtningens arbetsterapeuter.  
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Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20 
Enligt nämndens svar är kompetensfrågan hanterad. 
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Omsorgsnämnden 
Ett led i att öka personalens kompetens inom socialt innehåll har varit de kulturinriktade utbild-
ningar som har genomförts i samarbete med Länsmuseet. Vidare har omsorgsförvaltningen 
utbildat ett antal specialistundersköterskor som erhållit särskild kompetens inom bland annat 
socialt innehåll. Dessa funktioner väntas i hög grad kunna bidra till ett förstärkt arbete med 
socialt innehåll. För närvarande analyserar förvaltningen hur specialistundersköterskornas rol-
ler bäst ska utformas framgent. En inventering pågår av vilka kompetenser och färdigheter 
som finns hos personalen kopplat till sociala aktiviteter, med ambitionen att tillvarata dessa 
resurser bättre. Strävan är att berörd personal ska kunna bidra med insatser (såsom exempel-
vis sångledare) på flera olika avdelningar och boenden.  
 
Södermöre kommundelsnämnd 
I och med rekryteringen av träffpunktsledare tillskapade kommundelsnämnden ett arbetslag 
bestående av tre nya tjänster specifikt anpassade för att driva arbetet med socialt innehåll för 
omsorgstagare. Verksamhetens behov av specialkompetens för socialt innehåll har tillgodo-
setts genom att en träffpunktsledare är kopplad till varje särskild boendeenhet. Vidare har den 
kulturinriktade utbildningen som genomförts för all omsorgspersonal medfört en bred kompe-
tenshöjning avseende socialt innehåll.   
 
Bedömning 
Enligt vår bedömning har såväl omsorgsnämnden som Södermöre kommundelsnämnd vidta-

git tillfredställande åtgärder. 

3.8. Utveckla samarbete med frivilligkrafter 

I revisionsrapporten angavs att samarbetet med frivilligorganisationer behövde utvecklas 
främst genom att nämnderna centralt tar fram strukturer för samarbetet som utgör stöd för 
boendeenheterna i deras kontakter med organisationerna. När granskningen genomfördes var 
det upp till varje boendeenhet att hitta sina kontakter och samarbeten, något som var tidskrä-
vande och därför riskerade att utebli.  
 
Omsorgsnämndens svar 2015-06-17 
Nämnden delar revisionens bedömning att det är ineffektivt att varje boendeenhet ska skapa 
kontakter med frivilligorganisationer. En övergripande struktur för samarbete har delvis be-
handlats inom kommunen genom en fallstudie kring frivilligt arbete i Kalmar i vilken omsorgs-
förvaltningen deltog.  Nämndens förhoppning var att kommunens projektanställning skulle 
skapa dessa strukturer för omsorgen. Omsorgsnämnden avser att på nytt väcka frågan och 
ge omsorgsförvaltningen uppdrag att utreda förutsättningar för samarbete med frivilliga orga-
nisationer.  
 
Södermöre kommundelsnämnds svar 2015-05-20 
Enligt nämndens svar finns ett centralt dokument för frivilligkrafter som kommer att utvecklas 
för anpassning av Södermöres verksamheter. 
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Omsorgsnämnden 
Projektledaren för socialt innehåll är omsorgsverksamhetens samordnande resurs som arbe-
tar för att skapa struktur i samverkan med bland annat föreningslivet. Genom arbetet ska det 
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tydliggöras vilka kontaktytor som ska finnas för de särskilda boendenas samarbete med frivil-
ligkrafter. Enhetschefer på boendena fungerar numera som en mer självklar kontaktperson för 
frivilligas insatser beträffande socialt innehåll, genom deras funktion som ansvarig för såväl 
det enskilda boendet som för ansluten träffpunkt. Den fallstudie kring frivilligt arbete som ge-
nomfördes i Kalmar kommun har klargjort vissa områden kring frivilligkrafter som förvaltningen 
kan använda i sitt fortsatta samarbete med frivilliga. 
 
Södermöre kommundelsnämnd 
I Kalmar kommun har ett arbete pågått med en studie som avser samarbete med frivilligorga-
nisationer. Kommundelsnämnden avser ta del av resultatet av studien och beakta det i tillämp-
lig mån. I Södermöre finns ett levande samarbete mellan särskilda boenden och frivilligorga-
nisationer. Det ingår företrädesvis i träffpunktsledarnas roller att vara boendenas kontaktyta 
med frivilligkrafter. Mot bakgrund av att bara tre boendeenheter finns i kommundelen vars 
träffpunkter samverkar är samarbetet med frivilligorganisationer överblickbart.   
 
Bedömning 
Enligt vår bedömning har såväl omsorgsnämnden som Södermöre kommundelsnämnd vidta-

git eller är i färd med att genomföra tillfredställande åtgärder. 

 

 
 
 
Kalmar 2016-10-20 
 
 
 
Anna Nordlöf                                                      
Certifierad kommunal revisor                             
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuer: 
 

 Omsorgsnämndens förvaltningschef  
 Omsorgsnämndens ordförande  
 Omsorgsnämndens 1:e vice ordförande 
 Omsorgsnämndens 2:e vice ordförande 

 
 Södermöre kommundelschef  
 Södermöre kommundelsnämnds ordförande 
 Södermöre kommundelsnämnds 1:e vice ordförande 

 
 
Dokument: 
 

 Skrivelse från kommunrevisionen 2015-04-15 till Södermöre kommundelsnämnd, Om-
sorgsnämnden, Kommunstyrelsen, Fullmäktiges presidium angående granskning av 
äldreomsorg – meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll 

 Revisionsrapport Kalmar kommun mars 2015, Äldreomsorg - meningsfull vardag, akti-
viteter och socialt innehåll 
 

 Omsorgsnämndens protokoll 2015-06-17 § 59 
 Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden 2015-05-19 av förvaltningschef och avdelnings-

chef 
 

 Södermöre kommundelsnämnd protokoll 2015-05-20 § 85 
 Tjänsteskrivelse till Södermöre kommundelsnämnd 2015-05-11 av utvecklingsledare 

och kommundelschef 
 Handlingsplan socialt innehåll i Södermöre kommundelsförvaltning 2015-2018 
 Södermöre kommundelsnämnd sammanträdesprotokoll 2016-02-17 
 Tjänsteskrivelse till Södermöre kommundelsnämnd 2016-02-12, SKDN 2016/0020 av 

kommundirektör och t.f. kommundelschef 
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