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Mölndals Stad - Uppgifter till verksamhetsberättelse  
 

Underlag till den gemensamma verksamhetsberättelsen till vård- och omsorgsnämnden 

från ansvariga i driften är värdefulla inom två områden: 

o Avvikelser samt synpunkter och klagomål, förbättringsarbete till följd av 

rapporterade avvikelser inkomna synpunkter och klagomål 

o Brukarundersökning, utvecklingsarbete till följd av hur brukarna ser på 

kvaliteten i verksamheten 

samt frivilligt… 

o Eventuellt annat viktigt utvecklingsarbete under 2015, som förbättrat vården 

och omsorgen för brukarna. 

 

Använd mallen här nedan. Spara ner, fyll i och skicka in… 

 

Senast 4 januari 2016 till helena.bertilsson@molndal.se    

 

******************************************************************* 

Avvikelser samt synpunkter och klagomål, förbättringsarbete 

Beskriv det förbättringsarbete som skett under året…………………………………. 

På vilket sätt har förbättringsarbetet gett resultat?....................................................... 

******************************************************************* 

Brukarundersökning, utvecklingsarbete 

Kommentera resultatet av brukarundersökningen 2015 för din verksamhet………… 

Hur ser trenden ut jämfört med resultatet 2014?........................................................... 

På vilket sätt har verksamheten under 2015 arbetat med 

brukarundersökningsresultat?………………………………………………………… 

Vad har arbetet gett för resultat? …………………………………………………… 

******************************************************************* 

Eventuellt annat viktigt utvecklingsarbete under 2015, som förbättrat vården och 

omsorgen för brukarna ……………………………………………………………….. 

******************************************************************* 

Enhetens namn:……………………………………………………………………..... 
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Uppgifter till verksamhetsberättelse  CASA Berget 
2015 

 

Avvikelser Casa Berget  

 

Beskriv det förbättringsarbete som skett under året 

CASA Berget har under året 2015 i genomsnitt haft 70 vårdtagare, en ökning med ca 30 

vårdtagare. Totalt var det 79 st avvikelser som inträffade, varav 79 avslutades under året. 

Tydlig minskning på hela  (48%) av avvikelser jämfört med tidigare år när det inträffade 

99 avvikelse på genomsnitt 40 vårdtagare.  

 

Framför allt har det skett en minskning på fall och på medicinavvikelser.  
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Det kan bero på : 
 

- Att flera av medarbetarna har varit i verksamheten i flera år och har fått 

en bättre rutin och erfarenhet att hantera kundernas mediciner.  

 

- Att verksamheten har förbättrat kontinuiteten med APT för att följa upp 

avvikelser i en tidig stadie. 

 

- Att medarbetarna har varit på delegeringstest under året som är ett 

utbildningstillfälle för var och en. När medarbetaren får fler utbildningar 

efter några år, kommer medarbetarna att bli ännu bättre och säkrare att 

hantera mediciner samt att inte glömma det. Framför allt att inte glömma 

det. 

 

Under 2014 har vi haft 99 avvikelser. 

Under 2015 har vi haft 79 avvikelser. 

Det är en minskning med 48 %. 

 

Under året 2015 av totala avvikelserna var 81 procent mindre allvarliga vilket innebär 

mindre obehag, bristande tillit eller obetydlig skada.  

 

På vilket sätt har förbättringsarbetet gett resultat? 

 

Trenden visar en ökning av avvikelser med mindre allvarligs grad med 3 procent jämfört 

med tidigare år. Medan 2015, har skett en minskning av 2 procent av avvikelser med 
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måttlig allvarligs grad som är den andra största gruppen av avvikelser, från 14 till 12 

procent som innefattar medicinavvikelser. En del av dem är när kunden inte vill eller 

vägrar ta sin medicin eller en del är när personalen har glömt ge mediciner. Även denna 

grupp tillhör skador som är övergående och kommer inte att medföra otrygghet eller några 

obehag för den enskilde individen.  

 

6 procent av totala avvikelserna 2015 var av betydande karaktär vilket har lett till 

omfattande obehag eller otrygghet för den enskilde. Det förändrades inte jämfört med 

tidigare år.   

 

1 procent utgjordes av katastrofala fel vilket innebär hot mot den enskildes hälsa eller 

säkerhet, vilket innebär en halvering jämfört med 2014. Ett Lex Maria ärende inträffades 

som var orsakat av andra berörda av fallet i form av samverkan och kommunikations brist. 

 

CASA Bergets organisations mål för 2016 är: 

 

- att minska avvikelserna med 10 procent. Främst genom att diskuteras 

vidare avvikelse risker som kan uppstå på APT, för att på så sätt 

förekomma att inte avvikelser sker.  

 

- att förbättras samarbetet med andra aktörer i Mölndals kommun vilket kan 

leda till en minskning på olika avvikelser.  

 

Synpunkter, beröm, klagomål 

Beskriv det förbättringsarbete 
som skett under året 

 
Under år 2015 har inga synpunkter eller 

klagomål inkommit skriftligen i 

kommunens system. Alla synpunkter 

som beröm och klagomål som har 

inkommit har skett : 

- muntligt 

- genom vykort 

- Veckans ros i Mölndalsposten  

- poesi på kundträffen (Se bilden bredvid)  

- genom e-mail 

Dessa beröm eller synpunkter och har varit mycket positiva och eventuellt de få 

synpunkter i negativ karaktär bemöttes eller åtgärdats på en gång.  
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Under året hade vi en kund som 

hade synpunkter på personal och  på 

hela verksamheten. Synpunkterna 

har diskuterats med tjänstemän i 

Mölndal Stad äldreomsorg och 

handlingsplan lämnades in med 

förbättringsarbete. 

 

På vilket sätt har 
förbättringsarbetet gett 
resultat? 

Under december 2015 presenterades 

verksamhetsberättelsen till kunder 

och anhöriga. En handlingsplan tagits fram om önskemål av aktiviter till 

kunderna: 

 
Datum Tid Aktivitet Underhållare 

Tisdagen den 

5 jan 

10:00-12:00 

Södra 
Holtermansgatan 
2                                   

Musikcafé – bakning och kortspel Eva Ekberg 

Aktivitetssamordnare 

Torsdagen 

den 7 jan 

10:00-12:00 

Södra 
Holtermansgatan 
2              
                      

Hur kan ny teknik användas i 

äldreomsorgen?  Smarta telefoner? 

Facebook -Se vänner, barn, barnbarn 

varje dag. 

 

Eva Svensson 

Verksamhetsutvecklare 
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Datum Tid Aktivitet Underhållare 

Fredagen den 

8 jan 

10:00-12:00 

Södra 
Holtermansgatan 
2                                   

Målarklubb 
Eva Ekberg 

Aktivitetssamordnare 

Måndagen 

den 11 jan 

10:00-12:00 

Södra 
Holtermansgatan 
2                                   

Ny teknik. Dator, smarttelefon, 

Facebook 

Eva Svensson 

Verksamhetsutvecklare 

Tisdagen den 

12 jan 

10:00-12:00 

Södra 
Holtermansgatan 
2                                   

Musikcafé – bakning och kortspel Eva Ekberg 

Aktivitetssamordnare 

Måndagen 

den 18 jan 

10:00-12:00 

Södra 
Holtermansgatan 
2                                   

Bingo – bakning 
Eva Ekberg 

Aktivitetssamordnare 

 

 

 

Tisdagen 26 

jan 

10:00-12:00 

Södra 
Holtermansgatan 
2                                   

Föredrag: Carmen Funkqvist läser 

dikter och visar filmen om 

kattugglan Katti. Kaffe och fika 

serveras under föreläsningen. 

Carmen Funkqvist 

Författare 

Kund Casa Bergets 

 

Onsdagen  

den 27 jan 

10:00-12:00 

Södra 
Holtermansgatan 
2                                   

Gör egna stearinljus  

Kaffe och musikunderhållning 
Stina Durling 

Konstnär 

Kund Casa Berget 

Fredagen den 

29 jan 

10:00-12:00 

Södra 
Holtermansgatan 
2                                   

Borås Superstars 

Filmen om 6 pensionärer. Del.1 
Erika Lörinczy 

Verksamhetsledare 
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Brukarundersökning, utvecklingsarbete 

 

Kommentera resultatet av brukarundersökningen 2015 för din 
verksamhet 

 

Brukarundersökningen har visat en mycket positiv svar 2015 för CASA 

Bergets organisation. Hela 97 % av kunderna tycker att personalen kommer i 

avtalad tid som är svårberäknad inom hemtjänstsvärlden. 

Hur ser trenden ut jämfört med resultatet 2014? 

 

CASA Berget organisations kunder har under år 2014 fått högsta poäng vad det 

gäller bra bemötande från personalen samt att ta hänsyn till den äldres egna 

åsikter och önskemål. Trenden visar att CASA Berget år 2015 bibehåller sin 

goda kvalitet.  

 

I en jämförelse mellan andra hemtjänstföretag i Mölndals stad vad det gäller 

Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2015” 
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visar undersökningen att kunderna tycker i 100 % att personalen i Casa Berget 

tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål. 100 % tycker att de får en 

bra bemötande från personalen. Vi fortsätter i samma anda och målet för 2016 

är att behålla vår 100%-ig siffra. 

 

På frågan om ”Brukar personalen komma på avtalad tid?” har vi fått 100 % 

positiv svar 2014 medan 2015 visade sig att igen har vi fått ett högt positivt 

resultat, när hela 97 % tycker att personalen kommer i avtalad tid som är 

svårberäknad inom hemtjänstsvärden. Vårt mål för år 2016 är att vi bibehåller 

den här höga siffran på mättningsgraden. 

  

På frågan om personalen utför sina arbetsuppgifter bra eller känner förtroende 

för personalen har ökat från år 2014 till är 2015, alltså från 87 % till 93 %.   

 

Vårt mål 2016 är : 

 

- att vi ska bygga vidare den goda och nära relationer med kunder och 

anhöriga.  

 

- att de ska kunna kontakta oss så fort de vill ha ändringar, så fort de inte är 

nöjda med något. Det är den här goda relationen vi tror har gett oss de 

höga betygen.   

 

- att fortsätta i samma anda att behålla den fina siffran och vara stolta över 

att vi är en av bästa extern utförare som Mölndal Stad är stolt över.  

 

På vilket sätt har verksamheten under 2015 arbetat med 
brukarundersökningsresultat? 

 

Brukarundersökningen har visat en mycket positiv svar enligt Socialstyrelsens 

frågeunderlag 2015. Undersökningen har vi presenterat, analyserat och 

fördjupat oss med handlingsplan på våra möten som: 

- APT (arbetsplatsträffar) 

- Ledningsmöte 

- Värdegrundscirklar 

- Styrelsemöte 

- Kundträff på en Kickoff kväll.  
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-  

 

Vad har arbetet gett för resultat?  

 

Verksamheten har vuxit med ca 30 kunder och ca 10 medarbetare. Casa Berget ger vård 

och omsorg till ca 70 kunder och ger lön till ca 40 medarbetare. Företaget är lagom 

stor, har en ca omsättning på ca 800 000 kr/månad med ca 2000 beställda timmar/månad. 

Verksamheten har flyttat till en villa där man ser fram emot att kunna ta emot kunderna på 

aktiviteter. 

 

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 

Timmar Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sept Okt Nov Dec 

Summa 
kr 

        921 994 975 934 953 1302 1331 1313 

          377610 407540 399750 382940 390730 533820 545710 538330 

                      

  2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

  Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sept  Okt Nov Dec 

Timmar 
+Ledsagn 

1281 1188 1379 1339 1371,8 1443,22 1626,26 1616 1669 1538,47 1708,6 
1585,83 
+92,16 
=1643,93  
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Summa 
kr 

525210 487080 565390 548990 562405 591720,2 666 356 
662 
560 

684 
290 

630773 700526 683355 

             

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 

  Januari Feb Mars April Maj Juni Juli Augusti Sept  Okt Nov Dec 

Timmar + 
Ledsagn 

1581 
+92 

=1673 

1577 
+83 

1660 

1660 
+92 

1752 

1740 
+89 
1830 

1961+ 
92 

2053 

2032 
+89 

+72 kund 
=2140 

 

1989 
60 

=2049 

1979 
92 

=2071 

1958 
+89 

=2047 

2010 
92 

=2102 

1799 
89 
=1888 

Ca 2150 

Summa 
kr 

681330 678 000 708477 
737 
000 

827 
362 

870 031 822166 826113 820110 838357 753703 
 

  

2015 jan  feb  mar  apr  maj  jun  jul  aug  sep  okt  nov  dec  2015  

INTÄKTER  

Försäljning, moms  

40 405  36 749  51 136  38 825  45 859  37 027  11 729  36 599  55 678  52 112    406 118  

Försäljning, momsfri  672 241  669 536  706 948  737 105  809 096  870 031  822 166  827 344  818 916  840 407    7 773 790  

Statliga bidrag  22 770  165 384  96 285  89 152  89 819  94 732  94 922  94 551  40 784  0    788 399  

Övriga intäkter  -2  -2  0  4 490  1  -2  -2  0  3  0    4 485  

             0  

SUMMA INTÄKTER  735 414  871 666  854 369  869 572  944 775  1 001 

789  

928 814  958 494  915 381  892 519  0  0  8 972 793  

KOSTNADER  

Lokalkostnader  

-10 835  -5 614  -9 487  -15 187  -11 287  -13 867  -15 658  -15 690  -22 442  -20 213  -14 000  -14 000  -168 281  

Inventarier o material  -8 036  -8 733  -19 068  -14 718  -2 652  -7 448  -6 188  -4 274  -19 096  -31 232    -121 446  

Bil och resekostnader  -32 531  -38 470  -26 744  -27 211  -35 077  -25 211  -29 905  -36 719  -32 563  -36 099  -442   -320 972  

Annonsering, reklam  0  0  -3 448  -286  0  -7 638  -131  -2 833  0  -13 731    -28 067  

Telefon, kontor, bank  -13 646  -26 832  -11 944  -15 646  -15 071  -8 781  -19 955  -11 462  -13 672  -16 880    -153 891  

Ej avdragsgill moms  -2 645  -4 282  -8 786  -4 703  -1 580  -8 676  -1 340  -1 611  -1 209  -6 678    -41 511  

Tjänster; redovisn, IT, 

försäkring, styrelse  

0  -12 475  -35 628  -19 578  -8 164  -24 533  0  -6 543  0  -33 297    -140 218  

Personalkostnader  -800 533  -677 579  -672 296  -776 747  -751 936  -841 771  -896 243  -817 055  -922 950  -712 428  -90 000   -7 959 537  

Förändr sem.löneskuld  -47 347  -49 037  -33 098  -25 214  50 099  -19 412  147 549  3 409  39 030  -13 981    51 998  

Övriga kostnader  38  46  -472  19  39  -40  -463  58  -595  -553    -1 923  

              

SUMMA 

KOSTNADER  

-915 535  -822 974  -820 972  -899 272  -775 629  -957 377  -822 335  -892 720  -973 497  -885 093  -104 442  -14 000  -8 883 845  

              

VINST/FÖRLUST  -180 121  48 692  33 397  -29 700  169 146  44 411  106 480  65 774  -58 116  7 426  -104 442  -14 000  88 947  
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CASA Berget omsätter som tidigare berättat ca 800 000 kr/månad. 90 % av utgifter går till 

personalkostnader. I genomsnitt 40 medarbetare har fått lön/månad. 

Eventuellt annat viktigt utvecklingsarbete under 2015, som 
förbättrat vården och omsorgen för brukarna  

 

Systematiskt förbättringsarbete 

 

CASA Berget har använt ett systematiskt förbättringsarbete Lean filosofin för 

att förbättra vården och överträffa kundernas önskemål samt för att utveckla 

verksamheten under år 2015.  Förbättringsarbetet ledde även till höjd service 

och tillfredställelse för våra vårdtagare. Bland annat vi har tagit fram 

kontinuerliga processflöden för att föra upp problemen till ytan och jämna ut 

arbetsbelastningen som: 

 

 rutiner enligt Mölndal Stads föreskrifter 

 genomförande plan  

 schemaläggning 

 personal logistik 

 boservice logistik  

 

Verksamheten har även arbetat med att ledningen känner verksamheten på 

operativ nivå, leder verksamheten med vård och omsorgsfilosofi och lär 

medarbetare möta kunderna på”rätt sätt” bli en lärande organisation genom att 

ständigt reflektera och förbättra: 

Vision 

- Vår vision är att alla våra kunder och deras anhöriga ska känna trygghet, 

tillit välbefinnande och värdigt liv.  

Vårdfilosofi 

- Vår vårdfilosofi är att Vård och omsorg skall grundas på en humanistisk 

människosyn, som innebär att alla människor är unika och har lika värde. 

Vården sker i en humanistisk tradition och utgår från kunskap och 

erfarenhet. 

o • Vi satsar på personalkontinuitet, bra bemötande som att visa 

respekt, känslighet, omtanke och tillgänglighet. 

o • Vi har som mål att bygga en nära relation till våra kunder vi 

möter och till deras anhöriga för att man ska känna trygghet och 

tillit.  
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o • Vi skriver i dagböcker eller informationshäften hemma hos er för 

att underlätta kommunikationen. 

o • Våra kunder har en kontaktperson som följer upp 

genomförandeplanen utifrån dina omsorgsbehov.    

o • Vi arbetar med fokus på kvalitet och engagemang utan 

vinstsyfte.  

Värdegrund 

- Vår värdegrund är att Vi visar alltid respekt, värdighet och en gott 

bemötande. 

 

Verksamhetsutveckling 

 

Inom organisationen pågår en ständig verksamhetsutveckling (genom 

Ledningssystem för kvalitet) och kundundersökning (Socialstrelsens 

Brukarundersökning) som är grunden av vår kvalitetsförbättring. 

Kvaliteten skall utgå från värdena i vår värdegrund, vårdfilosofi och 

vision.         

 

Som stöd i Lean koncept använde vi verktyg, där medarbetarna ha fått 

förståelse att de själva bygger upp företaget. 

 

Vidare har vi använt oss av förbättringskonceptet John P Kotters bok 

Leading Change (Leda Förändring). Kotters åtta steg samt Total quality 

management, TQM som ledder till ett engagemang för kvalitet.  

 

Kvalitet: 

 

o Leder till en framgångsfaktor som i sin tur leder till konsekvent 

förbättringsarbete i hela organisationen och genererar engagerade 

medarbetare.   

 

o Sätter kunderna i centrum. Det är kunderna som avgör vad kvalitet 

är.  

 

o Sätter medarbetaren i fokus. Medarbetarna måste vara nöjda för att 

göra ett bra arbete för kunderna. 

 

o Basera beslut på fakta. Alla beslut som rör kvalitet baseras på väl 

underbyggda fakta och en noggrann analys.  
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Verksamheten har under året fokuserat  på ovan beskrivna 

processer genom att mäta, analysera och förbättra vårdens och omsorgens 

processer.  Företaget eller organisationen har möjlighet på så sätt att 

uppnå högre kvalitet och skapa ett högre kundvärde. 

 

 

Mölndal den 2 januari 2016 

 

 

Erika Lörinczy 

Verksamhetsledare  
CASA Berget 

 

   Eva Svensson 

   Verksamhetsutvecklare 

   CASA Berget 
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