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Förord 
 
 
2018 har varit ett fint år för Casa Berget! Den här sociala föreningen har varit vårt hjärta 
sedan 6 år tillbaka då den startades. I slutet av förra året (2018) fick 92 personal ut 
kontrolluppgifter från Casa Berget och därigenom går att utläsa hur många medarbetare 
som har hjälp denna verksamheten i dess resa till framgång. Vår vision som social 
förening är att vi ska bidra till ett bättre samhälle och att vi ska vara den hållbara 
föreningen i Mölndal där alla får chansen. 
 
Samtidigt har vi förmånen att säga att vi har varit en del av Mölndals äldreomsorg och 
därigenom vårdat med vår vision om värdighet för närmast 80 kunder bara under 2018. 
Vi vårdar med en humanistisk människosyn som är grunden för människans rättigheter, 
människors ansvar och rätt till integritet, självbestämmande, jämlika levnadsvillkor, 
meningsfull tillvaro och delaktighet.  
 
Casa Berget har fått bästa betyg 5 år i rad av Socialstyrelsens undersökning Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen? inom hemtjänsten i Mölndal. Även 2018 mottog 
vi högsta betyg. Vi tackar alla våra underbara kunder som har gett oss det här fina 
betyget! Det betyder mycket för oss! 
 
Jag vill även tacka er alla som har gjort min vardag så meningsfull på jobbet, min familj 
hemma som alltid stödjer mig när jag jobbat sent på kvällar men framför allt min 
tvillingsyster Eva Svensson, bitr verksamhetsledaren, du är viktigast i mitt liv. Grattis på 
vår 50 vår års dag! Utan dig har mitt liv ingen mening. Min kärlek för dig och den här lilla 
verksamheten är otrolig. 
 
Denna verksamhetsberättelse är 
illustrerade med fina bilder från gångna 
året. Bilderna har inte alltid en anknytning 
direkt i texten men i vissa fall har jag 
lyckats få dem i symbios. Bilderna 
representerar vår vision och vi tar fullt 
ansvar för att de är godkända av de 
fotograferade. 
 
 

Med kärlek för er! 
Erika 

Verksamhetsledaren 
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Casa Berget  
Casa Berget ligger på Södra Holtermansgatan 2 i Mölndal. Verksamhetens kontor är 
nära Centrum in en vacker gammal sekelskiftvilla med fina salar och en stor trädgård 
där man ser fram emot att kunna ta emot kunderna på aktiviteter. Vi har 8 bilar som 

parkerar runt villan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om CASA Berget – Hemtjänst med hjärta 
 

Casa Berget är ett personalkooperativ och en social förening med fler än 50 
medarbetare. Detta möjliggör för de anställda att själva äga sin verksamhet och leder till 

större ansvarstagande och engagemang. Föreningen grundades sommaren 2012. 
Hos oss är alla som vill ha god omvårdnad och som beviljas hemtjänst och ledsagning 

inom Mölndals stad varmt välkomna. 
Vi utför även så kallade RUT-tjänster till privatpersoner. 
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Fakta i korthet: 

• Kärnverksamhet är hemtjänst, ledsagning men också hushållsnära tjänster  
• Avtal med Mölndal Stad enligt LOV 
• 80 kunder under 2018  
• Under sista två åren har vi satt tak. Några få veckor hade vi öppet tak under 

2018 men vi kände oss fullbelagda väldigt snabbt. När vi öppnade taket 
valde vi bara Norra Mölndal. 

• Omsättning 9 miljoner kr 2014 
• Omsättning 11 miljoner kr 2015 
• Omsättning 13 miljoner kr 2016 
• Omsättning 11,6 miljoner kr 2017  
• Prognos omsättning ca 14 miljoner kronor 2018 (timpriset för hemtjänst 

höjdes 1 april från 408 kr till 422 kr som påverkade vår omsättning positivt och 
gav utrymme för lönerevision enligt avtal med KFO vår arbetsgivarorganisation) 

• Ca 280 besök utförs dagligen hos kunder vilket kräver stort 
planeringsarbete.  

• På ett grundschema gör personalen upp till 17- 20 besök/dag, signifikant 
ökning jämfört tidigare år. 2014 hade vi ca 7 besök på ett schema. Med andra 
ord är den beställda tiden numera förkortad hos kunderna. 

• År 2018 har totalt 92 personer lön enligt kontrolluppgiften (jämfört med 2017 

då fick 82 personal lön).  

 
Casa Berget erbjuder vård och omsorg till ca 80 kunder och betalar lön till ca 52 
medarbetare varje månad. Företaget är lagom stort, hade en omsättning på ca 1 200 
000 kr/månad med ca 3 000 beställda timmar/månad i slutet av året (jämfört med 2017 
då avslutades året med 2 200 beställda timmar). Den nuvarande omsättningen är vad 
som krävs för att föreningen ska kunna täcka lönerna. Lönerna utgör ca 90% av 
omsättningen. Resterande 10 % täcker våra kostnaderna vi har för bilar, försäkringar, 
avgifter, samt pensions- och anda omkostnader.  

Fördelar med Personalkooperativ, Socialt företag 

• Känsla av delaktighet och ansvar för det egna företaget 

• Stort engagemang för kunderna vilket resulterar i kundnöjdhet  

• Arbetsintegrering för människor som står en bit från arbetsmarknaden 

• 28 av vår personal har varit medlemmar i Casa Berget under 2018 och har 
därigenom varit med och ägt det tillsammans som ett personalkooperativ.  
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Organisationsschema 

 

 

Kunden i centrum!  
 



MÖLNDALS STAD  11(142) 

Casa Berget – extern utförare 

Vård- och omsorgsförvaltningen  2019-03-22 

Verksamhetsberättelse 2018    

 

 

 

   

 

 



MÖLNDALS STAD  12(142) 

Casa Berget – extern utförare 

Vård- och omsorgsförvaltningen  2019-03-22 

Verksamhetsberättelse 2018    

 

 

 

   

 

 

Casa Bergets ek. förening styrelse 2018-05-16 
 

Verksamhetsledare  

Erika Lörinczy – Verkställande direktör VD,  
Fil. Magister Vårdinformatik och ledarskap 

Styrelse   

Uhlf Skoglund Ordförande – ledamot, firmatecknare 
Eva Svensson – Bitr. Verksamhetsledare/Vice VD /ekonom – ledamot 

Marie Mäkinen – Samordnare – ledamot  
Balázs Répás – Vice Ordförande/Undersköterska -– 

ledamot ,  

Irina Hofstedt – Omvårdnadspersonal – ledamot  
Rebecca Björkman – Omvårdnadspersonal – 
ledamot  

Suppleanter  

Wiveca Aronberg – Omvårdnadspersonal – 
ledamot  
Paul Burdén – Boservice – ledamot  

Firmatecknare 

Uhlf Skoglund - Ordförande 
Balázs Répás – Ledamot, vice Ordförande 
Erika Lörinczy - Verkställande direktör  (Extern firmateknare.) 
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Uhlf Skoglund Ordförande 

 
Så vem är jag? 
Mitt namn är Uhlf Skoglund. Född 1954. Bor i 
Borås med min sambo Anita Johansson som 
arbetade tidigare på Casa Berget.  
Vi har en stor familj med utflugna barn. Numera 
finns barnbarn, hundar och katter i familjen. 
 
Har tidigare haft flera ordförandeuppdrag, lokalt 
och regionalt. Uppdrag även på central 
riksnivå.  
 
Bland annat: 
Svenska kyrkan Borås  -  Ordf i  Kyrkonämnd 
12 år,  samt vice Ordf i 8 år 
Svenska Kyrkan Borås -  Ledamot 
Kyrkofullmäktige  25 år 
Skara Stift  -   Ordf Egendomsnämnd  4 år 
Ordf  Strukturdelegationen 4 år 

Nationellt   -  Ledamot Kyrkomötet 8 år, Ledamot Kyrkostyrelsen 4 år 
  
Efter gymnasiet utförde jag en sjukvårdsutbildning som undersköterska inom 
akutsjukvård. Därefter fortsatte jag med ytterligare utbildning inom Account 
Management med Business Result 2001- 2004. 
  
Har även haft några olika arbeten som lärarvikariat inom grundskola samt varit 
föreståndare på fritidsgård i 15 år. Vidare även varit Key Account Manager hos Telia i 
15 år. Butikschef hos Telia Butik i 2 år mm. Politiska fritidsuppdrag har jag ägnat mig i 
många år. 
 
Fritiden spenderar jag gärna tillsammans med Anita och familjen och en del i 
Varberg. Är sedan ca 16 år tillbaka sekreterare i en stug- och vägförening med ca 
800 st medlemmar i vardera föreningar.  
Som ordförande på Casa Berget skulle vilja tillföra, förbättra, utveckla och föra 
framåt verksamheten. 
Ha kul mitt i allvaret! 

Revisor jämte revisorssuppleant 

Stämman valde som tidigare år Önheim och Olsson 
Revisionsbyrå som revisionsfirma, Christer Olsson 
som revisor och Meit Christensen som 
revisorssuppleant.  
Löpande bokföring görs av Olinder Redovisning AB.  
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Erika Lörinczy - Verksamhetsledare  

2001 -  Examen inom vårdinformatik o första  
Enhetschefsjobb 
2006 – Magisterutbildning inom 
Informatik/pedagogik 
2004 – 2013 Chef för Distansgatan 7  i Borås – 
Sveriges bästa äldreboende 2010, känd för 
Borås superstars 
2008 – Grundare av S.D.E. Swedish 
Association for Directors and Providers of 
Long-Term Care Services for the Elderly 
www.sde-eu.com 
2012- 2013 –Executivboard medlem i  E.D.E., 
European Association for Directors and 
Providers of Long-Term Care Services for 

the Elderly. http://www.ede-eu.org/en 
 
2009 - Årets yrkeskvinna i 
Sjuhärad  (BPW Borås) 
2014 april – 
Verksamhetsledare på Casa 
Berget. Pågående. 
2017 april – 2018 feb 
Verksmahetsledare 
Kooperativet Olga Hemtjänst, 
Ledsagning och LSS 
 
Erika Lörinczy bor i Borås med 
sin sambo Peter och har två barn 
Rebecka (29), läkare och Isabell 
(26), Jurist och är tvillingsyster till Bitr. Verksamhetsledaren Eva Svensson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sde-eu.com/
http://www.ede-eu.org/en
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Eva Svensson – Bitr. Verksamhetsledare, Verksamhetsutvecklare 

Fil.mag. Ledarskap och Offentlig Organisation 
Högskoleingenjörs examen inom arbetsorganisation och ledarskap samt ekonomi 
 
Eva bor i Mölndal, är gift med Stefan Svensson som är HR-Chef sedan somras och de 
har en son Daniel (23) som är lärare. Daniel jobbar som timanställd på Casa Berget.  
Eva har varit Bitr. Verksamhetsledare till Kooperativet Olga under april 2017- feb 2018. 
Erika och Eva är tvillingsystrar och är ungersk påbrå. 

Stefan Svensson – HR och Administrativ Chef 

Stefan kommer från industribranschen: Han har arbetat 5 år på Müller Mekaniska AB, 
Ekonomi - och Personalchef innan han har börjat arbeta på Casa Berget ek. f. den 1 
september 2018.  
Stefan har en Fil. Magister inom arbetsvetenskap   
Fil. kand. i organisation – och personalutvecklare        
Extra kurser på Ingenjörshögskola i Borås:  Juridisk översiktskurs ; Internationell rät; 
Projektledning I & II Ledning av förändringsarbete, Ledarskap och hälsa, Ledarskap och 
hälsa ; Kvalitet och ledningssystem ; Industriell ekonomi I, II och III; Organisationslära; 
Personalekonomi; Interkulturell kommunikation 
  
Totalt: 346 högskolepoäng som motsvarar ca 5,5 år högskolestudier.  
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Samordnaren & 
ekonomiassistent  

Marie Mäkinen 

 

Marie Mäkinen har börjat arbeta på 
Casa Berget som omsorgspersonal 
sedan 2012. Hon arbetade även på 
Berghemmet i 4 år innan det 
avvecklades och byttes till Casa 
Berget. Marie känner de flesta av våra 
kunder väldigt väl. 

 
 
 
 
Marie Bor i Lilla Edet och är gift 

med Juhani. De har två barn 
tillsammans, Emilia (14) och 
Wille (10) och familjen har ett 

finskt påbrå. 
 

 
 
 

Eva, Marie och Erika är på kontoret varje dag 
och de har ett gott samarbete. Numera har vi 

även fått utökning med Stefan på kontoret vilket 
känns bra för oss då vi får mycket hjälp. 

 
 
 
 

 
 



MÖLNDALS STAD  18(142) 

Casa Berget – extern utförare 

Vård- och omsorgsförvaltningen  2019-03-22 

Verksamhetsberättelse 2018    

 

 

 

   

 

 

Mål, Vision, vårdfilosofi, människosyn, vårdetik 
Vår vision är att alla våra kunder och deras anhöriga ska känna trygghet, tillit, 
välbefinnande och ett värdigt liv. Vår vårdfilosofi är att vård och omsorg skall grundas 
på en humanistisk 
människosyn vilket 
innebär att alla 
människor är unika men 
har lika värde. Vi visar 
alltid respekt och 
värdighet i vårt 
bemötande vilket är 
utarbetat efter ett 
vårdetiskt perspektiv.  
 
Hos oss är alla som vill 
ha god omvårdnad och 
som beviljats hemtjänst 
och ledsagning inom 
Mölndals stad varmt 
välkomna.  
Vårt mål är att ge våra 
kunder kvalitet och 
engagemang utan 
vinstsyfte.  
Vår vision är att alla våra kunder och deras anhöriga ska uppleva trygghet, tillit, 

välbefinnande och ett värdigt liv. Vår 
vårdfilosofi är att vård och omsorg skall 
grundas på en humanistisk människosyn 
vilket innebär att alla människor är unika men 
har lika värde. Vi visar alltid respekt och 
värdighet i vårt bemötande vilket är utarbetat 
efter ett vårdetiskt perspektiv. Men vi har 
även som mål att bygga en nära relation till 
de kunder vi möter och till deras anhöriga.  
 
En av våra viktigaste uppgifter som vårdare 
är att ge bekräftelse till våra kunder. 
Vi vill skapa en vårdkultur där våra kunder 
blir sedda och respekterade.  
Varje människa skall behandlas utifrån sina 
specifika behov och med utgångspunkt i sin 
aktuella livssituation. Insatserna skall präglas 
av en helhetssyn.  
 
 



MÖLNDALS STAD  19(142) 

Casa Berget – extern utförare 

Vård- och omsorgsförvaltningen  2019-03-22 

Verksamhetsberättelse 2018    

 

 

 

   

 

 
 
 

Vi arbetar med vårdetik  

 
Inom verksamheten pågår en ständig etisk 
vårddiskussion där vi prövar och utvecklar 
vårat arbete. Vi har därför byggt upp en 
vårdetisk kompetens som ska prägla inte bara 
vad vi gör utan också hur vi gör. Detta är den 
gemensamma utgångspunkten för all 
vårdpersonal och fungerar som stöd och riktlinjer 
i vårt arbete. Vi vill att våra kunder skall känna 
trygghet, kunna vara den man är, känna tillit 
och välbefinnande. Därför arbetar vi mycket 
konkret med hur begrepp som värdighet, 
självbestämmande, hälsa, lidande, kärlek, 
döden som en del av livet kan och ska ta sig 
uttryck i de handlingar vi som vårdare utför.  

Vi ser till resultatet  

 
Verksamhetens kvalité är ett resultat av hur vi 
lyckas med att ha våra kunder och deras 
välbefinnande i centrum.  
 
Kvaliteten skall utgå från värdena i vår 

människosyn, vårdfilosofi 
och vision.  
 
Vård- och 
omsorgsverksamheten har 
ett utvecklat kvalitetssystem 
som följer Mölndal Stads 
riktlinjer och heter 
Ledningssystem för kvalitet. 
Detta skall vara ett stöd i 
verksamheten men också ett 
kontrollsystem för att 
verksamheten når upp till de 
ställda kraven.  
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Casa Berget affärsidé - Våra Tjänster  
 

Casa Berget stöttar människors möjlighet att bo kvar hemma genom att erbjuda ett 
brett utbud av tjänster och instanser. Allt enligt det salutogena förhållningssättet 
som ser det friska och positiva i människor.  

 
Stimulans ger individen både möjlighet att känna 
meningsfullhet i vardagen och en känsla av sammanhang.  
 
Stimulans ökar hälsa, livskvalitet och självständighet. 
 
Ytterligare långsiktighet skapas genom att Casa Berget även 
säljer helt privata tjänster, guldkanter i tillvaron som 
lässtunder, utflykter eller högtidsfiranden.  
 
Casa Berget löser behovet av omsorg, service, ledsagning 
och hushållsnära tjänster för individer och familjer i Mölndal 
genom att erbjuda: 
 

• Hemtjänst SOL/ Vård- och omsorgsinsatser i 
det egna hemmet i form av biståndsbedömda 

hemtjänstinsatser, personlig omvårdnad 

• Hemtjänst SOL/Servicetjänster i form av biståndsbedömda hemtjänstinsatser 

• Ledsagning SOL i form av biståndsbedömda insatser 

• Tilläggstjänster: Hushållsnära tjänster: RUT och ROT-tjänster 

• Avlösning för anhörig i form av biståndsbedömda insatser  

• Lokalvård/fastighetsservice  
 
En del av affärsidén är också att skapa arbete för människor som befinner sig utanför 
arbetsmarknaden. Företaget är inspirerat av den brittiska CASA—modellen, care and 
share associates, Englands ledande sociala företag inom omvårdnadssektorn. De 
anställda efter en viss tids anställning kan bli medlemmar i Casa Berget och 
föreningen/företaget är helt medarbetarägt. 
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Vår vision som socialt företag  
 
Vår vision som socialt företag är att vi ska 
bidra till ett bättre samhälle och att vi är den 
hållbara föreningen i Mölndal där alla får 
chansen.  
 
• Ett socialt företag/förening är en 
näringsverksamhet där några av 
medarbetarna har antingen en 
funktionsnedsättning, har varit 
långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna. 
De har anställning med lönebidrag eller 
trygghetsanställning. Företaget återinvesterar 
sedan vinsterna in i den egna verksamheten 
för att hjälpa andra från utanförskap.  
 
• I januari 2013 fanns det totalt 300 sociala 
företag i Sverige. De är ofta verksamma i 
tjänstesektorn och vanligen anordnar de även 

arbetsträningsplatser för Socialtjänstens- och Försäkringskassans kunder.  
 
Vårt mål som förening/företag i Mölndal är att förstärka Vård- och omsorgsnämndens 
vision i Mölndal:  
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Mölndal Stad Vision 2022 (se urdrag från verksamhetsplan från Vård- och 

omsorgsnämnden 2017-2019) 

”Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker 
vi Västsverige. Så lyder sammanfattningen av Mölndals vision. En viktig del av visionen 
är dess tre fokusområden med tillhörande visionsstrategier. Till fokusområdena knyts 
mål som på kortare sikt ska styra den kommunala organisationen. Dessa mål är 
beslutade av kommunfullmäktige och återges i verksamhetsplanen. 

Målbild för vård- och 
omsorgsnämnden  

Kvalitet i varje möte i 
Mölndal Stad 

Det känns tryggt, stimulerande 
och meningsfullt för äldre och 
personer med 
funktionsnedsättningar att leva 
och bo i Mölndals stad.  

Vi har tilltro till individens egen 
kraft, och skapar förutsättningar 
för individen att leva och forma 
sitt liv självständigt, i gemenskap 
med andra.  

Vi är en attraktiv arbetsgivare 
som sätter hälsa och miljö högt.  

Värdegrund Mölndal Stad 

Värdegrund är etiska normer 
som ska ligga till grund för 
verksamheten. För 
äldreomsorgen är den nationella 
värdegrunden en viktig 
utgångspunkt i arbetet:  

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande (värdegrund). (Socialtjänstlagen 5 kap, 4 §.)  

Funktionshinderverksamhetens värdegrund har sin grund i förarbetet till lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS:  
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Den humanistiska människosynen innebär att människan alltid är att betrakta som en 
individ med värde i sig. Ingen människa är mer värd än någon annan. En ovillkorlig rätt 
till respekt för människovärdet förändras inte av grad eller av annan art av 
funktionsnedsättning. Den människa som har ett svårt handikapp får aldrig betraktas 
som ett 'föremål för åtgärder', utan ska ses som en individ med rättigheter. (Prop. 
1992/93:159 s. 43)  

Värdegrundsarbetet, som pågått parallellt inom funktionshinder och äldreomsorg, har nu 
en tydlig inriktning mot gemensam utveckling och samarbete mellan områdena.  

Värdighetsgarantier 
Mölndal Stad  

Vård- och 
omsorgsnämnden har 
antagit lokala 
värdighetsgarantier för 
äldreomsorg och 
funktionshinder för att 
säkerställa kvaliteten 
och för att tydliggöra för 
brukare, anhöriga och 
övriga kommuninvånare 
vad de kan förvänta sig.  

Värdighetsgarantierna 
innehåller löften om 
bland annat 
genomförandeplan, 
legitimation, 
kontinuitet, 
delaktighet och 
inflytande.  

Värdighetsgarantierna 
följs upp genom stadens 
verksamhetsuppföljning 
och stadens system för 
synpunkter och 
klagomål. Brukare kan 
lämna synpunkter och 
klagomål om de 
upplever att 

värdighetsgarantierna inte efterföljs. Synpunkterna tas tillvara i verksamheternas 
förbättringsarbete. ” 
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Hemtjänst SOL – Vad innebär? 

 
Hemtjänst eller hjälp i hemmet, innebär biståndsbeslutade insatser enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) eller enligt lagen om särskilt stöd för funktionshindrade (LSS). 
Våra kunder kan få tidsbegränsade insatser i eller utanför hemmet. Vi är auktoriserade 
av Mölndals Stad och av Västra Göteborg (som ligger vilande). 
 
Beskrivning av insatser – SOL. Våra kunder kan få hjälp med: 

Hemtjänst SOL - Vård- och Omsorgsinsatser  

 
Personlig hygien/omvårdnad 
• planering, personlig omsorg toalettbesök, 

hjälp med att kliva upp ur 
säng/förflyttning, rakning, kamning, 
tandvård, tvätt övre, tvätt nedre, 
hjälp med förflyttning, dusch/bad, 
skötsel av hår (rullning/torkning), 
skötsel av naglar, planering av 
klädsel, på- och avklädning, hjälp 
med att äta och dricka, 
stödstrumpor, ögondroppar, 
påminnelse att ta medicin. 

• Bäddning/renbäddning. 
• Brukaren behöver hjälp med förflyttning 

och/eller har ett 
demensfunktionshinder. 

• Förflyttning genom att ändra 
kroppsställning eller att förflytta sig 
från en plats till en annan, att bära, 
flytta eller hantera föremål, att gå, 
springa eller klättra och att använda 
olika former av transportmedel. 
 

• Att tvätta sig (att tvätta hela eller delar av 
kroppen genom att använda 
lämpliga material och metoder för att 
bli ren och torr). 

• Kroppsvård (hudvård, tandvård, hårvård, 
rakning, skötsel av finger och 
tånaglar). 

• Att sköta toalettbesök (att möjliggöra för 
den enskilda att utföra uttömning av 
mänskliga restprodukter och att göra 
sig ren efteråt). 
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• Att klä sig (att ta på och av kläder och skor och att välja lämplig klädsel). 
• Att bädda/renbäddning. 

 
Läkare, fotvård – Att sköta sin egen hälsa 
• Att sköta sin egen hälsa (stöd och hjälp med att beställa tider till läkare, fotvård, 

vaccinationer). 
 

Egenvård 
• Egenvård (omfattar de uppgifter som är av hälso- och 

sjukvårdskaraktär men som av ordinatör bedömts 
som egenvård) Hjälp med leverans av Apodos. 
 

Promenader 
• Omfattar även hjälp att ta på och av sig ytterkläder 
 
Tillsyn via telefonkontakt . 
• Omfattar kontakta brukare via telefon.  

 
Måltider 

• Om behov finns omfattar hjälp vid måltiden i form 
av planering administration av beställning 
färdiglagad mat, tillagning frukost, mellanmål, 
kvällsmat, tillsyn vid måltid, disk, framplock, 
undanplock, rensa och hålla rent kylskåp, 
Hantering av hushålls sopor/återvinning 

• Att förvara förnödenheter för det dagliga livet (att 
förvara mat, dryck, att hålla mat färsk) 

• Att bereda måltider att planera, organisera, laga 
och servera enkla och sammansatta måltider till sig själv och andra såsom att 
göra upp en matsedel, välja ut mat och dryck och samla ihop ingredienser för att 
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bereda måltider, laga varm mat och förebereda kall mat och dryck samt servera 
och plocka undan maten.  
 

Matdistribution 
• Matdistribution av huvudmål. Schablonen används vid situation då den enskilde själv 

kan värma sin mat på egen hand kan ta emot leverans av matportionerna men 
där utföraren får kontakta leverantören och vara mellanhand och adm 
beställningen av matportionerna. 

 
Mellanmänskliga interaktioner samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv 
• Handlingar och uppgifter som behövs för grundläggande och sammansatta 

interaktioner med människor. 
De handlingar och uppgifter som krävs för att engagera sig i organiserat socialt liv 
utanför familjen i samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. Hjälp med att 
bryta isolering 
• Exempel: Hjälp med att bryta en isolering genom planerade aktiviteter i hemmet eller 

utanför i dess närhet.  
• I insatsen ingår också hjälp med 

kommunikation. 
Kommunikation genom språk, 
tecken och symboler och som 
innefattar att ta emot och att 
förmedla budskap, att 
genomföra samtal och att 
använda olika 
kommunikationsmetoder och 
kommunikationshjälpmedel. 

• Brukaren behöver hjälp med 
förflyttning och/eller har ett 
demensfunktionshinder  

 
Hemliv – Att ta hand om hemmets 
föremål  
 
Hushållsgöromål 
• Att grundförutsättningar för 

hemmet sköts, t ex 
sophantering, enklare 
uppsnyggning, byta 
glödlampor, el-proppar, stöd 
med utsmyckning enligt 
tradition, t.ex. 
adventsljusstake, ta hand om 
växter inomhus, ta hand om 
husdjur (i begränsad 
omfattning). 
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• Att underhålla hjälpmedel. Att ta hand om hjälpmedel såsom proteser, ortoser, 

underhålla hjälpmedel för personlig förflyttning, kommunikation och fritid 



MÖLNDALS STAD  28(142) 

Casa Berget – extern utförare 

Vård- och omsorgsförvaltningen  2019-03-22 

Verksamhetsberättelse 2018    

 

 

 

   

 

• Att avlägsna avfall (att göra sig av med hushållsavfall såsom att samla ihop skräp och 
sopor i hemmet, hantera avfall för att kasta det). 

• Exempel: Byta glödlampor, byta el-proppar, sätta upp/ta bort adventsljusstakar mm, 
vattna blommor, göra rent kattlåda mm, gå ut med hund. Göra rent rullstol mm. 
Hantering av hushålls sopor/återvinning.  

• Att avlägsna avfall (att göra sig av med hushållsavfall såsom att samla ihop skräp och 
sopor i hemmet, hantera avfall för att kasta det) . 
 

 

Hemtjänst SOL - 
Servicetjänster 

 
Att skaffa förnödenheter 
Inköp av dagligvaror och Inköp 
av apoteksvaror 
 
• Att handla (att handla och samla 
ihop dagliga förnödenheter) . 
• Om behov finns omfattar även 
planering inköp av dagligvaror 
livsmedel, uppackning, ärenden till 
systembolag, post/bank mm. 
• Om behov finns omfattar även 
planering inköp apoteksvaror, 
uppackning mm.  
 
 
Städa bostaden 
• Tillfället är beräknad för 2 rum 
och kök. Om bostaden är större 
städas inte hela bostaden vid varje 
tillfälle. I städinsatsen ingår 
underhållsstädning dvs. 
dammsugning, golvtorkning och 
damning, städ av toalett mm. 
Hantering av hushålls 
sopor/återvinning .  
• Under året ingår moment som 
avfrostning och rengöring av 
kyl/frys, ugns- fläkt och 
spisrengöring, torkning av 
köksluckor, fönsterputs, byte av 

gardiner. 
• Dessa moment skall inrymmas inom ramen för insatsen städning – vilket innebär att 

den enskilde får avstå viss del av underhållsstäd en viss vecka om man önskar 
något av dessa andra moment. 
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• 
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Att städa köksutrymme och köksredskap 
(att städa upp efter matlagning såsom att 
diska, rengöra pannor, kastruller 
matlagnings-redskap) 
 
Tvätt  
• Att tvätta och torka kläder (omfattar 
hushållstvätt 6 kg per tillfälle veckotvätt-
tork av kläder, lakan, handdukar, vikning 
samt undanplock i skåp) 
• Omfattar hushållstvätt 6 kg per tillfälle 
veckotvätt-tork av kläder, lakan, 
handdukar, vikning, strykning samt 
undanplock i skåp.  
Avfall 
• Att avlägsna avfall (att göra sig av med 
hushållsavfall såsom att samla ihop 
skräp och sopor i hemmet, hantera avfall 
för att kasta det) 
 

SOCIALT STÖD Följeslagare 
• Följeslagare till och från olika 

aktiviteter, t ex läkarbesök, 
frisör m.m. 
 

STÖD TILL PERSONER SOM 
VÅRDAR NÄRSTÅENDE – 
Avlösning i hemmet 

• Avlösning när anhöriga 
vårdar eller stödjer 
närstående i det egna 
hemmet. 

• Du som 
vårdar en närstående i 
hemmet kanske inte alltid 
kan, vill eller orkar ge 
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stöd och hjälp. Den du vårdar kan då ansöka om avlösning i hemmet. Det 
innebär att personalen från Casa Berget kommer hem till din närstående och att 
du som anhörig fritt kan använda tiden för egna aktiviteter.  

 
• Din närstående kan få rätt till avlösning i hemmet ett antal timmar per månad 

utifrån behov. Du som anhörig kan behöva individuellt, vardag såväl som 
helgdag, regelbundet eller vid oförutsedda situationer. 

 
• Vi garanterar individuellt anpassad avlösning i hemmet efter biståndsbeslut. 
• När du meddelar att du behöver avlösning ska du kunna få det senast inom 48 

timmar. ( Vi behöver två vardagar för att planera.) 
 

Matlagning i hemmet 
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Förhållningssätt och bemötande 
inom hemtjänst  

Vår arbetsmetodik – vård- och 
omsorgsfilosofi 
• 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. 
• Vi satsar på personalkontinuitet, 
bra bemötande som att visa respekt, 
känslighet, omtanke och 
tillgänglighet.  
• 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.  
• Vi skriver i dagböcker eller 
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informationshäften hemma hos er för att underlätta kommunikationen. 
• Våra kunder har en kontaktperson som följer upp genomförandeplanen utifrån 

omsorgsbehov.    
• Vi arbetar med fokus på kvalitet och engagemang utan vinstsyfte.  

Ledsagning SOL 

 
Vi bedriver sedan tidigare Ledsagarservice 
LSS och Ledsagning SOL i Mölndal Stad. 
Detta har lett till god kunskap på området.  

Vad innebär insatsen 
ledsagarservice?  

Personer kan ha rätt till ledsagarservice för 
att få hjälp att komma ut i samhället, till 
exempel för att delta i fritidsaktiviteter eller i 
kulturlivet, för att besöka vänner eller ta en 
promenad. Vi har flera kunder som vi hjälper 
med dessa instaster.  
 
Ledsagare är benämningen på en person 
som fullgör en kommuns ledsagarservice 
enligt 9 § 3 st lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade.  

Förhållningssätt och bemötande inom 
ledsagarservice: 

Människointresse 
Ledsagaren ska ha ett stort människointresse 
och förmåga att sätta sig in i andras situation. 
Man ska tycka om att hjälpa andra och har lätt 
för att samarbeta.  Man ska trivas som 
ledsagare. 
 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommun
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Ge stöd 
Ledsagare i Ledsagarservice ger stöd i vardagen åt människor med stora 
funktionshinder. Den man hjälper 
kan till exempel ha omfattande 
rörelsehinder eller en intellektuell 
funktionsnedsättning. I arbetet som 
personlig assistent hjälper man 
kunden att kunna leva sitt liv som 
hen själv vill. 
 
Vår uppgift 
Som personlig assistent inom 
ledsagning är det vår uppgift att 
underlätta för kunden, personen 
med funktionshinder, att sköta sig 
själv. Det kan gälla mat, hygien och 
att sköta hemmet, men det handlar 
ofta också om att stödja personen i 
att vara förälder och att sköta sitt arbete.  
 
Respekt 
Man måste ha stor respekt för kundens behov av ett privatliv. I vårt arbete ingår att 
smälta in i kundens vardag, och göra saker på det sätt kunden önskar eller själv skulle 
ha gjort. Det krävs att man har förmåga att samspela med kundens anhöriga, 
arbetskamrater, vänner och andra människor som finns runt honom eller henne.  
 
 

Tilläggstjänster/Hushållsnära tjänster (HHT) med eller utan Rut-
avdrag 

 

För de tilläggstjänster vi 
erbjuder kan man göra 
skatteavdrag för hushållsnära 
tjänster, så kallat Rut-avdrag. 
 
 Casa Berget erbjuder idag 
hushållsnära tjänster till ett 
20-tal privatpersoner i 
Göteborg och Mölndal. 
 
Vi utför hushållsnära tjänster även för privatpersoner. Våra tjänster är 
avdragsberättigade, enligt RUT.  Kunderna behöver inte själv göra någon ansökan om 
avdrag, utan betalar ett fast pris. Resten tar vi hand om.  

 
Några av våra hushållsnära tjänster med eller utan RUT avdrag: 

• Tvätt, strykning, mangling 
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• Flyttstädning 
• Storstädning 
• Vinds- och källarröjning, tapetsering, målning 
• Trädgårdsskötsel, snöskottning, biltvätt 
• Rådgivning/översättning på finska, ungerska, arabiska, thailändska, rumänska, 

polska 

Vår sociala avdelning Casa Amigos – Lokalvård/ Fastighetsservice 
med eller RUT och ROT-avdrag 

 
Fastighetsservice med eller utan  RUT och  ROT avdrag 

I Casa Berget finns CASA Amigos som 
en avdelning och en del av Casa Berget 
som erbjuder fastighetsservice med 
empati. Det betyder att vi går in med 
hjärta för att våra kunder och våra 
medarbetare skall känna sig trygga i 
vårt omhändertagande. Vi säljer tjänster 
till företag, föreningar och 
privatpersoner. 
Vårt sociala arbetskooperativ 
erbjuder:  

• Fastighetsservice: kontor och trappstädning 
• Trädgård och parkskötsel, 
• Städarbeten  
• Byggstädning 
• Flyttstädning  
• Mindre fastighetsarbeten och målning 

samt tapetsering 
• Biltvätt 

Vi arbetar med en enkel planering och 
kvalitetskontroll: 

• Vi städar med miljövänliga medel  
• Vi tar totalt ansvar för vårt arbete 
• Första timmen gratis till alla nya kunder 
• 165 kr/ tim (ordinarie pris med Rut och 

Rot avdraget). 20% rabatt under 
november och december. 

 
Vi ansöker Rut och Rot till privatpersoner och 
sköter administrationen själva hos 
skattemyndigheten. Vi gör kvalitetsuppföljning 
för att tillgodose dina behov. 
 
Vår sociala avdelning Casa Amigos hjälper dig 
som har hemtjänst med att stryka dina 
kläder och någon gång putsa några av dina 
fönster utan extra avgift. 
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Utvecklingsarbete under 2018 
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Nämndmål / Värdighetsgarantier 2018 - Vi vill ge god vård 
och omsorg – Casa Berget svar på frågor: 

 

Nämndmål  Vården och omsorgen ska ge förutsättningar för att 
brukarna ska kunna känna välbefinnande i den miljö de 
vistas i  

Indikator  

Andel brukare inom hemtjänst som uppger att det känns mycket tryggt att 

bo hemma med stöd av hemtjänsten  

Andel brukare i äldreboende som uppger att det känns mycket tryggt att bo 

i äldreboende  

 

 

Frågor att besvara  

• På vilket sätt har ni arbetat för att brukarna ska känna välbefinnande i 

den miljö de vistas i?   

 
Under året har vi fokuserat på att bygga nära relationer med våra kunder och anhöriga 
för att öka deras trygghet i den miljön de vistas i.  

 
Under februari 2018 satte vi ett tak på 
beställda timmar. Vi ansåg att vid runt 2500-
3000 beställda timmar känner vi oss 
fullbelagda men att vi ändå kan arbeta i ett 
tryggt tempo som resulterar hög kvalitet för 
våra kunder. Augusti 2018 öppnade vi taket 
en kort stund på grund av att flera kunder 
hade flyttat till äldreboenden men även på 
grund av att vissa tyvärr hade gått bort. 
Emellertid har flera nya kunder berikat vår 
tillvaro.  
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Vi har en stående punkt på våra APT: Vård- och 

omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018-2020  

 

 

APT - 

tema 

Värdighetsgaran

tier 2018 - Vi vill 

ge god vård och 

omsorg 

 

Tema Bilagor Anteckningar 

Januari, 

april aug, 

nov 

Hur ska vi utforma 

vården och 

omsorgen så att 

brukarna har 

möjlighet till 

delaktighet och 

inflytande.  

 

Mölndal Stads riktlinjer som 

heter Ledningssystem för 

kvalitet 

1.Trygg hemma/vi bär 

tjänstelegitimation 

2. Veta hur dagen ser ut  

 

3. Känna till vem som kommer 

– Kontaktperson 

 

4. Planera tillsammans/ 

Genomförandeplan 

 

Värdighetsgarantier 2018 

- Vi vill ge god vård och 

omsorg  

 

februari, 

maj, sept, 

dec 

Vården och 

omsorgen ska ge 

förutsättningar för 

att kunden ska 

kunna känna 

välbefinnande i den 

miljö de vistas i 

 

Vårt mål, vårdfilosofi, 
vision och vårdetik, 
Ledningssystem för kvalitet - 
Mölndals stads 
bemötandeplan: 
1. Förhållningssätt som 

personalen behöver tänka på 

vid varje möte med kunden 

 
2. Gott bemötande : 
jämställdhet, jämlikhet och 
värdighet, 
diskrimineringslagen 
3. Att tänka på vid möten 

med kunden 

 

Värdegrundcirklar  

Teammöte 
 
Vårt Mål: 
människosyn 
vårdfilosofi,  
vision   
vårdetik 
 
Mölndals stads 
bemötandeplan: 
 
Lokal Rutin Casa 
Berget ek. för.                                   
Värdegrund, lokala 
värdighetsgarantier 
och bemötande 
 

mars, juni, 

oktober, 

dec 

Alla verksamheter 

skall öka och 

möjliggöra det 

sociala deltagandet 

i samhället 

 

Inspirationsdag till 
våra kunder och 
anhöriga 2018  
 

Aktiviteter under året: 

utflykter 

julbord 
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Vårt mål, vårdfilosofi, vision och vårdetik, Ledningssystem för kvalitet 
 
Under året har vi fördjupat oss i vårt Mål:  
 
Vårt mål är att verksamhetens kvalitet skall 
utgå från värdena i vår människosyn, 
vårdfilosofi och vision som är grunden av vår 
vårdkultur. Vi har fördjupat oss och arbetar 
även med vårdetik.  
 
Vår vision är att alla våra kunder och deras 
anhöriga ska känna trygghet, tillit, 
välbefinnande och leva värdigt liv i den miljön 
de vistas i. En av våra viktigaste uppgifter som 
vårdare är att ge våra kunder bekräftelse. 
 
Vår vårdfilosofi är att vård och omsorg som 
skall grundas på en humanistisk 
människosyn, som innebär att alla människor 

är unika och 
har lika värde. 
Vi visar alltid 
respekt, 
värdighet och 
en gott 
bemötande 
inom vårdetiskt perspektiv.  
 
Vi har även som mål att bygga en nära relation till de 
kunder vi möter och till deras anhöriga.  
 
Vi vill skapa en vårdkultur där våra kunder blir sedda 
och respekterade i den miljön de vistas i. 
Varje människa skall behandlas utifrån sina specifika 
behov och med utgångspunkt från sin aktuella 
livssituation. Insatserna skall präglas av en helhetssyn.  

Vi arbetar med vårdetik  

 
Inom verksamheten pågår en ständig etisk diskussion och en prövning och utveckling 
av arbetet. Vi har byggt upp en vårdetisk kompetens som ska prägla inte bara vad vi 
gör utan också hur vi gör det. Detta är den gemensamma utgångspunkten för all 
vårdpersonal och fungerar som stöd och riktlinjer i vårt arbete. Vi vill att våra kunder 
skall känna trygghet, kunna vara den man är, känna tillit och välbefinnande. 
Därför arbetar vi mycket konkret med hur begrepp som värdighet, 
självbestämmande, hälsa, lidande, kärlek, döden som en del av livet kan och ska 
ta sig uttryck i de handlingar vi som vårdare utför.  
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Mölndal Stads riktlinjer som heter Ledningssystem för kvalitet 

 
Vi har utvecklat ett kvalitetssystem som följer 
Mölndal Stads riktlinjer och som heter 
Ledningssystem för kvalitet. Detta skall vara ett stöd 
i verksamheten men också ett kontrollsystem för att 
verksamheten når upp till de ställda kraven.  
 
För att det ska vara tydligt vad våra kunder kan 
förvänta sig av vård och omsorg i  
Casa Berget ger vi alltid några löften till våra 
kunder och anhöriga på vår inspirationsdag som vi 
håller varje år runt jul. Vi kallar dem garantier.  
Garantier utgår från den nationella 
värdegrunden i socialtjänstlagen samt Mölndals 
lokala garantier och innebär att insatser i 
äldreomsorgen ska inriktas på att äldre personer får 
leva ett värdigt liv samt känna välbefinnande. Med 
det menas till exempel rätt till privatliv, kroppslig 

integritet, självbestämmande och 
trygghet.  
 

1.Trygg hemma/vi bär 
tjänstelegitimation  

Vi garanterar att medarbetarna som 
besöker våra kunder visar sin 
tjänstelegitimation när de presenterar 
sig. 
När man behöver stöd och hjälp av 
personalen från Casa Berget är det 
viktigt att kunden känner sig trygg. Det 
kan vara olika personer som besöker 
kunden: hemtjänst- , hälso- och 
sjukvårdspersonal, 
biståndshandläggare, fixare eller 
personal från trygghetsjouren. För att 
man ska veta vilka vi är från Casa 
Berget hemtjänst skall vi alltid visa 
tjänstelegitimation med namn och 
foto samt logotyp.  
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2. Veta hur dagen ser ut  

Vi garanterar att vi tar kontakt med 
våra kunder så fort vi vet om vi inte 
kan komma inom överenskommen tid.  
 
Våra kunder ska kunna planera sina 
dagar och veta när man ska få stöd 
och hjälp av personal inom Casa 
Bergets hemtjänst.  
Ibland kan det uppstå oförutsedda 
händelser som gör att personalen inte 
kan komma vid den tid man har 
bestämt tillsammans. Då ringer vi och 
låter våra kunder få veta det.  

3. Känna till vem som kommer - 
Kontaktperson 

För våra kunder som regelbundet får 
stöd och hjälp av oss hemtjänsten från 
Casa Berget kan det ibland komma 
personer som inte tidigare har besökt kunden i sitt hem. Vi garanterar att vi tar kontakt 
med våra kunder i förväg om en ny medarbetare kommer på besök. 
Alla kunder har en kontaktperson som hjälper kunden lite extra.  

4. Planera 
tillsammans/Genomförandeplan 

Vi garanterar att planeringen om 
hjälpen och stödet ska göras 
tillsammans med kunden eller med en 
person som företräder kunden. 
Planeringen ska vara klar inom två 
veckor och från det att kundens hjälp 
påbörjats. Har man annat modersmål 
än svenska försöker vi översätta 
genomförandeplanen om så önskas.  
Vad som är viktigt i vardagen är inte 
samma för alla. Viktigt är att våra 
kunder ska kunna behålla sina egna 
vanor. Kunden ska, så långt det är 
möjligt kunna välja när och hur stödet 
skall genomföras av oss.  
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Vi har presenterat vårt mål och analyserat med handlingsplan på våra möten som:  

- APT (arbetsplatsträffar) 
- Ledningsmöte 
- Värdegrundscirklar 
- Styrelsemöte 
- Teamemöte 
- Inspirationsdag till våra kunder den 11 december i Pingstkyrkan i Mölndal 

församling med samband med julbord.  
-  
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2018

Hur nöjd eller missnöjd är du

sammantaget med den 

hemtjänst 

du har? 

Observera att det är de brukare som svarat 

mycket  nöjd eller ganska nöjd som 

redovisas som positiva svar på denna fråga
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5. Lokala rutiner Casa Berget  

 
Vi har arbetat flitigt med vårt 
ledningssystem för kvalitet. Vi leder 
verksamheten med rutiner som finns i 
ledningssystemet. Dessa rutiner är 
kända av alla medarbetare. Varje 
månad finns en stående punkt på våra 
APT (arbetsplatsträffar) där vi för en 
genomgång av rutinerna och löpande 
uppdateringar av dessa i enlighet med 
Mölndals Stads riktlinjer.  
 
Som ett exempel följer månadens 
rutiner för november 2018: 
- Rutin Verksamhetsledarens 
checklista vid introduktion av 
nyanställda  
- Rutin Handledarens checklista vid 
introduktion av nyanställda  

- Rutin basala hygienrutiner  
- Rutin för god hygienisk standard  
- Rutin för Förebyggande av fall  
- Rutin för delegering av vårdåtgärder  
- Rutin för munhälsa  
 

Inspirationsdag till våra 
kunder och anhöriga 2018  

 
För att kunna träffa våra kunder och 
anhöriga bjöd vi in alla på en 
Inspirationsdag i december som 
var mycket lyckad. 
Inspirationsdagen ägde rum i 
samband med personalens 

hemlagade Julbord för 

kunder/personal/anhöriga den 

11 dec i Pingstkyrkan i Mölndal.  

Detta har vi som tradition varje år.  
På inspirationsdagen presenterade 
vi Casa Berget samt: 

- Våra värdighetsgarantier 2018 
- Socialstyrelsens resultat från brukarundersökningen 2018 
- Avvikelsesammanställning 2018 
- Synpunkter, beröm, klagomål under 2018 
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- Arbetsmiljöenkät 2018  
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• Vad har arbetet g ett för resultat?   

 

Vi ser till resultatet  

 

Casa Berget har fått bästa betyg 5 år i rad av Socialstyrelsens undersökning Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen? Inom hemtjänsten i Mölndal. Syftet med 
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Observera att det är nej svaren på frågan om 

ensamhet som redovisas som positiva svar

Händer det att du besväras av 

ensamhet?

Känner du förtroende för 

personalen 

som kommer hem till dig?

2018 

Hur tryggt eller otryggt känns det 

att bo hemma med stöd från 

hemtjänsten?

Hur lätt eller svårt är det att få 
kontakt 
med hemtjänstpersonalen vid behov?
Observera att det är de brukare som svarat mycket 
lätt eller ganska lätt som redovisas som positiva 
svar 
på denna fråga
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undersökningen är att kartlägga de äldres 
uppfattning om sin vård och omsorg. 
Verksamhetens kvalité är ett resultat av hur vi 
lyckas med att ha våra kunder och deras 
välbefinnande i centrum.  
 
Resultaten används för jämförelser mellan 
kommuner och verksamheter och som underlag för 
utveckling och förbättring inom vård- och omsorg 
för de äldre. Hela undersökningen presenterades 
till våra kunder den 11 dec på Inspirationskvällen.  
 

• Hur blev resultatet i 

brukarundersökningen jämfört med 

tidigare år? Analysera möjliga orsaker till 

att det höjts, sänkts eller är kvar på 

samma nivå.   

100 % av kunderna 2016 (97% av kunderna 2015) tycker att personalen kommer inom 
avtalad tid som är 
svårberäknad inom 
hemtjänstsvärlden. År 2017, 
96% av kunderna tycker att 
de får ett bra bemötande, att 
de är nöjda med 
hemtjänsten, att personalen 
utför sina arbetsuppgifter bra 
samt att det är lätt att få 
kontakt med personalen vid 
behov. År 2018, 100% av 
kunderna upplevde att de får 
ett bra bemötande samt att 
de är nöjda med 
hemtjänsten. Det innebär en 
ökning och är det finaste 
betyg man kan få.  
 
På frågan om personalen 
utför sina arbetsuppgifter 
bra eller känner förtroende 
för personalen har 
resultatet ökat från år 2014 
till år 2015 från 87 % till 93 
% medan det år 2016 var ett 
100% resultat som sedan år 
2017 sjönk till 92% men som sedan år 2018 ökade till 96%.  



MÖLNDALS STAD  47(142) 

Casa Berget – extern utförare 

Vård- och omsorgsförvaltningen  2019-03-22 

Verksamhetsberättelse 2018    

 

 

 

   

 

 

Möjliga orsaker till att vårt resultat ligger stadigt och 
högst i Mölndal är för att vi verkligen skapat en kultur 
där vi arbetar utifrån vår vårdvision där våra kunder blir 
sedda och respekterade i den miljön de vistas i.  

Våra kunder får välja vilken personal de oftast vill ha på 
besök och om de inte vill ha några personal tar vi hänsyn till 
deras önskan.  

Vi behandlar varje människa utifrån sina specifika behov och 
med utgångspunkt från sin aktuella livssituation. Insatserna 
och miljön våra kunder befinner sig präglas av en 
helhetssyn. 

 

 
Vårt mål för år 2019 är att vi bibehåller den här höga siffran på mättningsgraden. 
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Brukar personalen bemöta dig på 
ett 
bra sätt? 
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Nämndmål  Brukare inom vård och omsorg ska uppleva att de 
alltid får ett gott bemötande  

Indikator  

Andel brukare inom hemtjänst som är mycket nöjda med 

personalens bemötande Andel brukare inom äldreboende som är 

mycket nöjda med personalens bemötande  

Frågor att besvara  

• På vilket sätt har 

ni arbetet för att 

brukarna ska 

uppleva att de alltid 

får ett gott 

bemötande?   

Förhållningssätt som 
personalen behöver 
tänka på vid varje 
möte med kunden 

 

Förhållningssättet styrs 
av våra attityder, d v s 
den inställning vi har till 
något/någon. Attityderna 

byggs upp eller kan förändras genom kunskap 
om mänskliga reaktioner, egna erfarenheter, 
samhället och lagstiftningen.  
 
Förhållningssättet uttrycks genom det vi säger, 
sättet att uttrycka oss och genom det vi faktiskt 
gör. Det förmedlas också genom kroppsspråk t 
ex hållning, miner, gester, blickar och tonfall. 
En förutsättning för att mötet ska bli bra ökar 
genom att via sitt förhållningssätt inge 
trygghet.  
 
Det är viktigt att vara medveten om och ta 
hänsyn till att mötet mellan personal och kund 
sker på olika villkor. Kunden befinner sig i en 
beroendeställning på grund av ålder, 
funktionsnedsättning eller sjukdom. Det kan 
innebära att kunden drar sig för att be om 
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något eller för att framföra negativa 
synpunkter till personalen.  
 
Bemötande handlar också om makt 
och det är därför viktigt att tänka på 
vilket förhållningssätt man har som 
personal så att bemötandet blir bra. 
 

Gott bemötande  

 

Ett gott bemötande har stor 
betydelse för vårdens och 
omsorgens kvalitet. I enlighet med 
Mölndals stads bemötandeplan 
ska jämställdhet, jämlikhet och 
värdighet genomsyra vårt 
bemötande av brukarna.  
 
Enligt diskrimineringslagen har vi 
ett ansvar för att ingen brukare ska 
uppleva diskriminering oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder.  
 
Mötet mellan personal och brukare 
är avgörande för att skapa en 
förtroendefull relation. Det är 
viktigt att individens egna 

erfarenheter och önskemål tas tillvara och att alla blir sedda och respekterade för den 
de är.  
 
En fungerande 
kommunikation och 
brukarens delaktighet ökar 
förutsättningen för att ge en 
god och vård och omsorg.  
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En viktig faktor är individuellt 
anpassad information och 
kommunikation. Personer som har 
en funktionsnedsättning som innebär 
svårigheter att kommunicera kan ha 
behov av kommunikativt stöd i 
kontakten med vården och omsorgen. 
En del personer behöver tolk och 
andra är hjälpta av alternativ och 
kompletterande kommunikation. 
Information på lättläst svenska kan 
vara ett sätt att stödja den enskildes 
förståelse av skriftlig information. 

Att tänka på vid möten med 
brukare: 

 

• Har personen någon 
funktionsnedsättning som du behöver 
ta hänsyn till när ni samtalar? 
Exempelvis en hörselnedsättning, 
synsvårigheter, intellektuell 
funktionsnedsättning. 
 
• God kännedom om den enskildes 

situation gör det lättare att ställa relevanta frågor och göra korrekta bedömningar. För 
den brukare som har många kontakter underlättar det att inte behöva berätta allt från 
början vid varje nytt möte. 

 
• Inled med att vända dig till den person som 
besöket gäller. Det bjuder in personen att ta upp 
det som hon eller han tycker är viktigt. 
 
• Placera dig gärna på samma nivå som personen 
 
• Undvik egna värderingar och förutfattade 
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meningar 
 
• Använd inte ironi och nedlåtande 
uttryck 
 
• Förvänta dig att personen kan 
bidra. Ha tid att vänta in svar och 
frågor. 
 
• Vanligtvis har vi ögonkontakt med 
den vi pratar med men alla trivs inte 
med det 
 
• Ge återkoppling och bekräftelse 
under samtalet. Då ökar du chansen 
för att personen känner att du förstår 
och för att reda ut eventuella 
missförstånd direkt. 
 
• Försäkra dig om att det du har att 
förmedla når fram. Stäm av så att 
personen uppfattat viktig information 
korrekt. 
 
• Ge klara besked och håll 
överenskommelser 
 
• 

Respektera personens personliga och kroppsliga 
integritet 

 

• Vad har arbetet gett för resultat?   

Resultatet visar att Casa Berget håller högst poäng i 
bemötande. Handledningen i vardagliga svåra situationer 
mellan kl 6.00-23.00 har fått effekt. Vi har ett fint resultat i 
5 år i rad mellan 96-100%. 2018 har vi fått 100%.  
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• Hur blev resultatet i brukarundersökningen jämfört med tidigare år? 

Analysera möjliga orsaker till att det höjt, sänkts eller är kvar på 

samma nivå.   

Brukarundersökningen jämfört med tidigare år har höjts några % till 100%.  
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Nämndmål Vården och omsorgen ska vara utformad så att brukarna har 
möjlighet till delaktighet och inflytande  

Indikator  

Andel brukare inom hemtjänst som tycker att personalen alltid tar hänsyn till 

deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras  

Andel brukare inom äldreboende som tycker att personalen alltid tar hänsyn till 

deras åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras  

Andel brukare inom äldreboende som deltagit i brukarundersökningen Andel 

brukare inom hemtjänst som deltagit i brukarundersökningen  

Frågor att besvara  

• På vilket sätt har ni arbetet för att vården och omsorgen ska vara 

utformad så att brukarna kan leva ett gott och värdigt liv med 

möjlighet till delaktighet och inflytande?  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Vi arbetar med vårdetik (se även under fråga 1) 

 
Inom verksamheten pågår en ständig etisk 
diskussion och en prövning och utveckling 
av vårat arbete. Vi har byggt upp en 
vårdetisk kompetens som ska prägla inte 
bara vad vi gör utan också hur vi gör det. 
Detta är den gemensamma utgångspunkten 
för all vårdpersonal och ska fungera som 
stöd och som riktlinjer i vårt arbete.  
 
Vi vill att våra kunder skall känna 
trygghet, kunna vara den man är, känna 
tillit och välbefinnande. Därför arbetar vi 
mycket konkret med hur begrepp som 
värdighet, självbestämmande, hälsa, 
lidande, kärlek, döden som en del av 
livet kan och ska ta sig uttryck i de 
handlingar vi som vårdare utför.  

4. Planera 
tillsammans/Genomförandeplan (se 

under fråga 1) 

 
Planeringen ska vara klar inom två 
veckor och från det att kundens hjälp 
påbörjats. Har man annat modersmål 
än svenska försöker vi översätta 
genomförandeplanen om man så 
önskas.  
 
Det vi bör tänka på när vi träffar 
kunden och planerar inför 
genomförandeplanen: 
 
Vad som är viktigt i vardagen är inte 
samma för alla.  
Viktigt är att våra kunder ska kunna 
behålla sina egna vanor.  
Kunden ska, så långt det är möjligt 
kunna välja när och hur skal stödet 
genomföras av oss.  
 

• Vad har arbetet gett för 

resultat?  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Vårt arbete har gett ett mycket bra resultat. CASA Berget ek. förenings har under år 
2014, 2015,2016, 2017 och 2018 gett 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 2017 och 2018 bibehåller sin goda kvalitet.  

 

96

96

96

100

100

0 20 40 60 80 100
ProcentCasa Berget

2018
Får bra bemötande från 

Personalen tar hänsyn till den 

äldres egna åsikter och 

önskemål

Är sammantaget nöjd med 

hemtjänsten

Känner sig trygg hemma 

med hemtjänst

Känner förtroende för 

personalen



MÖLNDALS STAD  57(142) 

Casa Berget – extern utförare 

Vård- och omsorgsförvaltningen  2019-03-22 

Verksamhetsberättelse 2018    

 

 

 

   

 

 
 

• Hur blev resultatet i 

brukarundersökningen jämfört med 

tidigare år? Analysera möjliga orsaker till 

att det höjts, sänkts eller är kvar på 

samma nivå.   

På frågan inom området inflytande:  Brukar 
personalen ta hänsyn till dina  
åsikter och önskemål om hur hjälpen skall 
utföras? Har ökat från 2017 92% till 2018 på 
96%.  
 
Medan på frågan om man brukar kunna påverka 
vid vilka tider personalen kommer har minskat 
från 81% till 78%. Detta på grund av att det är 
flera besök på ett schema idag jämfört med 
tidigare år. För 4 år sedan hade vi ca 8 besök på 
ett schema och idag har vi upp till 18-20 besök på 
ett schema. Beställningarna från Mölndal Stad har 
förändrats och förkortats under 2017 och 2018 
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som tydligt syns på schemana. Därför är det svårt att hålla den exakta tiden kunden 
önskar sig. Detta syns även i statistiken.  
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Nämndmål  Alla verksamheter skall öka och möjliggöra det sociala 
deltagandet i samhället  

Indikator (endast 

aktuell för 

äldreboende)  

Antal aktiviteter som organiserats av verksamheten utanför 

äldreboendet Antal brukare som deltagit i aktiviteter som 

organiserats av verksamheten utanför äldreboendet  

Frågor att besvara  
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• På vilket sätt har ni arbetet för att öka och möjliggöra det sociala 

deltagandet i samhället?   

Inspirationsdag till våra kunder och 
anhöriga 2018  

 
För att kunna träffa våra kunder och anhöriga 
bjöd vi in alla på en Inspirationsdag i 
december som var mycket lyckad. 
Inspirationsdagen ägde rum i samband med 

personalens hemlagade Julbord för 

kunder/personal/anhöriga den 11 dec 

2018 i Pingstkyrkan i Mölndal.  Denna 
inspirationsdagen har vi som tradition varje år.  
Inder inspirationsdagen vi presenterade Casa 
Berget samt: 

- Våra värdighetsgarantier 2018 
- Socialstyrelsens resultat från 

brukarundersökningen 2018 
- Avvikelsesammanställning 2018  
- Synpunkter, beröm, klagomål under 

2018 
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- Arbetsmiljöenkät 2018  

Aktivering kunder 

 
En handlingsplan har tagits fram kring 
önskemål av aktiviteter till kunderna. Detta 
har ökat möjligheterna när det kommer till 
våra kunders sociala deltagande i samhället. 
Under 2018 har flera aktiviteter uppskattats av 
kunderna, som tex matlagning, målarkurs, 
musikcaféer, utflykter, dagverksamhet.  
 
Kunderna önskade sig även utflykter och 
därför har vi valt att köpa in 2 st större 
Volkswagen bilar för att på så sätt enkelt 
kunna sätta in två rullstolar och rullatorer.  
 
Individuellt har vi planeringar till alla kunder 
som har ledsagning, social samvaro, 
avlastning mm. Varje vecka finns matlagning 
och utflykter på schemat för flera kunder som 
genomförs med planering och glädje.  
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• Vad har arbetet gett för resultat?   

 

 
 

 
Casa Berget har fått ett mycket fint betyg från våra kunder. Våra kunder upplever att de 
får ett bra bemötande, de är mycket nöjda med hemtjänsten de får, de tycker att vi tar 
hänsyn till deras egna åsikter och önskemål. Kunderna känner sig trygga med 
hemtjänsten och känner förtroende för personalen.  
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Synpunkter, beröm, klagomål under 2018 
Under år 2017 och 2018 har vi delat ut information till alla våra kunder om vart de kan 
vända sig vid synpunkter.  
I första hand önskar vi om någon har synpunkter av negativ bemärkelse säger till den 
personalen den berör.  
I andra hand har vi utökat vår telefontid på kontoret till dygnet runt. Vi tar emot samtal 
dygnet runt om någon har synpunkter.  
Samtidigt presenterade vi Mölndals stads klagomålsystem och broschyr på vår 
Inspirationsdag december 2018 då alla våra kunder och anhöriga var inbjudna.  

Förbättringsarbete med 
synpunkter som skett under 
året 2018 

Under år 2017 eller 2018 har inga 
synpunkter eller klagomål inkommit 
skriftligen i kommunens system. 
Alla synpunkter som beröm och 
klagomål som har inkommit har 
skett: 
- muntligt 
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- skriftligt 
- genom vykort 
- veckans ros i Mölndalsposten  
- genom e-mail 
- på Julbordet/Verksamhetsberättelsen under sammankomsten 

Dessa beröm eller synpunkter och har 
varit mycket positiva och eventuellt de få 
synpunkter i negativ karaktär bemöttes 
eller åtgärdats på en gång.  
 

Kunderna önskade sig utflykter  
 
Eftersom kunderna önskade sig utflykter  
har vi valt att köpa in 2 st större 
Volkswagen bilar då vi kan enkelt sätta in 
två rullstolar och rullatorer.  
 

Våra bilar 

 
Idag har vi 8 bilar men fortfarande känner 
vi att det borde finnas minst en bil till. Så 
fort vi har ekonomisk möjlighet kommer 
vi att leasa en bil till Vi leasar 7 bilar och 
en bil har vi köpt ut när leasingavtalet 
gick ut.  
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Viktigt utvecklingsarbete under 2018, som förbättrat vården 
och omsorgen för våra kunder  

Kompetens och profilering 

Våra medarbetare har utbildning och erfarenhet från vård-, omsorgs- och serviceyrken.  
Förutom svenska talar de flesta av oss även finska. Några av oss kan ungerska, 
arabiska, polska och thailändska.  

Verksamhetsutveckling 

Inom organisationen pågår en 
ständig verksamhetsutveckling 
genom ledningssystem för 
kvalitet och kundundersökning 
som är grunden av vår 
kvalitetsförbättring.  
 
Kvaliteten skall utgå från 
värdena i vår människosyn, 
vårdfilosofi , vision och 
Mölndal Stads vård-  och 
omsorgsverksamhetens 
kvalitetssystem. 
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Ledningssystem för kvalitet under 2018 
Vård- och omsorgsverksamheten har ett utvecklat 
kvalitetssystem. Detta skall vara ett stöd i 
verksamheten men också ett kontrollsystem för att 
verksamheten når upp till de ställda kraven.  
 

Vi har arbetat flitigt med vårt ledningssystem för 
kvalitet. Vi leder verksamheten med rutiner som finns i 
ledningssystemet. Dessa rutiner är kända av alla 
medarbetare. Varje månad finns som en stående 
punkt på APT (arbetsplatsträff) med genomgång av 
rutinerna och löpande uppdateringar av dessa i 
enlighet med Mölndals Stads riktlinjer. För 
ledningssystem för kvalitet är ansvarig Eva Svensson 
som är bitr. verksamhetsledare.  
 
Som ett exempel beskriver vi månadens rutiner 
under november : 

- Rutin Verksamhetsledarens checklista vid introduktion av nyanställda  
- Rutin Handledarens 
checklista vid introduktion 
av nyanställda  
- Rutin basala 

hygienrutiner Rutin för 
god hygienisk standard  
- Rutin för Förebyggande 
av fall  
- Rutin för delegering av 
vårdåtgärder Rutin för 
munhälsa  
 

Resultatet av verksamhetsuppföljningen av Mölndal stads 
ledningssystem för kvalitet 2018.  

Varje år får Casa Berget verksamhetsuppföljning från Mölndal Stads kvalitetskontroller.  
 
Uppföljningen är en del av vård- och omsorgsnämndens ledning och styrning och ett 
övergripande syfte är att följa upp kvaliteten inom verksamheterna hos såväl externa 
som interna utförare. 
 
Kvalitetscontrollers har gjort verksamhetsuppföljning och besök hos på Casa Berget. 
Controllers har samtalat med  två direktarbetande personal Wivike och Affi och 
Verksamhetsledaren Erika var för sig.  
 

• Samtalet utgick ifrån riktlinjerna i ledningssystemet med tonvikt på 
dokumentation, genomförandeplaner, basala kläd- och hygienrutiner.  
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• Uppföljning av 2017 års handlingsplan 
samt jämförelser med brukarundersökningen 2018 
gjordes.   
 
I samband med besöket genomfördes 
avtalsuppföljning hemtjänst LOV och ledsagning 
SoL LOV . Vi behövde ta fram till detta: 
- Aktuellt försäkringsbrev  
- Introduktionsplan för nyanställda 
- personalens utbildningsnivå för var och en 
- tillstånd/bekräftelse ansökan IVO 
  
Innan verksamhetsuppföljningen kvalitetscontrollers 

följde upp genomförandeplaner och dokumentation i verksamhetssystemet, 
handlingsplaner och lokala rutiner. Avvikelse- och klagomålshanteringen granskades  

Verksamhetsuppföljning 

genomfördes dels genom 

egenkontrollenkäten och 

dels genom 

verksamhetsbesök. Detta 

görs för att brukarna ska 

få de insatser de är 

beviljade enligt gällande 

lagstiftning och enligt 

riktlinjer i vård- och 

omsorgsförvaltningens 

Ledningssystem för kvalitet. Casa Bergets verksamhetsledare fick en skattning av den 

egna verksamheten och kan på så sätt försäkra sig om att brukarna får en trygg och 

säker omvårdnad. 

Egenkontrollenkäten, 
resultat och handlingsplan 
finns i samma 
exceldokument. Efter 
verksamhetsuppföljningen 
gör verksamhetsledaren en 
handlingsplan, i samma 
dokument, för de områden 
där förbättringsbehov finns. 
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Det visade sig att år 2018 har Casa Berget ek. f. arbetat 94,1 procent enligt Mölndals 

stads riktlinjer.  
 

Målet för 2019 är att 
verksamheten ska förbättra 
sig för att nå ett 100 % 
resultat i arbetsmetoder.  

 
Verksamhetsledaren har 
tagit fram handlingsplan 
med företagets ekonomer 
Stefan Svensson och Eva 
Svensson och ett 
förbättringsarbete 
påbörjades omedelbart.  

 
Verksamheten har 
genomgått en stor förändring 
och behövt anpassa sig när 
Mölndal stad har bytt sitt 
affärssystem.  

 
Vår verksamhet behövde 
utbilda personal om var och 
hur de skriver journal.  
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Vi behövde utbilda 
personalen om hur de 
skriver  en 
genomförandeplan för 
att våra vårdtagare ha 
en trygg miljö och 
vård och omsorg.  
 
Vi har jobbat hårt 
med att 
verksamheten följer 
lagen om SoL 
(Socialtjänstlagen) 
och Mölndal stads 
riktlinjer.  
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Casa Berget Ek. f har tagit 
emot praktikanter och lärlingar 

från Gymnasieskolor enligt 
Mölndals stads riktlinjer. 

 
 
Berget handlett 4 praktikanter/månad som 
läser till undersköterskor, 2 studenter från 
Socionomprogrammet. Målet med 
handledningen var att elever och studenter 
får en praktisk förankring i sina utbildningar 
samt att Casa Berget har vidare kunnat 
anställa kompetent personal under årets 
lopp. 4 undersköterskeelever arbetar idag 
som timanställda eller ordinarie personal på 
Casa Berget. 

Samverkanspartner  

Studium- Vård & Omsorg - 
Göteborgs Stad – Vård och 
omsorgsprogrammet 
arbetsplatsförlagda lärande (APL) för 
vuxenstuderande 
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Moa Lärcentrum - vård och 
omsorgsprogrammet Vux.  

Social- och arbetsmarknadsförvaltingen. 
Praktikplats, lära sig svenska 

Katrinelundsgymnasiet - 
Göteborgs Stad -Vård och 
omsorgsprogrammet  

arbetsplatsförlagda 
utbildning(APL)  

 
A-Star, -Vård- och omsorgs-

programmet.  
 

Yrkesgymnasiet - Vård- och omsorgs-
programmet.  

 

Moa - lärcentrum -Vård- och 
omsorgs-programmet.  

MIROI- Vård och omsorgsarbete 
 
Moa Lärcentrum- Vård och 
omsorgsprogrammet- Komvux 
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Göteborgs universitet Socionomprogrammet – 2 studenter som gjorde 
fältstudier under hösten 2018.  

Fler av praktikanter har fått arbeta som timanställda under och efter sin praktik. Några 
av de arbetar fortfarande som timanställda under sina studier. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casa Bergets ek. f. samarbete med skolor som har Vård- och omsorgs-programmetvilket ledde till praktik och timanställning år 2018

År 2018 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18

Praktikanter 6 5 5 5 5 6 5 5 4 5 4 4

Timanställda 18 15 16 14 12 22 23 25 26 25 23 23
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Casa Bergets ekonomi under 2018 
 
 

Casa Berget ek.f. beställda timmar och produktivitet 2018 

 
Tabellen ovan visar medeltal beställda timmar 2770 /månad och 56,51 procent i 
produktivitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Casa Berget ek.f. för beställda timmar och produktivitet 2018. 
Diagrammen visar ovan om hur beställningen kontra 
produktiviteten såg ut under 2018 på Casa Berget Ek. f. 
Målet inför året 2018 har varit att verksamheten ska bibehålla 
produktiviteten över 65 %. Totala medelvärdet av 

produktiviteten var 56,51%. vilket innebär en minskning med 10,58 %jämfört med 
föregående år då den var 67,09 %. 
Produktiviteten var lägst under februari och mars samt november på grund av att nya 
medarbetare behövdes läras upp. 
Målet inför 2019 är att verksamheten ska sträva efter att öka produktiviteten till minst 65 
%. Samtidigt är det viktigt att genomföra beställda timmar med hög kvalitet som vi får 
från Mölndals Stads biståndsenhet. 
 

Sjukfrånvaro 

 
Medeltal sjukfrånvaro 2,64 % / månad.   Sjuklönekostnaden för 2018 var 162 355 Kr 

jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 Totalt 2017

Beställda timmar 2 439 2 231 2 859 2 908 2 775 2 800 2 800 2 703 2 899 3 045 2 796 2 990 33 245

Summa produktivitet 56,58% 49,55% 53,50% 57,20% 56,68% 57,56% 55,01% 61,42% 59,87% 63,64% 53,12% 54,03% 56,74%

Casa Berget ek.f. - Sjukfrånvarorapport 2018

jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18

Schemalagd tid 3 077,48 2 810,40 3 320,85 3 019,92 3 500,70 3 068,52 3 206,90 3 173,98 3 370,32 3 116,90 3 163,00 3 328,00

Sjuk/timme 0 102,4 59,2 44,4 192,5 86,2 125,3 35 0 146 98 122

Sjukfrånvaro % 0,00% 3,64% 1,78% 1,47% 5,50% 2,81% 3,91% 1,10% 0,00% 4,68% 3,10% 3,67%
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Diagrammet ovan visar sjukfrånvaron på Casa Berget ek. f.   
För 2018 låg på 2,64 %, en minskning med 1,31 % jämfört med 2017, då den låg på 
3,95 % (ej inräknat 2 långtidssjukskrivna). 
Sjukskrivningarna var utspridda under flera månader med toppar i maj och okt månad 
med över 4 %. 
En minskad sjukfrånvaro har gjort att vi nått målet för 2018 som var att 
korttidsjukfrånvaron inte fick överstiga 3–4 %.  
Målet för 2019 är att fortsätta jobba för att korttids-sjukskrivningarna inte överstiger 3–4 
%. En långtidssjukskriven kostar företaget ca 40 000 Kr /år pga. 
försäkringar/semesterersättning (tabellen ovan är långtidssjukskrivna ej inräknade) 

Casa Bergets lönsamhetskalkyl för 2018 

 

 
 

Casa Berget-Lönsamhetskalkyl 2018 

2018 jan 2018 feb 2018 mars 2018 april 2018 maj 2018 jun 2018 juli 2018 aug 2018 sept 2018 okt 2018 nov 2018 dec Summa

Beställda timmar 2 439 2 231 2 859 2 908 2 775 2 800 2 800 2 703 2 899 3 045 2 796 2 990 33 245

Summa fakturerat 998 376 909 432 1 170 552 1 227 598 1 171 050 1 182 022 1 181 600 1 136 868 1 228 864 1 284 990 1 179 912 1 261 780 13 933 044 kr

Summa lönekostnader 941 005 893 670 890 432 972 538 872 171 881 889 925 616 1 015 364 976 839 1 050 029 1 056 557 1 105 869 11 581 979 kr

Pension 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 420 000 kr

Bilar 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 360 000 kr

Bensin 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 360 000 kr

Hyra 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000 kr
Förbrukningsmat., 

handskar, käder, 

kök,tvätt etc. 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 360 000 kr

Bokhållare,revisor 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 120 000 kr

Övriga kostnader 

telefon, 

datorer,etc 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000 kr

Resultat -92 688 kr -149 238 kr 115 120 kr 90 060 kr 133 879 kr 135 133 kr 90 984 kr -43 496 kr 87 025 kr 69 961 kr -41 645 kr -9 089 kr 386 006 kr
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Bilderna ovan visar tydligt att vi behöver ha kontroll över fakturerbar tid kontra 
personalkostnader. Våra verksamhetsutgifter består av 85 % personalkostnader. 
Utgifter för 7 bilar uppgår till ca 80 000 Kr /månad. Hyran 15 000 Kr/månad. 
Försäkringar och pension är också en återkommande kostnad varje månad. Bitr. 
Verksamhetsledare Eva Svensson lägger ner mycket tid varje månad för att hålla koll 
på att vi är i fas med ekonomin och informerar Verksamhetsledaren och övriga 
styrelsemedlemmar. 

Personal Ekonomi 

Flerårsöversikt över medelantalet för anställda män och kvinnor. 

 

 
 
Vi har haft högre beställningstimmar under 2018, det har nästan varit runt 2730 
timmar/månad på beställning per månad jämfört med 2017 som låg på ca 2400 
timmar/månad det har medfört att vi har behövt ta in mer personal för att täcka behovet. 
Vilket har medfört att under 2018 har fokus varit att ha personal som bemannar 
grundscheman. Korttidsvikarier har endast tagits in vid semesterperioder som 
sommaren och julen och för att täcka upp för långtidssjukfrånvaro.  
Casa Berget Ek.f  har under en 6 årsperiod ökat antalet anställda med ca 490%. Totalt 
var det 91 medarbetare som fick kontrolluppgift under året 2018. 
Statliga bidrag 2018 - i nära samarbete med arbetsförmedlingen. 
 
Som socialt företag och med hjälp av statliga bidrag har vi möjlighet att anställa 
personal som har varit långtidsarbetslösa och känner utanförskap, dock behöver dessa 
personer kontinuerlig handledning. 

Casa Berget i samarbete med Arbetsförmedlingen- Statliga bidrag 2018 

 
 

 

Flerårsöversikt över Medelantalet för anställda Casa Berget ek. för 2018.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Män 1 3 4 5,4 7,8 8,1

Kvinnor 8 18 24 28 34 36

Totalt 9 21 28 33,4 41,8 44,1

Flerårsöversikt  över medelantalet för anställda män och kvinnor.

År 2018 jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 Totalt

Statliga bidrag 70 271 kr 51 346 kr 60 267 kr 64 980 kr 74 289 kr 73 254 kr 71 069 kr 82 647 kr 78 177 kr 118 323 kr 60 783 kr 87 061 kr 892 467 kr
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Casa Berget ek. f. har samarbetat med Arbetsförmedlingen 4 år i rad och genom 
statligabidrag fick vi in mest under år 2018.  
Det totala statliga bidrag 2018 var 892 467 kr medan 2017 var det 839 872 kr. Statliga 
bidrag för 2018 har litegrann ökat igen med ca 6 
procent jämfört med 2017. 
Utan dessa bidrag skulle vi inte klara vår ekonomi 
självständigt. För oss är det mycket viktigt att ha 
alltid några anställda som vi får bidrag till.  
Det är ömsesidigt behov vi har för varandra, vi 
bygger upp människor för självständighet medan vi 
får hjälp så att vår verksamhet överlever.  
 

Eva Svensson och Stefan Svensson 
ekonomer 

 
Eva Svensson och Stefan Svensson har 
sammanställt den ekonomiska delen av 
verksamhetsberättelsen. 

Bokslut och Revison 

Olinder Redovisning  

Lena Olinder har gjort avstämning av bokföringen, 
resultat uppföljningen, årsbokslut, årsredovisning och 
deklarationen i sista 3 åren.  
 

Önhejm och Plsson Revisionsbyrå  

Christer Olsson revisor och Meit Christenssen, 
revisinsupleant har gjort revisionen i sista 3 åren.  

 
 
 
 

 Statliga bidrag , Flerårsöversikt

År 2015 2016 2017 2018

Statliga bidrag 317 684 kr 861 436 kr 839 872 kr 892 467 kr
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Personalvård och utbildningar under 2018 

Utbildningar under 2018 

I Casa Bergets  verksamhetsplan 201 har vi valt att satsa på i år på några viktiga 
utbildningar som är nämndens mål inom Mölndal Stad,  så som 
dokumentationsutbildning, brand och HLR utbildning, förflyttningsutbildning, 
värdegrundsutbildningar samt vi kunde utbilda personal i bemötande hos våra kunder. 

 

Bemötandekultur 
där alla känner sig 
välkomna – Sedd, 
hörd och berörd 
men Anna 
Bergholtz – 1 
februari 2018 

 
Den 1 februari i 
Biosalen på 
Kulturhuset Möllan 
hölls en 
inspirationsdag med 
tips och kunskap för 
arbete med 
värdegrund och 
mänskliga rättigheter.  
 
Mölndal Stad finns 
projektet FRAMM.  
Målet för projektet var att Mölndal Stad ska öka sina kunskaper i mänskliga rättigheter 
och om hur vi anställda i vardagen kan arbeta med ickediskriminering, tillgänglighet, 
deltagande och bemötande. Det var ett kompetensutvecklingsprojekt för stadens chefer 
och nyckelpersoner från varje förvaltning.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har haft mänskliga rättigheter som fokus i årets 
värdegrundsarbete. De erbjöd 3 aktiviteter inom ramen FRAMM- syftet var att 
konkretisera hur varje enskild anställd kan bidra till mänskliga rättigheter i sitt dagliga 
arbete. Casa Berget fick möjlighet att gå på en av aktiviteterna. Vi har valt 
föreläsningen: Sedd, hörd och berör med Anna Bergholtz.  
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Utbildningen handlade om hur vi möts och bemöter varandra hela tiden. I personalgrupp 
hos kunderna, på arbetsplatsen, på anhörigträffar eller vårplanteringar. Ibland i svåra 
skeden i livet. Föreläsningen handlade om hur vi når en bemötandekultur där alla 
känner sig viktiga och välkomna. Det 
handlade om lika behandling, vilket i 
praktiken betyder olika behandling.  
 

Anna Berghotz belyste normer och 
föreställningar som kan påverka hur vi bemöter varandra och inte minst hur vi kan 
förändra dem så för att fler ska känna sig inkluderade. Anna är utbildad journalist och 
socialpedagog och har egen erfarenhet av normbrytande funktioner.  

 

Nätverksträff i Social dokumentation med Emelie Sundberg SAS – 12e 
mars, 25e maj och 5e dec 2018 

 
Vi träffade SAS (Socialt ansvarig samordnare) Emelie Sundberg i Mölndal Stad vid 5 
tillfälle under året i olika konstellationer chefer och superanvändare på Göteborgsvägen 
7, lokal Bruket. Fokus har varit dokumentation samt införandet av ny 
verksamhetssystem Treserva.  
  
Dagordning  

·         Syftet med nätverksträffarna:  
• Information/dialog – bistånd 

- uppdrag i Treserva, skillnad från Procapita 
- länkad dokumentation från bistånd till verkställighet 

• Dokumentation – hur går det?  
• Metodstöd för upprättande av genomförandeplan – genomgång 
• Vid svårigheter i Treserva – tillvägagångssätt 
• Manualer – uppdaterade områden 
• Manual Treserva app - genomgång 

Avvikelsehantering, samtyckesmodul – genomgång 
·         Ansvar som superanvändare 
·         Plan för direktdokumentation - vi utgår från era handlingsplaner (interna) 

tankar (externa) 
·         Genomgång och uppfräschning av Treserva – Maria Rask 

(systemadministratör medverkade) 
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·         Likvärdiga förutsättningar för superanvändare (personal) 
·         Bevarandet av kunskap för superanvändare (personal) vid förskjuten driftstart 
·         Samverkan mellan handläggare och utförare – hur kan vi förbättra? 
·         Förändringar på biståndsenheten

 
 
 
Dokumentationsutbildning och den nya 
verksamhetsplanen planerades noggrant på våra 
arbetsplatsträffar APT-n under året.  
 
Varje dag har vi haft individuell utbildning till varje 
personal som har varit i tjänst tills de kände sig 
trygga med dokumentationen.  
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Matlagning i hemmet – 10e och 16e april 

 
Under 2018 har Vård- och omsorgnämnden beslutat att insatsen ”Tillagning av 
måltid i hemmet” ska införas i staden under 2018. Inför att insatstsen startar upp 
varje utförare ha haft personal som genomgått utbildningen. 
 
Utbildningen har skett den 10 april, respektive 16 arpil i hemkunskapslokalen på 
Katrinebergsskolan. Utbildningens program varvades mellan teori och praktisk 
matlagning. Vid utbildningen har deltagarna fått en upptryckt rceptsamling som 
också innehöll matlagningsstips, metoder mm. Vikarieersättning under 
unbildningen har betalat Mölndal Stad till Casa Berget. Syftet var att de personal 
som deltar i utbildningen ska föra kunskapen vidare till övrig personal. Från Casa 
Berget deltagit Monica Holmberg och Wiveca Aronberg. 

 
 
På Casa Berget utbildningen var lyckad och vi har haft många fina moment med 
matlagningar.  
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Matlagningskurser som social verksamhet 

 
Under året har vi haft nästan veckovis 
matlagningskurser på fredag för personal, 
praktikanter och nyanlända elever. Många av 
praktikanter hade ingen kunskap om matkulturen i 
svensk husmanskost.  
 
Vi har även 
fokuserat på att 
skicka smakprov 
till våra kunder 
som var mycket 
nöjda med maten.  
 
Vi har även 
fokuserat på att 
lägga upp maten 
fint på tallriken 
och servera på fin 

talrik så lusten av att äta kommer bättre.  
 
Favoriträtten var köttbullar med brunsås och potatis. 
När vi bytte nytt måltid alltid kom tillbaka frågan om 
när kommer köttbullarna igen.  
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Det var en glädje att laga mat och lära varandra laga mat. Det var en glädje 
att se våra kunder njuta våra måltider.  
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Vi har även fått en 
mycket fint 
uppmärksamhet i 
Mölndal Posten då 
Rebecca och Gösta 
lagade maten 
tillsammans.  
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Värdegrundsarbete på Casa Bereget  

Under 2017 gjordes fortsatt satsning på värdegrundsarbetet enligt Mölndal Stads 
målsättning, bland annat genom föreläsningar för all personal inom Casa Berget och 
utbildning för värdegrundsledare och verksamhetsledare. Därefter har utvecklingen av 
värdegrundsarbetet fortsatt med föreläsningar och samtalsgrupper genom 
värdegrundcirklar. Målsättningen är att vi ska få kunskap om socialtjänstlagens 
nationella värdegrund och förstå hur vi kan göra för att hela tiden förbättra vården och 
omsorgen om de äldre i riktning mot ett värdigt liv och välbefinnande.  
 

Värdegrundsledarutbildning 14 maj  

Vårens (värdegrundsutbildning den 14 maj hölls 
med Egon Rommedahl, teolog, psykoterapeut och 
handledare.  
Utbildningen vände sig till nya värdegrundsledare 
och enhetschefer inom äldreomsorg, som inte 
tidigare gått någon av de utbildningarna om 
värdegrund. Mölndal stad har anordnat 
utbildningen enligt nämndens mål 2018. 
 
Målsättningen med utbildningen var att 
vädegrundsicirkelledarna ska få verktyg och 
pedagogiska metoder som kan vara till hjälp vid 
samtal och reflektioner om värdegrund och 
värderingar. Den handlade också om 
kommunikation och grupprocesser och hur man kan 
få en grupp att utvecklas. Under dagen blandades 

teoripass med praktiska 
övningar.  
 
4 st värdegrundledare 
på Casa Berget höll i 
värdegrundcirklar 
våren och hösten 2018. 
Huvudansvaret för 
värdegrundcirkel håller 
Stefan Svensson på 
Casa Berget.  
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Introduktion i palliativ vård – 19 april 2018 

 
Mölndals Stad har bjudit in oss den 19 april på Fässbergshemmets bibliotek 
på en halvdags utbildning om 
palliativ vård. Personalen har 
fått en genomgång om hur 
arbetar ASIH organisationen 
i Mölndal.  
 

ASIH är en förkortning och 
betyder Avancerad 
sjukvård i hemmet.  
 
ASIH är en frivillig vårdform som 
innebär att man kan få samma 
sjukvård hemma som man kan få på sjukhus. ASIH vänder sig till personer i alla åldrar. 
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ASHI finns till för personer som har en kronisk sjukdom som medför att man har 
besvärande symtom. Man behöver en remiss från din läkare för att bli ansluten till 
ASIH.  
När man har valt ASIH-enheten sätter man ihop ett vårdteam utifrån den sjukes och  
närståendes behov. Teamets arbete leds alltid av en läkare. De kan hjälpa en med det 
mesta som går att göra på ett sjukhus. 
Hemtjänstpersonalen är en av teamet och gör omvårdnaden.  
 
Utbildningen har varit mycket givande för Casa Bergets personal. 5 personal som har 
gått på utbildningen har fört informationen vidare till resterande av personal på Casa 
Berget på personalmötet/APT.  

 
 

 
Inspirationsdag - Tomas Gunnarsson 
– Träna din inre kondition – Mindre 
stress, mer glädje! - 23 april 2018 

 
Den 23 april hela personalstyrkan har varit 
på en mycket spännande föreläsning på 
Folkets Hus i Göteborg.  
 

Tomas Gunnarsson kan konsten att 
engagera, inspirera och tala så att alla 
förstår. 
 
 Det är ingen slump att hans böcker 
“Att överlista Jante – om konsten att 
lyfta sig själv och andra” och 
“Träna din inre kondition – mindre 
stress mer glädje” har varit på 
bokhandlarnas topplistor under lång 
tid.  
 
Tomas popularitet har även smittat av 
sig på Facebook där han har över 350 
000 följare. 
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I sitt arbete stödjer sig Tomas Gunnarsson på den senaste forskningen och den nya 
psykologin vilken han på ett lättsamt sätt flätar in i föreläsningen. Han menar att 
relationerna utan tvekan är företagets viktigaste resurs och att de utgör grunden för 

att ett företag ska 
kunna blomstra. 
Föreläsningen slår an 
just på hur man vårdar 
relationen till sig själv 
och andra.  

Tomas Gunnarsson har 
en grund inom 
psykosyntes och har 
haft egen 

terapimottagning, jobbat med 
ledarskapscoachning och grupputveckling. 
Utöver detta är han entreprenör ut i 
fingerspetsarna och har stor erfarenhet av 
entreprenörskap inom olika branscher och 
befattningar som alla har gett honom djup insikt 
i vad som krävs för att starta en positiv 
förändring.  
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Värdegrundcirkel – 23 april 
2019 
 

I samband med Tomas Gunnarsson 
föreläsning höll vi en 
värdegrundcirkel på en nära 
resaturang i en trevlig miljö där 
fokus var bemötande, möten med 
kunder och med varandra i 
värdighet och humanistisk 
människosyn. Alla personer som 

får äldreomsorg ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå 
det ska äldreomsorgen bland annat värna om och respektera den enskilde personens 
rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och 
individanpassning. 

Värdegrundcirkel –10 sept 2019 

 
 
I samband med Thomas Eriksson stor föreläsning den 10 september hade vi Tema – 
Existentiella samtal /Att samtala kring existentiella frågorna. 
Syftet med cirklarna var efter att man har läst Egon Romedals övningsuppgift om 
existentiella samtal diskutera övningsfrågorna med sin kollega som man satt bredvid vid 
bordet:  
Existentiella frågorna finns med oss genom hela livet men blir extra aktuella när det 
händer något viktigt i livet.  
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1. Berätta till din kollega om hur 
kan du påverka kunderna som du 
besöker för att de ska se fram mot 
en meningsfull dag.  Berätta vad 
du göra för att öka den känslan? 

 Ge tipps till din kollega.  
 
2. Att arbeta med de existentiella 
frågorna är de som skall öka 
livskvalitén hos våra kunder, att se 
det friska, det salutogena och 
stärka det. Att finna en sida hos 
den andre som visar den andres 
kompetens, den andres stolthet, 

hur gör vi det?  Hur gör vi att vi 
lyfter våra kunder och efterfrågar 
deras kompetens från livet. 
Berätta små tips till din kollega 
3. Veckans höjdpunkt – vad var 
din höjdpunkt i veckan både på 
jobbet och privat? Berätta till din 
kollega. 
4. Samtalet skal du ha i samband i 
en god middag då du ser positivt 
på livet. Lyft varandra! 
 

Lite tankar kring existentiella 
frågor.  
 

Det handlar om att försöka att 
utforska och utröna hur det är att vara 
en människa och att leva som 
människa. Eller vi kan vända på 
frågan:  Den existentiella hållningen 
är att se på hur vi lever för att 
kunna se vilken ideologi vi lever 
efter, alltså inte vad vi säger utan 
hur vi lever.  
 
Den existentiella filosofin menar att 
vi måste främst söka detta inom oss 
och alla av har förmågan att skapa en 
mening i vår personliga värld. I detta 
grundläggande sökande är det lika för 

alla människor, ingen kommer undan livets dilemmor.  
 
Den viktiga frågan blir nu hur jobbar/förstår/försöker vi utröna dessa frågor livet ställer 
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oss fram? Hur hanterar vi livsfrågorna när de ställs av livet? Det handlar inte om att 
servera en lösning utan att genom samtal med varandra forma och upptäcka vår egen 
livsmening. Det går inte att ärva eller överta en annan människas livsmening, den 
måste växa fram inom oss, genom samtal och funderingar.  
 
Cirklarna ägde rum den 23 april och den 10 september på O´learys i samband 
med middag som Casa Berget bjöd på alla deltagare. 

 

Värdighetsgarantier 
för hemtjänst i 
Mölndal Stad 

 
Detta är våra löften till 
dig som har hemtjänst. 
 

”Kontaktman Du får 
en kontaktman utsedd 
vid första personliga 
mötet med personal. Du 
har rätt att byta 
kontaktman.” 
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”Genomförandeplan En individuell överenskommelse, en så kallad 
genomförandeplan, upprättas inom fjorton dagar efter att din hemtjänst startat. Du bjuds 
in till ett samtal där du har möjlighet att påverka hur, när och på vilket sätt du vill att 
stödet ska genomföras. Det ni kommer överens om skrivs in i planen.  
I planen ska det också stå när ni tillsammans ska se över hur planen har följts, minst en 
gång per år. Om du tycker att planen behöver följas upp tidigare kan du begära det.” 

 

”Kontinuitet  När 
genomförandeplanen 
upprättas har du en dialog 
med personalen om hur du 
ser på antalet personer som 
kommer hem till dig för att ge 
stöd. Det ni kommer fram till 
skrivs in i din 
genomförandeplan. 
Hemtjänsten planeras sedan 
utifrån dina omsorgsbehov. ” 
 

”Vi bär legitimation All 
personal som kommer hem 
till dig bär alltid väl synlig” 
 

Utbildning i 
läkemedelshantering  

 
Vård- och 
omsorgsförvaltningen i 

Mölndal erbjuder utbildning i 

läkemedelshantering varje månad för personal 
som behöver delegering. Efter avslutad 
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utbildning ska delegeringsprov genomföras samt webutbildning. Delegeringsprov skal 
förnyas varje år. 
 

49 personal utbildades under 2018 på Casa Berget inom läkemedelshantering. All 

personal har fått godkänt medicindelegering, 8 personer har fått även 

diabetesutbildning och insulindelegering.  

Syftet med utbildningen är att ge grundkunskap i läkemedelshantering samt en inblick 
i vård-och omsorgsförvaltningens ledningssystem för kvalitet.  

Belastningsergonomi och förflyttningsteknik inom vård och omsorg – 12 dec 
2019 

 

Den 4e och 6e dec har vi lyckats få med två 
personal Monica Florea och Lotfi Hosseini på 
förflyttningutbildning som anordnas av Mölndals 
Stad. Utbildningen är mycket populär och platserna 
tar slut fort.  
 
Utbildningens innehåll bland annat är en teoretisk 
genomgång och praktisk träning av 
kroppskännedom, ergonomi, vardagsrehabilitering, 
manuella förflyttningar med och utan hjälpmedel, 
förflyttning med lyft samt hjälpmedel. Personalen är 
aktivt deltog i samtliga praktiska och teoretiska 
moment.  

 
Storföreläsning – Omgiven av Idioter – med 
Thomas Eriksson – 10 september 

Thomas Eriksons debutbok "Omgiven 
av Idioter" har sålts i över 500.000 
exemplar och översatts till 26 olika 
språk. Många många fler har läst 
boken som även på senare år fått en 
bästsäljande uppföljare. Oavsett om 

man är ny till ämnet, eller man är 
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en av dessa läsare, är det helt klart att detta var en föreläsning för oss. 
För första gången gav sig Thomas ut på en föreläsningsturné, med ett föredrag helt 
baserat på innehållet från hans böcker. För oss fler som inte känner till vad detta 
innebär, hämtade Thomas innehåll från beteendevetenskapen och är speciellt 

fokuserad på den så 
kallade DISA/DISC-
modellen, som delar 
in människor i fyra 
personlighetstyper av 
olika färg.  
Omgiven av Idioter 
var ett nyskapande 
och humoristiskt 
föredrag, som 
samtidigt bar på ett 
lärande budskap. Vi 
tog tillfället i akt att 
lära oss om hur 

snabbt och smidigt kan läsa av människor i din 
omgivning samt minska mängden 
missförstånd. Vi upptäckte hur vi kan spara tid 
och huvudbry genom att bättre förstå oss 
själva på de vi möter i vardagen.  
Samtidigt som vi kraftfullt utökade vår 
självinsikt. Och sist men inte minst, minskar 
mängden ”idioter” runt omkring oss.  
 
Man inser att ingen är idiot längre utan det 
finns förklaring för all missförstånd.  
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Utbildning Treserva/TES- under hösten 2018 

 

Under hösten har vi utbildat oss inom den nya 
verksamhetssystem Treserva som startades upp 1 nov 
2018. Verksamhetssystemet ersatte ProCapita. Mölndal 
Stad har gett oss tre timmar ersättning per tillsvidare anställ 
medarbetare.  Utbildningarna av telefoner, E-learning och 
appar har vår HR-chef Stefan Svensson ansvarat för och 
en smidig sätt implementerade systemet i vår verksamhet.  
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Teamträffar/Tvärprofessionell teamträff Ordinärt boende 

 

Syftet med teamsamverkan är 
att skapa kommunikation och 
samordning för att få en 
helhetsbild kring patientens 
livssituation och behov, utifrån 
olika professioners syn på 
kunden/patienten och att alla 
samverkar för ett gemensamt 
mål, för kunden/patientens bästa.  
Teamträffarna ger även en ökad 
förståelse för varandras 
professioner och för varje 
professions förutsättningar, samt 
vilka förväntningar de olika professionerna har på varandra. Ansvarsfördelningen är 

viktig och blir tydlig vid 
teamsamarbete. 
De professioner som deltar kan utöver 
Verksamhetsledaren vara, Senior 
Alert-lokalkoordinator , sjuksköterska, 
arbetsterapeut, fysioterapeut, bistånd 
(vid behov), samt vid 
demensproblematik även BPSD-
administratör(beteendemässiga och 
psykiska symptom vid demens).   
Teamträffar äger rum minst 1 
timma 1 gång/månad/måndagar i 
Casa Bergets kontor. 

social dokumentation sker yrkesvis som 
tidigare.  
 
Alla teammedlemmar är ansvariga för att 
bidra med sin professions bedömning av 
kundens/patienten för att en 
helhetsbedömning ska kunna göras. Den 
person i teamet som ser förändrat behov hos 
kunden/patienten tar kontakt med berörda i 
teamet för att lösa problemet. När man lärt 
känna vilka som ingår i teamet är det också 
lättare att kontakta varandra på telefon/träffas mellan teammöten när man har ett namn 
och ett ansikte på varandra. Ärendet följs därefter upp vid nästa teamträff.  
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Arbetskläder 

All personal har fått fina t-shirtar, vår 

jackor, höstjackor och vinterjackor. Vi 
lyckades köpa in mycket billig, för ca  
300 - 400 kr/st Sebago jackor i röda och 
vita färger, originalpris 2500 kr/ st. All 

personal var 
mycket nöjda med 
arbetskläderna.   
 
 
 
 
 
 



MÖLNDALS STAD  108(142) 

Casa Berget – extern utförare 

Vård- och omsorgsförvaltningen  2019-03-22 

Verksamhetsberättelse 2018    

 

 

 

   

 

 
 

 
 



MÖLNDALS STAD  109(142) 

Casa Berget – extern utförare 

Vård- och omsorgsförvaltningen  2019-03-22 

Verksamhetsberättelse 2018    

 

 

 

   

 

Nya Bilar 

Under årets lopp vi köpte ut en Toyotabil.  
Vi beställde två st Skodabilar och hade från 
tidigare två st Skodabilar. Nu har vi 4 st. 
Vi har 2 Volkswagen bilar sedan tidigare 
som är lite större och starkare och rymmer 2 
rullstolar och 2 rullatorer 
Vi har från tidigare år 2 st Mii-Seat bilar.  
 
Vi har haft 8 bilar under årets lopp samt 3 
cyklar som användes kontinuerligt. Det 
förenklade medarbetarna att ta sig fram från 
en kund till nästa kund så snabbast som 
möjligt. Samtidigt personalen fortfarande 
använder sina egna bilar när bilarna inte 
räcker till. Vårt mål att köpa en ny bil till 
under 2019. 

 
 
Till alla bilar har vi anskaffat parkeringstillstånd från Mölndal Stad så man slapp betala 
parkering vid besöken som har varit tidigare ett stressmoment.  
 
Ett tillstånd kostar 4000 kr/bil/år. 
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Firandet av högtider 

 

Casa Berget är en ekonomisk förening och social verksamhet. Vi strävar efter att 
bevara traditioner och högtider i Sverige som våra kunder är vana med. Samtidigt 
försöker vi förmedla svenska traditionerna i en positiv anda till praktikanter från SFI eller 
nyanlända som vi har haft många av under årets lopp. Vi brukar fira jul, nyår, påsk, 
Hallowen, Alla Hjärtans dag, Midsommar , Lucia mm.  
 
 

Alla hjärtans dag till medarbetarna 
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Alla hjärtans dag till kunder 

 

Affi bakade och alla kunder fick lite gott på Alla Hjärtans dag  
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Påsk till medarbetarna 

 
All personal har fått fina påskägg i år. Kunderna har fått påskgodis. 
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Påsk till kunderna 

Vi har gjort en liten fin paket med påskgodis, vykort och blommor till kunderna för påsk. Det 

kördes ut av medarbetarna under påskdagen 
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Midssommar  

 

 Midsommar 
kranserna har 
Erika knutit till 
alla tjejer. 
Sydde på varje 
blomma på en 
gummiband. 
Alla tjejer lyste 
med stort 
leende när de 
besökte 
kunderna.  
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Fotboll VM – Heja Sverige  

 

Vi finns på jobbet även när det är högtider och fotboll. 
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Julfirandet – medarbetarnas julfirande  

Årets största högtid är jul. Alla medarbetare har fått julklappar även 2018 som 
uppskattades som vanligt.  
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Julfirande med styrelsen  
 

Vår ordförande överraskade sin 
styrelse med presenter också. 
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Julbord för kunder/personal/anhörig a den 9 december 

 

Vi har haft en stor 
inspirationskväll med 
sammankomst, julbord 
och 
verksamhetsberättelse 
fredagen den 9 
december I 
Pingstkyrkan i Mölnda. 
Personalen lagade 
maten och alla kunder 
var inbjudna, samt 

personalen med sina 
familjer.  
 
Verksamhetsledaren 
har berättat om året 
som har gått med bilder 
på Powerpoint 
presentation. Vi gick 
genom  
❤ - presentation av 

våra verksamheter och 
tjänster 

❤ Sammanfattning av 

året 2018,  

❤ Socialstyrelsen resultat från brukarundersökningen inom 

äldreomsorgen  

❤ Genomgång av värdighetsgarantierna 

❤ Genomgång hanteringen av klagomål och synpunkter.  

❤ Genomgång av utbildningar  

❤  Genomgång av värdegrund  

❤ Genomgång av vår målsättning  

 
Vi har berättat hur vi arbetar aktivt med förbättringar.  
 
Sammankomsten var mycket trevlig och det har deltagit ca 
100 personer.  
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Julbordet var underbar gott och lyckad. Vi tackar alla som hjälpte til med bod mat och 
att ni kom!  

JULBORDET MED VÅRA KÄRA KUNDER OCH ANHÖRIGA ÄR ÅRETS STÖRSTA 
FEST. 

 

UNDER DENNA kväll SKAPAR VI EN GOD RELATION OCH TILLIT TILL CASA 

BERGET 

 
 

Julkonsert – kickoff för medarbetarna 15 dec 
på Clarion Hotell 
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Styrelsearbete och Stämma/Årsmöte 
Casa Berget är en personalkooperativ och personalen sitter i styrelsen. Styrelsen har 
träffats varje månad utom juli då det var semester. Vår ordförande heter Uhlf Skoglund.   

 
Verksamhetsplan följs och utvärderas samt finns en uppföljning på kvalitet och 
ekonomi.  
Vi har haft en stämma/årsmöte den 16 maj då all personal var inbjudna. Det är 26 
personal som är medlemmar i Casa Bergets ekonomisk förening. All personal var 
inbjudna på stämma, inte bara medlemmar som uppskattades av all personal. 
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För oss är det väldigt viktigt att all personal känner att de äger sin verksamhet, att de 
kan påverka och har inblick i verksamheten. Under dessa sammankomster man lär sig 
mycket av sin egen verksamhets ledning samt operativ styrning. 
Sveriges rådgivare till Europeiska kollegor inom S.D.E. 
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Aktiveringar och utflykter under året 

 

 Inom forskning har bevisats att utevistelse har en 

positiv hälsoeffekt inom äldreomsorgen. Vi har 
skapas möjligheter för de äldre att på̊ olika sätt dra 
nytta av utevistelser. Möjlighet till utevistelse är 
beroende av 
biståndsbedömda 
uppdrag, 
genomförandeplan 
tillsammans med 
kunden och 
anhöriga och inte 
minst hitta strukturer 

inom schema planering och 
möjlighet till bilutflykter. Vi 
har lagt fokus och gjorde det 
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enkelt samspelen mellan miljö, organisation, ledning, personal och kundens egen attityd 
och förmåga. Teoretiska utgångspunkten har varit miljöerbjudanden och känsla av 
sammanhang. I den salutogena skapas en känsla av sammanhang genom 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet vilket ledde till ökad välbefinnande för 
både kunder och personal.  
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Hundar inom vården och omsorgen 
 

Hundar har förekommit i vård och omsorg i ett 
par decennier. Många människor upplever det 
som positivt att ha kontakt med hundar. Hundar 
används framförallt inom äldreomsorgen som en 

del i 
behandling, 
träning eller 
för social 
samvaro, 
skriver 

Socialstyrelsen i sin rapport. Det handlar om att ta 
vara på de positiva effekter som hundar kan bidra till 
inom vård och 
omsorg. Just därför 
är det angeläget att 
vi har hundar som 
används under 
kontrollerade former 
och vi följer de 
regelverk som finns.  
Vi har haft 4 hundar 
på kontoret under 
årets lopp som vi 
besökte kunderna i 
många tillfällen.  
 

Även flera kunder har 

hundar i hemmet som ger 
mycket glädje.  
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Internationellt samarbete med S.D.E och E.D.E. 
Europas befolkning blir äldre och äldre och kostnaderna för en högkvalitativ vård och 
omsorg stiger oavsett socialpolitiska system och strukturer. Att ge våra äldre 
medborgare den vård och omsorg de 
behöver är något vi bara kan 
åstadkomma tillsammans.  

S.D.E. Swedish Association for 
Directors and Providers of Long-
Term Care Services for the Elderly 
www.sde-eu.com, https://sde-eu.se 

 
S.D.E. utgör en plattform för utbyte av 
idéer, erfarenheter och framsteg 
beträffande vård- och omsorgsarbete för 
äldre. Förhoppningen är att, genom ett 
gränsöverskridande erfarenhetsutbyte, lära av varandras goda exempel, dela med oss 
av våra problem, för att på så sätt gemensamt hitta vägar som krävs för att möta 
behoven för Europas åldrande befolkning, idag och i framtiden. Låt oss lära av varandra 

och arbeta tillsammans.  
Tillsammans lyfter vi 
världens äldreomsorg!  
S.D. E. är en ideell 
förening som drivs utan 
vinstintresse. S.D.E. 
vänder sig till ledare på alla 
nivåer inom äldreomsorg 
inklusive korttidsboende, 
samt utförare av 
serviceinsatser för äldre så 
som hemtjänst samt 
handikappsomsorg, 

fortsättningsvis kallas tidigare nämnda 
grupper för utförare, som vill samverka 
lokalt, nationellt och internationellt, genom 
att dela med sig av goda exempel av 
organisationsutveckling, finansiell styrning, 
ledarskap, kvalitetsutveckling och 
hälsofrämjande åtgärder.  Dess huvudsyfte 
är att skapa ett nätverk av svenska utförare 
och att representera svensk äldreomsorg 
internationellt, samt att vara bärare av 
internationell forskning rörande äldres 
livsvillkor och sociala situation. 

http://www.sde-eu.com/
https://sde-eu.se/
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Föreningens mål är att etablera en sammanslutning av svenska utförare och att främja 
samarbetet mellan dessa ur ett internationellt perspektiv, genom medlemskap i den 
europeiska organisationen E.D.E., European Association for Directors and 
Providers of Long-Term Care Services for the Elderly. http://www.ede-eu.org/en 
 
Genom medlemskap i moderorganisationen E.D.E., ska S.D.E. representera 
föreningens medlemmar på internationell nivå. 
 
S.D.E. var grundad den 6 maj 2008 av 7 enhetschefer inom äldreomsorgen, med 
Erika Lörinczy som ordförande och grundare, i samband med den I. Internationell 
kongressen ”Let´s take care of elderly people together”  i Borås. Kongressen hölls med 
samarbete av E.D.E. och de inbjudna föreläsarna var från 14 olika länder.  
 
S.D.E.:s främsta mål beträffande äldreomsorgsfrågor är:  
•Stödja informationsutbytet om internationell utveckling beträffande sociala och 
medicinska villkor for äldre. 
• Samarbete och rådgivning till äldreomsorgsorganisationer på svensk och europeisk 
nivå. 
• Rådgivning till nationella sammanslutningar av utförare inom äldreomsorgen 
beträffande vård och omsorg av äldre ur ett internationellt perspektiv. 
• Uppmuntra och stödja bildandet av fler samverkansgrupper/sammanslutningar av 
utförare, som sedan kan söka medlemskap i S.D.E. Förmedla E.D.E.:s internationella  
forskningsprojekt inom området  äldreomsorg/handikappsomsorg och ge råd hur de kan 
integreras på nationell  nivå. 
•  Förmedla E.D.E.:s  internationella sammanslutningars mål och arbete. 

•  Organisering av internationella möten, konferenser, utbildningar 
och studieresor. 
 
S.D.E.:s  främsta mål beträffande  kompetensutveckling för 
utförare är: Kompetenshöjning i ett nationellt såväl som 
internationellt perspektiv av utförare inom svensk äldreomsorg. 
Casa Berget är en av de verksamheterna som bevakar S.D.E.  
och E.D.E. intresse. Erika Lörinczy, Casa Bergets 
verksamhetsledare är S.D.E. ordförande och hon sitter i E.D.E 
General Board och har även suttit i  2 år  i E.D.E. Executive Board 
, har föreläst i flera internationella kongresser och är Sveriges 
rådgivare till Europeiska kollegor inom S.D.E. 

http://www.ede-eu.org/en
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Systematiskt förbättringsarbete 
 
 
CASA Berget har använt sig av ett systematiskt förbättringsarbete enligt Kotters 8 steg, 
leda förändring för att förbättra vården och överträffa kundernas önskemål samt för att 
utveckla verksamheten under år 2018.   
Förbättringskonceptet John P Kotters bok Leading Change (Leda Förändring). Kotters 
åtta steg samt Total quality management, TQM som ledder till ett engagemang för 
kvalitet.  
 

Som stöd i förändringsarbetet använde vi även verktyg av 
Lean koncept där medarbetarna ha fått förståelse att de 
själva bygger upp företaget.  
 
Förbättringsarbetet ledde även till höjd service och 
tillfredställelse för våra kunder. Bland annat vi har tagit fram 
kontinuerliga utveckling flöden för att föra upp problemen till 
ytan och jämna ut arbetsbelastningen som:  
 

• rutiner enligt Mölndal Stads riktlinjer 

• genomförandeplan enligt IBIC modellen  
(Individens behov i centrum)  

• schemaläggning 

• personal logistik  

• boservice logistik  
 

Ledarskap träffar medarbetarna 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.  

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.         

Kvalitet 

 

Vår kvalitet leder till en framgångsfaktor som i sin tur leder till konsekvent 
förbättringsarbete i hela organisationen och genererar engagerade medarbetare.   
 
Vi sätter våra kunder i centrum. Det är kunderna som avgör vad kvalitet är.  
Vi sätter medarbetarna i fokus. Medarbetarna måste vara samspelta och nöjda för att 
göra ett bra arbete för kunderna.  
 
Vi baserar beslut på fakta - Alla beslut som rör kvalitet baseras på väl underbyggda 
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fakta och en noggrann analys.  
 
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 genom:  

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.  
 
• Vi satsar på personalkontinuitet, bra bemötande som att 

visa respekt, känslighet, omtanke och tillgänglighet. 
• Vi har som mål att bygga en nära relation till våra kunder vi möter och till deras 
anhöriga för att man sk a känna trygghet och tillit.   
• Vi skriver i dagböcker eller informationshäften hemma hos er för att underlätta 
kommunikationen. 
• Våra kunder har en kontaktperson som följer upp genomförandeplanen utifrån dina 
omsorgsbehov.    
• Vi arbetar med fokus på kvalitet och engagemang utan vinstsyfte.  

Värdegrund 

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

”Vård och omsorg skall grundas på en humanistisk människosyn, som innebär 

att alla människor är unika och har lika värde." 
 
 

Mölndal den 22 mars 2019  

 

 

Erika Lörinczy 

Verksamhetsledare  
 

 Eva Svensson 

 Bitr. Verksamhetsledare  

 CASA Berget 

 


