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Förord 
 
2019 har varit ett fint år för Casa Berget! Den här sociala 
föreningen har varit i vårat hjärta i snart 7 år sedan den startades. 
Slutet av 2019 har 90 personal mottagit kontrolluppgifter, mao har 
många medarbetare fått möjlighet att hjälpa verksamheten till att 
nå framgång. Vår vision som en 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 varit en del av Mölndals äldreomsorg och har 
vårdat livet med värdighet för närmast 90 kunder. Vi har genom en humanistisk 
människosyn, vilken lägger grunden för människans rättigheter, vårdat våra kunder i 
linje med människans rätt till integritet, självbestämmande, jämlika levnadsvillkor, 
meningsfulls tillvaro och delaktighet. 
 
Casa Berget har fått bästa betyg 6 år i rad i Socialstyrelsens undersökning Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen? inom hemtjänsten i Mölndal. Även 2019 har vi 
fått högst betyg. Vi tackar alla våra underbara kunder som har gett oss det här fina 
betyget! Det betyder mycket för oss!  

 
Vi har även jobbat hela hösten med att starta en ny 
avdelning i Borås som var en av största utmaningarna 
under gångna året där Isabell, bolagsjurist, anställdes och 
byggde upp hela konceptet. Det har gett resultat, inte 
konstigt.. hon är min lilla dotter, 2020 blir ett spännande år. 
❤ 

 
Jag vill passa på att tacka alla engagerade, duktiga, 
kompetenta, varma, vakna och 

positiva medarbetare som gjort ett fantastiskt arbete under 
gångna året. Ett stort tack till alla er!  

Min tvillingsyster Eva, du är min andra halva som alltid i Mölndal, 
underbart att vara så nära sin tvilling! Jag får springa mellan Borås 
och Mölndal, det här blir spännande må ni tro! Med människor man 

älskar så springer man fortare ❤ 

Verksamhetsberättelsen är illustrerande med fina bilder från 
gångna året. Bilderna har inte alltid någon direkt anknytning till 
texten men i vissa fall lyckas jag matcha både text och bild. 
Bilderna är tagna med ett värdighets tänk och jag tar ansvar över 
att dessa är godkända att användas av berörda.  

Med kärlek för er! 

Erika 
Eva & Erika 

Isabell 
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Föreningen/kooperativet Casa Bergets Bakgrund 
 

Inom ramen för EU projektet Explosion med över 12 miljoner kronor i bidrag från EU 
2012 ville Coompanion i Göteborgsregionen pröva en modell för social franchising 
inom hemtjänst-området. I projektet ingick att ta fram koncept bl.a. i form av 
handböcker för start av självständiga enheter men med avtal likt de franchisegivare 
utger. 
 
När det idéburna företaget Berghemmet gick i konkurs 2012 köpte Coompanion 
inkråmet, inom ramen för Explosion, med uppdrag att på kortaste möjliga tid bygga 
upp en självfinansierad verksamhet med en permanent verksamhetsledare och 
personal. Tanken var att de anställda successivt skulle gå in som medlemmar för att 
Casa Berget för att uppnå målet med att bli ett självfinansierat personalkooperativ.  
 
En del av affärsidéen var 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 ska efter en viss tids anställning kunna 
bli medlemmar i Casa Berget och avsikten är att 
företaget så småningom ska bli helt 
medarbetarägt.  

Coompanion hade en projektanställd verksamhetsledare tills början av året 2014. I 
Maj 2014 anställdes Erika Lörinczy som verksamhetsledare och sedan dess har 
kooperativet samma verksamhetsledare.  
 

Tanken var att Casa Berget på sikt 
skulle ingå i en franchisegemenskap 
med andra systerverksamheter runt 
om i landet. En ytterligare verksamhet 
startades upp i Sundbyberg 2014 men 
gick i konkurs i samma år. Franchise 
formen avvecklades under 2016 
eftersom franchiseavgiften var för hög 
att betala och då skulle verksamheten 
inte klara sin ekonomi. En ny 
kooperativ avdelning har istället 
skapats i Borås november 2019.  
 
Casa Berget, ägs idag av 22 
medlemmar av vilka alla är 
anställda.  
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Affärsidé och företagsform - 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 

alla som vill ha god omvårdnad och som beviljas av 
hemtjänst och ledsagning inom Mölndals stad och Borås 

Stad varmt välkomna. 
Vi utför även så kallade RUT-tjänster till privatpersoner. 

 
Casa Berget löser 
behovet av omsorg, 
service och 
hushållsnära tjänster 
för individer och familjer 
i Mölndal och Borås 
genom att erbjuda 

- Vård- och 
omsorgsinsatser i det 
egna hemmet i form av biståndsbedömda 
hemtjänstinsatser  
- Ledsagning 
- Tilläggstjänster 
- Hushållsnära tjänster 
- Lokalvård 
Företaget erbjuder idag hushållsnära tjänster till ett 
30-tal privatpersoner i Göteborg, Mölndal, 
Mönlycke och Borås. 

 

 

Heidi, Irina, Rebecca, Marie 

Antonio 
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Casa Berget Mölndal kontor 
Casa Bergets huvudkontor 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 10 bilar som parkerar runt villan. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna-Maria 

Rebecca 

Daniel 
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CASA Berget Borås kontor 
Casa Berget Borås ligger på Sjöbotorg på Bergakungsgatan 10 nära Apotek, Netto 

och dagverksamhet. Kontoret öppnades 10 feb 2020.  

 

 

 
 

 

 

 

Johanna 

Anna-Maria 
Anita-Uhlf 

Sjöbotorg 
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Verksamhetsöversikt 

 
Casa Berget bedrev under året hemtjänst enligt LOV inom Norra delen av Mölndals 
stad.  
 
Inledningsvis år 2012 bedrevs hemtjänst endast inom Mölndals norra delar men då 

verksamheten under 2013 successivt vuxit 
sig allt starkare togs beslutet att verka 
inom hela Mölndals stad då detta gav ett 
större upptagningsområde och tillfälle till 
att höja intäkterna. Körtiderna blev långa 
och verksamheten hade svårt att klara 
ekonomin. 2017 avgränsade vi oss åter till 
att bara verka inom Norra delen i Mölndal 
och har fortsatt med samma område 
sedan dess.  
 
Tjänsterna som utförs är både omvårdnad- 
och serviceinsatser enligt biståndsbeslut 
från kommunen samt ledsagning. 
 
Under 2019 har enheten i snitt kunnat 
debitera kommunen 3293 timmar per 
månad 
mot en 
ersättning 
av 435 
SEK per 

timme. Jämfört med 2013 då hade vi 1350 timmar 
per månad mot en ersättning av 430 SEK per 
timme. 
 
Vidare erbjuds även hushållstjänster till 
privatpersoner till hela Göteborg, Mölndal, Mönlycke 
och Borås som upptagningsområde enligt 
överenskommelse. 
 
Inkomsterna från hushållstjänsterna har varierat 
med ett snitt på ca 33 000 SEK per månad.  
 
Bruttolön för 90 anställda under året 
2020 uppgick till: 10 849 533,06 kr. 
Personalkostnaderna utgör ca 88% av 
de totala intäkterna från kommunen. 
  

Eva Svensson redovisar verksamhetens 
ekonomiska nyckeltal som ligger till grunden 
för verksamhetens styrning. Eva gör lönerna till 
Casa Berget. Fil.mag. Ledarskap och  

Offentlig Organisation - Högskoleingenjörs examen 

inom arbetsorgnisation och ledarskap  samt ekonomi. 

Eva är Bitr. Verksamhetsledare 

 

Eva 

Eunice 
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Arbetsförmedlingen har utbetalat 775 351 kr år 2019 för anställningsstöd, 
lönebidrag, nystartsjobb, särskilt anställningsstöd samt bidrag för personligt biträde.  
 
Mölndal Stad sponsrade oss med 83 000 kr 
med stimulansmedel för vårt stora julbord till 
kunder, anhöriga och personal.  
 
Föreningens preliminära resutat för 2019 
uppgår till 419 762 kr före skatt, vilket är 33 756 
kr högre än år 2018. 
 
Föreningen Casa Berget har under en 7 
årsperiod ökat antalet anställda från 8 till 90 
anställda. Totalt var det 90 medarbetare som 
rapporterades till Skatteverket, Pensionsvalet, 
KFO samt andra myndigheter, även till Polisen 
som besökte och önskade en kopia av 
personalregistret.   
 
Föreningen CASA Berget blev godkända och 
fick tillståndsbevis att bedriva hemtjänst av 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 
22 maj 2019. 
 

Fakta i korthet: 

• Kärnverksamhet hemtjänst, ledsagning också hushållsnära tjänster  
• Avtal med Mölndal Stad och Borås Stad 
enligt LOV 
• Föreningen CASA Berget blev godkänd och 
fick tillståndsbevis att bedriva hemtjänst av 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 22 
maj 2019. 
• 92 kunder under 2019  
• Under senaste två åren har vi satt sk. tak. 
Några få veckor hade vi det öppet men vi kände 
oss fullbelagda. 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  

• Prognos omsättning ca 18 miljoner kronor 2019  
• Ca 300 besök utförs dagligen hos kunder som kräver en stor planering.  
• På ett grundschema gör personalen upp emot 17-20 besök/dag, 

signifikant ökning jämfört med tidigare år. 2014 hade vi ca 7 besök per 
schema, dvs beställda tiden har förkortats hos kunderna. 

• År 2019 har totalt 92 personer erhållit lön enligt kontrolluppgifter  
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Casa Berget ger vård och omsorg till ca 90 kunder och ger lön till ca 55 medarbetare 
varje månad.  
 

Företaget är lagom stort 
och hade en omsättning 
på ca 1 700 000 kr/månad 
med ca 3 700 beställda 
timmar/månad i slutet av 
året (jämfört med 2018 då 
avslutades året med  ca 3 
000 beställda timmar).  
 
Omsättningen behöver 
föreningen för att kunna 
täcka lönerna. Lönerna 
utgör ca 89% av 
omsättningen. 
Resterande 10% av 
medlen går till att täcka 
kostnaderna för bilar, 

försäkringar, avgifter, pension och anda omkostnader.  

Fördelar med Personalkooperativ, Socialt företag 

• Delaktighet, ansvar för det egna företaget 

• Stort engagemang för kunderna- hög nöjdhet  

• Arbetsintegrering för människor som står en bit från arbetsmarknaden 

• 22 personal har varit medlemmar i företaget i Casa Berget under 2019 och 
ägde det tillsammans som ett personalkooperativ. 
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Organisationsschema 
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Casa Bergets ek. förening styrelse 2019-05-08 
 

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  
Irina Hofstedt – Omvårdnadspersonal – 

ledamot  
Rebecca Björkman – Omvårdnadspersonal – 
ledamot  
Heidi Saariranta, ledamot 

Suppleanter  

Paul Burdén – Boservice – ledamot  
Christina Holmberg, suppleant 

Firmatecknare 

Uhlf Skoglund - Ordförande 
Erika Lörinczy - Verkställande direktör (Extern firmatecknare.) 

Styrelse mötet 
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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 har jag genomgått en sjukvårdsutbildning undersköterska 
(akutsjukvård) som jag fortsatte med Account Management utbildning med Business 
Result 2001- 2004.  
Har haft några olika arbeten som lärarvikariat inom grundskola, samt varit 
föreståndare på fritidsgård i 15 år. 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 lägger jag gärna tillsammans med 
Anita på 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 föreningen.  
Som ordförande på Casa Berget skulle jag 
vilja tillföra, förbättra, utveckla och föra 
verksamheten framåt.  
 
Ha kul mitt i allvaret!  
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Revisor jämte revisorssuppleant 

Stämman valde som tidigare år Önheim och 
Olsson Revisionsbyrå som revisionsfirma, 
Christer Olsson som revisor och Meit 
Christensen som revisorssuppleant.  
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Löpande bokföringen görs av Olinder Redovisning AB.  

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 
Verksamhetsledare Kooperativet 
Olga Hemtjänst, Ledsagning och 
LSS 
 
Erika Lörinczy bor i Borås med sin 
sambo Peter och har två barn Rebeka 
(30), läkare och Isabell (27), 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 
Enhetschef sedan 
2019 och de har 
en son Daniel (25) 
som är lärare. 
Daniel jobbar som 
timanställd på 
Casa Berget.  
 
Huvuduppgifter : 
Strategisk hjälp 
åt 

Verksamhetsledaren 
Upprätthålla Mölndals Stads krav på Ledningssystem för kvalitet  
 
Eva styr upp logistiken av 250 besök dagligen så att personalkostnaderna inte 
blir större än intäkterna.  
 
Eva redovisar verksamhetens ekonomiska nyckeltal som ligger till grunden för 
verksamhetens styrning. Eva gör lönerna till Casa Berget.  
2017 april- 2018 feb har Eva omorganiserat Verksamhetsstyrningen för Olga 
 
Erika och Eva är 
tvillingsystrar.  
 

Evas son Daniel, 25 år 
gammal som i grunden 
är lärare har hjälpt till i 
verksamheten under 
flera år och trivs med att 
vara nära sin mamma. 
Daniel har ansvar för 
Genomförandeplanerna. 
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Stefan Svensson – Enhetschef i Mölndal 

Stefan har en Fil. Magister inom arbetsvetenskap   
Fil.kand. i organisation – och personalutvecklare      
 
Stefan kommer från industribranschen: Han har 
arbetat 5 år på Müller Mekaniska AB, Ekonomi - och 
Personalchef innan han började arbeta på Casa 
Berget ek. f. den 1 september 2018. 
 
Arbetsuppgifter:  
Ekonomi- och personalansvar (verksamhetsansvar, 
budget, bokslut, årsredovisning, statistik, 
lönsamhetskalkyler, redovisningar, rekrytering och 
personalfrågor, löner, avtal, ISO mm. etc.) Ca 40 
anställda, Omsättning ca 44 MSEK.       
  
 
 

Master program i kvalitetsförbättring och 
ledarskap inom hälsa, vård och omsorg  
Fil. Magister inom arbetsvetenskap   
Fil. kand. i organisation – och 
personalutvecklare        
 
Extra kurser på Ingenjörshögskola i 
Borås:  Juridisk översiktskurs; 
Internationell rätt; 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.  
 
 
Eva och Stefan är gifta och gillar 
att styrketräna.  
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Isabell Lörinczy – Enhetschef 
i Casa Berget Borås 

 
Isabell är 27 år gammal och är Erikas 
yngsta dotter.  
 
Isabell är jurist sedan 2017.  
 
Tidigare har hon arbetat på 

Skatteverket som skattejurist. Sedan juli 2019 är 
hon enhetschef för Casa Berget i Borås.  
 
Isabell har målmedvetet arbetat fram underlag och 
den ansökan som krävdes för att starta upp vår 
Borås avdelning. Nämnda har gett önskvärt 
resultat; CASA Berget har numera avtal med Borås 
Stad och är valbar som privat hemtjänstutförare i 
kommunen. 
Avtalet med Borås blev klart den 6 nov 2019 
inför start av verksamhet den 10 feb 2020.  

 

Angelica Wijmer anställdes som 

samordnare i Borås och startar 14 

april 2020. 

 

Teamet i Borås är klart för skarpt 

läge 2020. 
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Samordnaren, ekonomiassistent –Marie Mäkinen 

Samordnare och ledamot i Casa Berget 
 
Huvuduppgifter: 
Schemaläggning 
Omsorg, boservice 
Ekonomiassistent 
 

Marie Mäkinen började arbeta på Casa 
Berget som omsorgspersonal 2012. Hon har 
även arbetat för Berghemmet i 4 år innan den 
verksamheten avvecklades och byttes till 
Casa Berget. Hon har varit samordnare 
sedan 2016. Marie finns alltid nära 
personalen ute på fältet, hjälper dom 
kvällar och helger när de har frågor. Marie 

hjälper Erika vid sjukfrånvaro och planerar bemanningen.  
 

  
 
Marie känner de flesta av våra 
kunderna väl som har 
hemtjänst och hushållsnära 
tjänster. 
 
 
 
 
Marie har en fin familj och 
bor i en fin villa i Bollebygd  
 
 
 

 
 
 
Marie arbetar tillsammans med Rebecca för att 
kunna hantera arbetsmängden vilket 
samordningen kräver.  
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Rebecca Björkman –– Samordnare och ledamot  

Huvuduppgifter: 
Schemaläggning 
Omsorg, boservice 
 
Rebecca har arbetat sedan 2015 på Casa Berget.  
Hon är utbildad hundinstruktör med 
specialinriktning på sjukvård. 
Hon har 1 häst och 2 katter. Inte gift än ☺ 
 
 

Rebecca är samordnare 
tillsammans med Marie sedan 
sommaren 2019. 
 

 

Rebeccas bästa väninna är Irina, 
båda är ledamöter i Casa Bergets 
styrelse.  
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Mål, Vision, vårdfilosofi, 
människosyn, vårdetik 

 
Vår vision är att alla våra kunder och deras 
anhöriga ska känna trygghet, tillit, 
välbefinnande och leva ett värdigt liv. Enligt 
vår vårdfilosofi ska vård och omsorg grundas 
på en humanistisk människosyn vilket innebär 
att alla människor är unika och har lika värde. 
Vi värdesätter respekt, värdighet och ett gott 
bemötande.inom vårdetisk 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.  
 
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 från sin aktuella 
livssituation. Insatserna skall präglas 
av en helhetssyn.  
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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 arbetade vi mycket konkret under 2019 
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, vård filosofi 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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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/en 
förening är en 
näringsverksamhet där en 
eller flera medarbetare har 
en funktionsnedsättning, har 
varit långtidsarbetslösa eller 
långtidssjukskrivna.  
 
De har anställning med 
lönebidrag eller 
trygghetsanställning. 
Företagen återinvesterar 
vinsterna i den egna 
verksamheten för att 
fortsätta hjälpa andra från 
utanförskap.  
 
• I januari 2013 fanns totalt 

300 
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sociala företag i Sverige. 
Dessa 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:  

Mölndal Stad Vision 2022 
(se urdrag från verksamhetsplan 
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. 
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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.  

Grundläggande värden 

Målbild för vård- och 
omsorgsnämnden  

Kvalitet i varje möte  

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:  
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Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas 
på att äldre personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande (värdegrund). ( 

Socialtjänstlagen 5 kap, 4 §.)  
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Funktionshinderverksamhetens 
värdegrund har sin grund i 
förarbetet till lagen om stöd och 
service till vissa 
funktionshindrade, LSS:  

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.  
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Värdighetsgarantier  
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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 
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upplever att värdighetsgarantierna inte följs. 
Synpunkterna tas tillvara i verksamheternas förbättringsarbete. ” 

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.  
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Nämndmål / Värdighetsgarantier 2019 - Vi vill ge god vård 
och omsorg  

 

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 2019 har vi satt ett tak 
på beställda timmar. Vi ansåg att vid 
3000 -3500 beställda timmar känner vi 
oss fullbelagda och kan arbeta i ett 
tryggt tempo och ge högt kvalitet för 
våra kunder.  
 
Juni 2019 har vi öppnat taket i några 
månader på grund av att flera kunder 
har flyttat till äldreboende eller gått bort 
tyvärr. Flera nya kunder har berikat vår 
tillvaro.  
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Vi har ett stående punkt på vår APT: Vård- och 

omsorgsnämndens verksamhetsplan 2018-2020  

 
 

 
APT - tema 

Värdighetsgaran
tier 2019 - 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 

2019 - 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 

Värdegrundcirklar  

Teammöte 

 

Vårt Mål: 

• människosyn 

• vårdfilosofi,  

• vision   

• vårdetik 

 

Mölndals stads 
bemötandeplan: 
 
Lokal Rutin Casa 
Berget ek. för.                                   
Värdegrund, 
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3. Att tänka på vid möten 

med kunden 

 

lokala 
värdighetsgaranti
er och 
bemötande 
 

mars, juni, 
oktober, dec 

Alla verksamheter skall 
öka och möjliggöra det 
sociala deltagandet i 
samhället 
 

Inspirationsdag till 
våra kunder och 
anhöriga 2019  

 

Aktiviteter under 
året: 

- utflykter 

- julbord 

 

Tema på våra möten –  

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 genom att 
försäkra att vi även arbetar med vårdetik.  
 
Vår vision är att alla våra kunder och 
deras anhöriga ska känna trygghet, tillit, 
välbefinnande och ett värdigt liv i den 
miljö som de vistas. En av våra viktigaste 
uppgifter som vårdare är att ge våra 
kunder bekräftelse.  
 
Enligt vår vårdfilosofi ska vård och 
omsorg skall grundas på en humanistisk 
människosyn, som innebär att alla 
människor är unika och har lika värde. Vi 
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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.  

1. 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 präglar 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, död 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 ett utvecklat kvalitetssystem som följer Mölndal Stads riktlinjer och heter 
Ledningssystem för kvalitet. Nämnda skall vara ett stöd i verksamheten men också 
ett kontrollsystem för att se till så att verksamheten når upp till de ställda kraven.  
 
För att det ska vara tydligt vad våra kunder kan förvänta sig av vår 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. Den innebär att insatser i äldreomsorgen ska inriktas på så 
vis att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Med det menas 
till exempel rätt till privatliv och 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 
kunder känner sig trygga. Det kan vara olika personer som besöker kunden: 
hemtjänst-, hälso- och sjukvårdspersonal, biståndshandläggare, fixare eller personal 
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från trygghetsjouren. För att man ska veta vem vi är från Casa 
Berget hemtjänst visar vi alltid tjänstelegitimation med namn och foto samt logotyp.  

2. Veta hur dagen ser ut  
Vi garanterar att vi tar kontakt med våra kunder så fort vi 
vet om att 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 i 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 en lite 
extra.  

4. Planera tillsammans/ Genomförandeplan 
Vi garanterar att planeringen om hjälpen och stödet görs tillsammans med kunden 
eller med en person som företräder kunden. 
Planeringen ska vara klar 
inom två veckor 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 
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ska genomföras av oss.  
 

Verksamhetsutveckling  
 

Inom organisationen pågår en ständig verksamhetsutveckling genom ledningssystem 
för kvalitet och genom kundundersökningar vilka är grunden till vår 
kvalitetsförbättring. Kvaliteten skall utgå från värdena i vår människosyn, vårdfilosofi, 
vision och Mölndal Stads vård- och omsorgsverksamhetens kvalitetssystem. 
 
 
Vi har presenterat våra mål vilka analyserat med en handlingsplan på våra möten 
som:  

APT (arbetsplatsträffar) 
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- Styrelsemöte- Varje 
månad  
- Teamemöte- Var 4:e 
vecka. 
 

Utbildningar under 2019  

 

Genom Casa Bergets 
verksamhetsplan 2019 har vi i år 
valt att satsa på några viktiga 
utbildningar som är nämndens mål 
inom Mölndal Stad, så som: 
- Brandutbildning 

- Social dokumentation utbildning,  
- brand och HLR utbildning, 
- Hygienutbildning 
- Förflyttningsutbildning,  
- Värdegrundsutbildningar och cirklar 
- Munhälsa utbildning 
- Yngve Gustavsson demensutbildning  
- avvikelse analys – möte  

Brandutbildning – 21 februari  

 

Vi har haft 2 utbildningar av bygginspektör och brandskyddsansvarig Peter Peterson 
den 21 februari.  
 
Peter berättade om vad ska man göra och inte göra vid brand. Bland annat handlade 
utbildningen om: 
-Info om brand 

-Brandrutiner 
-Utrymningsvägar 
-Återsamlingsplats 
-Brandutrustning, hur 
använder man dessa 
-Förebygga brand 
-Orsak till brand  
- Praktisk övning vid 
brand. 
 
Utbildningen 
återkommer varje år 
under våren.  
 
 
 
 



  41(87) 

  

 
 

   

 

Social dokumentation utbildning – 12 mars  

 
 

Program 

 
• Introduktion om varför det behövs 

dokumentation och vad innebär 

personcentrering 

• Individens behov i Centrum (IBIC), 

social dokumentation och 

arbetsprocess, genomförandeplan och 

journalanteckningar 

• IBICs elva livsområden för en 

strukturerad och systematisk dokumentation 

• Dokumentationens språkbruk och etiska aspekter 

• Sekretess 

• Sammanfattning 

 

Beatrix Algurén har arbetat och utbildat vård- och omsorgspersonal i 
personcentrerad dokumentation i över 15 år. Utgångspunkten för detta är 
Världshälsoorganisationens Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och 

hälsa (ICF) som ligger till grund för IBIC. I hennes doktorsavhandling har hon använt 
ICF för att dokumentera och följa upp funktionstillstånd hos personer som drabbats 
av stroke. Mellan 2013 till 2017 har hon arbetat i ett innovationsprojekt som syftar till 
att integrera ICF (med utgångspunkt i Individens behov i centrum) i ett elektroniskt 
dokumentationssystem för att främja ett personcentrerat och hälsofrämjande arbets- 
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och förhållningssätt.  
Hon har en bakgrund som fysioterapeut och folkhälsovetare och är programansvarig 
och lektor för Hälsopromotionsprogrammet på Göteborgs universitet.  
 

Dokumentationsutbildningen hade fokus på: 

• Kort introduktion om 
varför det behövs 
dokumentation och 
vad innebär 
personcentrering 

• Individens behov i 
Centrum (IBIC), 
social 
dokumentation och 
arbetsprocess, 
genomförandeplan 
och 
journalanteckningar 

• IBICs elva 
livsområden för en strukturerad och systematisk dokumentation 

• Dokumentationens språkbruk och etiska aspekter 
• Sekretess 
• Sammanfattning 

 I detta ingår några praktiska övningar och reflektionsuppgifter. 

 

Hygienutbildning med Rebecca Björkman  

 
Rebecca har med 
arbetsgruppen bland 
annat gått genom följande 
om hygienkörkort: 
 
 -vilken smittväg som är 
den vanligaste i vården 
- Arbetskläder och när 
ska de bytas direkt 
- När man använder 
plastförkläde 
- Syftet med 
handdesinfektion 

- När handskar ska användas 
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Yngve Gustafsson föreläsning om demens – 12 september 

 
Varför drabbas demenssjuka människor i undernäring, fallolyckor och 
läkemedelsbiverkningar – kan man förebygga och bibehålla livskvalitet och god 
hälsa? 
 
Yngve Gustafsson är professor i geriatrik och uppskattad föreläsare. 
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Värdegrundscirkel 

 
Samband med föreläsningen höll vi i en 
värdegrundscirkel.  
 
Vårt samtalsämne fokuserade på 
värderingar, kommunikation och bemötande.  
 
Vi fokuserade på hur kan vi som grupp 
utvecklas med etiska värderingar.  
 
 
Under 2019 har vi träffats 4 omgångar och 
haft praktiska övningar på våra 
värdegrundscirklar. Underlaget för 
utbildningar har vi haft med från Egon 
Romedahls föreläsningar. 

 
Egon Rommedahl är teolog, psykoteapeut och handledare med stor erfarenhet 
av utbildning för vård- och omsorgspersonal i ämnen som etik, värdegrund 
och grupprocesser. 
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Inspirationsdag Julbord till våra kunder den 9 i Mölndal 
församling  
 
Vi har haft en stor inspirationskväll med sammankomst, julbord och 

verksamhetsberättelse 
fredagen den 9 december I 
Pingstkyrkan i Mölndal.  
 
Personalen lagade maten 
och alla kunder var inbjudna, 
samt personalen med sina 
familjer.  
 
Verksamhetsledaren har 
berättat om året som har gått 
med bilder genom en 
Powerpoint presentation.  
 

Vi gick genom och      - 

presenterade vår verksamhet 
och våra tjänster samt 
presenterade; 
 

    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 

    Träning och Hälsa  

 
 
Under år 2019 har vi haft möjlighet för att ansöka statsbidrag hos Mölndal Stad. 
Vårt tema var: Julsammankomst. Vår ansökan beviljades och vi hade ett 
otroligt fint julbord även i år.  
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Casa Berget Ek förening - Ansökan av Statsbidrag hos 
Mölndal Stad - förstärkning av äldreomsorgen 

 
Projektbeskrivning - förslag 
 

 

1. Vad handlar projektet om? 
 

Julsammankomst. 
 
Som en del i vårt utvecklingsarbete 
samt i linje med vårt 
värdegrundsarbete och för att 
förstärka äldreomsorgen i vår 
verksamhet avser vi att snickra 
ihop en julsammankomst i vår 
verksamhet i år. Vi ansöker därför 
om finansiella medel för dess 
införlivande. 
 
Tanken är att vi ska bjuda in våra 
äldre och anhöriga till en julmiddag 
där alla får träffa varandra, samtala och umgås och avnjuta julmat och 

julstämning. Julen 
handlar om att man 
inte ska behöva vara 
ensam och vi vill att 
alla ska ha möjlighet 
till att kunna känna 
den kärlek och värme 
som högtiden ska föra 
med sig. Det är viktigt 
att alla får känna sig 
uppmärksammade och 
delaktiga och en 
julmiddag där både 

personal och kunder samlas är vidare ett perfekt tillfälle för alla att träffa 
varandra och känna sig sedda men samtidigt som en del i en stor enhet.  
 
Tanken är att vi från Casa Berget lagar maten men behöver köpa in 
ingredienserna och det bjudningen ska bestå utav. Vidare behöver vi även 
hyra en lokal samt köpa julklappar.  
 

 



  47(87) 

  

 
 

   

 

 

2. Vad är syftet med projektet?  
 
Syftet är ett bereda ett tillfälle där alla i vår verksamhet samlas samtidigt och 
under en miljö och högtid där trevnad och glädje är i fokus. Casa Berget är en 
icke vinstdrivande ekonomisk förening vars främsta mål är att erbjuda god 
vård. Samtidigt tycker vi att det är viktigt att se ålderdomen som en möjlighet 
till att fortsätta leva, uppleva och njuta av varje dag. Det sammantagna syftet 
är således att erbjuda en trevlig stund för att avsluta året som gått på bästa 

sätt. Detta tror vi förbättrar kvaliteten i vår verksamhet och ger oss möjligheten 
att kunna erbjuda den bästa möjligen omsorgen för våra äldre. Vi tror på 
härliga upplevelser och skapandet av nya minnen förlänger livet. 
 

3. Hur ska projektet genomföras? Vilka aktiviteter planeras? 
 
- Casa Berget lagar och inhandlar maten. Evenemanget behöver sedan 
planeras på detaljnivå. 
- Datum behöver spikas och inbjudningar skickas ut  
- Lokal behöver hyras 
- Julklappar behöver inhandlas 

- Arrangemanget runt nöjessidan består av dragspelsmusik skal bokas 
 
De äldre som inte kan komma på julbordet skickar vi med personalen en 
julbordstalrik och julklappar.  
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4. Hur ska projektet följas upp? 

 
I slutet mot julmiddagen avser vi att skicka ut ett frågeformulär som 
undersöker våra äldres upplevelse. 
 

Projektet följs vidare även upp på personalmöte där vi går genom vad som var 
bra och dåligt samt vad som kan förbättras för bästa möjliga upplevelse och 
känsla av delaktighet för våra äldre.  
 

5. Hur kommer projektet leda till varaktiga förbättringar för våra äldre? 
 
Ett tillfälle där alla får en värdig tillvaro vid högtider som vi tänker arrangera 
varje år. Vi har erfarenhet från detta arrangemang i 5 år i rad. I år kanske vår 
ekonomi kommer inte kunna tillåta en julmiddag i det gamla upplägget och 
därför önskar vi bidrag för att kunna genomföra arrangemanget.  

-  
Genom förbättrad livskvalitet och hälsa och nöjen med tillvaron, längtan efter 
julen och minnen från julbordet kommer att höja kundernas livskvalitet. 
 

6. Projektets kostnader 
 
- Mat, ingredienser och dricka för ca 160 pers (kunder, anhöriga, personal, 
personals barn och familj) ca 350 kr. = 56 000 kr 
- Julklappar (Aladdin choklad, ost, jultomte, julsocke ca 100 kr per person. =  
16 000kr 
- Hyra lokal ca 10 000 kr inkl moms. 
 - Musikunderhållning dragspel = 1500 kr 
 

Kostnadsförslag för projektet: 56 000 + 16 000 + 10 000 + 1 500 
= 83 500 kr. 
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Vi står för extra personalkostnader: 445 
kr (timlön, övertidsersättning, OB, skatt och övriga kostnader) 
x 80 timmar (matlagning och deltagande på julbordet) = 35 600 
kr. 
 
Julbordet blev även i år, 2019, en lyckad sammankomst för 
våra kunder, anhöriga och vår verksamhets personal och 
familjer. 
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Lokala rutiner Casa Berget  
 
Vi har arbetat flitigt med vårt 
ledningssystem för kvalitet under 
2019. Vi leder verksamheten med 
rutiner som finns i ledningssystemet. 
Dessa rutiner är kända av alla 
medarbetare. Varje månad har vi det 
som en stående punkt på våra APT 
(arbetsplatsträff) med genomgång 
av rutinerna och löpande 
uppdateringar av dessa i enlighet 
med Mölndals Stads riktlinjer.  
 
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  
 

Socialstyrelsens brukarundersökning - Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen? 

 

• Vad har arbetet gett för resultat?  

Vi ser till resultatet  

 

Casa Berget har fått bästa betyg 6 år i rad av 
Socialstyrelsens undersökning Vad tycker de 
äldre om äldreomsorgen? inom hemtjänsten i 
Mölndal. Syftet med 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 av vården och omsorgen om de äldre. Hela 
undersökningen presenterades till våra kunder den 9 dec på Inspirationskvällen.  
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• 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 
vilken är svårberäknad 
inom hemtjänstsvärlden. 
2019 är vi igen på 100%.  
År 2017 tyckte 96% av 
kunderna att de fått ett bra 
bemötande medan 2019 
låg siffran på 100%. År 
2018 och 2019 ansåg 
100% av kunderna att de 
fått ett bra bemötande, att 
de är nöjda med 
hemtjänsten. Det är en 
ökning och finaste betyg 
man kan få.  
 
På frågan om personalen utför sina arbetsuppgifter bra eller känner förtroende 
för personalen har ökat från år 2014 till år 2015, från 87 % till 93 % medan ökningen 
2016 hamnade på 100% samt 2017 låg på 92%. 2018 på 96% till 2019 där vi nu 
ligger på 95%. 
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önskemål
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Möjliga orsaker till att vårt 
resultat ligger stadigt och 
högst i Mölndal är för att vi 
har skapat en vårdkultur där 
våra kunder blir sedda och 
respekterade i den miljön de 
vistas i. De får välja vilken 
personal de oftast vill ha på 
besök och om de inte vill ha 
någon personal då vi tar 
hänsyn till deras önskan. Vi 
behandlar varje människa 
utifrån sina specifika behov och 
med utgångspunkt från deras 
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. 
 
 
  

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 arbetat för att brukarna ska uppleva att de alltid 

får ett gott bemötande?  
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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 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. 
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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.  
 
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:  
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• 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 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 
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• 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.  
 
Vår vardagliga handledning i svåra situationer 
mellan kl 6.00-23.00 har fått effekt. 
 Vi har ett fint resultat 6 år i rad mellan 96-100%. 
2018 och 2019 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%.  
 
 

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 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.  

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 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 stödet ska genomföras av 
oss.  
 

• Vad har arbetet gett för 

resultat?  



  68(87) 

  

 
 

   

 

 
Vårt arbete har gett ett mycket bra resultat. CASA 
Berget ek. förenings kunder har under år 2014, 
2015,2016, 2017 och 2018 och 2019 har 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 och 2019 bibehåller sin 
goda kvalitet.  
 
 

• 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 2019 blev 95%. 
Medan på frågan om man brukar 
kunna påverka vid vilka tider 
personalen kommer har minskat från 
81% till 78% under 2018 medan 2019 
har höjts till 100%.  
 
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 som tydligt syns på 
schemana och då är det svårt att hålla 
den exakta tiden kunden önskar sig. 
Detta syntes även i statistiken. 2019 
hade vi tak under mätningstiden och 
då behövde vi inte rycka i schemana 
och kunde hålla den avtalade tiden.  
 
 
 
 

Nämndmål  Alla verksamheter skall öka och möjliggöra det 



  69(87) 

  

 
 

   

 

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  

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

deltagandet i samhället?  

Inspirationsdag till våra kunder och anhöriga 2019 

 
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 9 dec 2018 i 

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

- Våra värdighetsgarantier 2019 
- Socialstyrelsens resultat från brukarundersökningen 2019 
- Avvikelsesammanställning 2019 
- Synpunkter, beröm, klagomål under 2019 
- Arbetsmiljöenkät 2019 
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Aktivering kunder 

 
En handlingsplan togs fram för att utreda vilka önskemål av aktiviteter kunderna 
efterfrågar. Detta har ökat möjligheten till det sociala deltagandet i samhället. Under 
2019 har flera aktiviteter vilka uppskattats av kunderna ägt rum, som tex matlagning, 
målarkurs, musikcaféer, utflykter, dagverksamhet. 

 
 
Kunderna önskade sig utflykter och därför har vi valt att köpa in 2 st större 
Volkswagen bilar då vi enkelt kan 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 schema för flera kunder 
som genomförs med planering och glädje.  
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• Vad har 

arbetet 

gett för 

resultat?  

 
 

  

 
 
Vi har i den mån vi 
kunnat möjliggjort 
för våra kunder att delta i sociala sammanhang. Julbordet är av årets viktigaste 
sammankomst för vår verksamhet och våra kunder då glädjen med högtiden kan 
firas tillsammans. 

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/en förening är en 
näringsverksamhet där flera medarbetare har 
en funktionsnedsättning, har varit 
långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna. De 
har anställning med lönebidrag eller 
trygghetsanställning. Företagen återinvesterar 
vinsterna tillbaka in i sin egen verksamhet för 
att hjälpa andra från utanförskap.   
                                
    • Det fanns i januari 2013 totalt 300 sociala 
företag i Sverige. De är ofta verksamma i 
tjänstesektorn och vanligen anordnar de även 
arbetsträningsplatser för Socialtjänstens och 

Försäkringskassans kunder. 
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Brukar du kunna påverka 

Brukar personalen ta 
hänsyn till dina 
åsikter och önskemål 
om hur hjälpen 
skall utföras?
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Ekonomirapporter Casa Berget ek. 
för. 2019 

Ekonomirapporterna sammanställde Eva 
Svensson som är ansvarig för ekonomiska 
rapporter.  

Beställda timmar 

 

Föreningen Casa Berget har haft totalt 39 521 
beställda timmar år 2019. 
 

 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC summa 

Beställda 
timmar  3 065 2 843 3 248 3 074 2 905 2 764 3 142 3 479 3 673 3 933 3 696 3 699 39 521 

 

 

Flerårsöversikt beställda timmar – Föreningen Casa Berget i Mölndal mellan 
2012-2019. 
Målet har varit att verksamheten ska öka sina beställda timmar varje år i förhållande 
till personalomsättningen vilket ska skapa och ge en bra kvalité. Verksamheten har 
ökat med ca 16 procent beställda timmar för år 2019. Verksamheten har haft 90 
anställda med en årslönesumma på 10 849 533 kr.   

 

ÅR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Beställda 
timmar/år   8 723 17 801 23 209 29 339 26 983 33 245 39 521 

 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Beställda tid 3,0652,8433,2483,0742,9052,7643,1423,4793,6733,9333,6963,699
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Beställda timmar 2019 Casa Berget ek. 
för. i Mölndal 
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Föreningen Casa Berget är inne i en utvecklingsfas, vi har haft 
den högsta mängden beställda timmar under vårt 2019, vilket ger oss nästan ett 
medeltal på 3 293 beställda timmar per månad. En ökning med 15,88% från 
föregående år. Då låg vi på ett medeltal på ca 2 771 timmar/månad, vilket medfört att 

vi 
har 

behövt anställa fler personal för att täcka personalbehovet. Korttidsvikarier har 
endast anställts vid semesterperioder som vid sommar och jul samt för att täcka upp 
långtidssjukfrånvaro.  
 
Föreningen Casa Berget har under en 7 årsperiod ökat antalet anställda från 8 till 90 
personer. Totalt var det 90 medarbetare som rapporterades till Skatteverket, 
Pensionsvalet, KFO samt andra myndigheter, även till Polisen som besökte och 
önskade en kopia av personalregistret.   
 
Föreningen CASA Berget blev godkänd och fick tillståndsbevis att bedriva hemtjänst 
av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) den 22 maj 2019. 
Föreningen har en ordförande, en VD,7 styrelseledamöter 2 suppleanter, 26 
medlemmar samt en ledning som arbetar administrativt, den består av VD-n, en 
enhetschef, en ekonom som är ansvarig och gör även löner samt ekonomiska 
redovisningar och 2 samordnare i Mölndal.  
 
Målet 2019 har varit att föreningen skall ansöka för att verka även i Borås stad. 
Arbetet påbörjades under hösten 2019 och ansökan har fått godkännande från Borås 
stad. Målsättningen för år 2020 är att föreningen Casa Berget startar en avdelning i 
Borås stad med en separat enhetschef och med en samordnare, men med samma 
verksamhetsledare. 

     

Produktivitet 

 

Föreningen Casa Berget mäter Produktivitet genom hur mycket personalen 
producerar per arbetad timme. Det är alltså ett mått på hur effektivt de beställda 
hemtjänsttimmarna används.  
 
Diagrammet nedan visar hur produktivitet på Casa Berget ek. för. har utvecklats 
under året 2019. 
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Målet inför året 2019 har varit att föreningen Casa Berget ska bibehålla en 
produktivitet på över 65 %. Totalt sett har produktivitetsutvecklingen varit relativt 
jämn, 66 % i medeltal under de 12 månaderna, år 2019 i Mölndal. Det visade sig en 
ökning med 9 % jämfört med föregående år då produktiviteten nådde 56,51%. En 
faktor till att produktiviteten ökats är på grund av att verksamheten har begränsat sig 
till att utföra hemtjänst bara i Norra Mölndal, vilket ledde till att körtiderna minskades 
vid planeringen mellan våra 88 kunder. 
 
Produktiviteten var lägst under april, juli, augusti samt november på grund av att nya 
medarbetare behövdes läras upp. 
 
Målet inför 2020 är att föreningen Casa Berget ska sträva efter att behålla 
produktiviteten på samma nivå till minst 65 %. Samtidigt strävar företaget att 
genomföra de beställda timmarna med hög kvalitet som vifår från Mölndals stads 
biståndsenhet.     
 

 

 

 
 

 

 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Beställda timmar 3,065 2,843 3,248 3,074 2,905 2,764 3,142 3,479 3,673 3,933 3,696 3,699

Tidrapport 4,535 4,273 4,909 4,697 4,293 4,197 4,817 5,423 5,636 5,756 5,713 5,538

Produktivitet 68% 67% 66% 65% 68% 66% 65% 64% 65% 68% 65% 67%
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Produktivitet Casa Berget ek .för. 2019

Beställda timmar Tidrapport Produktivitet

 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

Beställda 
timmar 

3 
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248 3 074 2 905 2 764 

3 
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Tidrapport 
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535 
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273 
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4 
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Produktivitet 68% 67% 66% 65% 68% 66% 65% 64% 65% 68% 65% 67% 
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Sjukfrånvarorapport 

 

Sjuklönekostnaden har ökat till 177 145 kr år 2019. En ökning med 8,35% jämfört 
med föregående år då sjuklönekostnaden var 162 355 kr. 
 
Diagrammet nedan visar utvecklingen av sjuklönekostnaden under året 2019. 
Verksamheten konstaterar att sjukskrivningarna var utsprida under flera månader 
med toppar i april, oktober samt i december, en minskning konstaterades när 
medarbetarna åkte på semester men eskalerade igen vid slutet av år 2019.  
 
Enligt trendlinjen kan vi konstatera att verksamheten inte har nått målet för år 2019 
som var att korttids-sjukfrånvaron inte får överstiga 3-4% . Sjuklönekostnaden har 
ökat till 30 584 kr i december vilket innebär att sjukfrånvaron har nått 10% på slutet 
av året 2019 (ej inräknat 6 långtidssjukskrivna), vilket innebär att sjukfrånvaron 
stegvis ökades jämfört med tidigare år, när medeltalsjukskrivningen var 2,64 % år 
2018, samt 1,31 % år 2017. 
 
Målet för 2020 är att fortsätta jobba för att korttids-sjukskrivningarna inte ska 
överstiga 3-4 %, samt att långtidssjukskrivna skulle kunna komma tillbaka till arbete 
och att företaget inte behöva anställa timanställda för att ersätta arbetskraften.  
Tabellen nedan: Casa Berget ek. för – Sjukfrånvarorapport 2019 (långtidssjukskrivna ej 

inräknade) 

År 2019 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

Sjuklönekostnad 5 734 
13 

434 1 662 20 064 
14 

752 8 553 2 490 8 409 
21 

366 30 228 
19 

869 30 584 
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Personalkostnader jämfört med försäljning och beställda timmar 
hemtjänst 2019 

 

Diagrammen nedan visar tydligt att föreningen behöver ha ett kontrollsystem över 
fakturerbar tid kontra personalkostnader och planeringen av dagliga schemarader. 
Varje dag kommer ca 20-25 medarbetare till Casa Berget och föreningens största 
utgift är personalkostnader.  
 
Verksamhetens personalkostnad utgör ungefär lika mycket som tidigare år.  
Det visade sig att personalkostnaden utgör 88% av intäkterna från kommunen för år 
2019.  
 
Resterande 12 % utgörs av 12 bilar, hyra, förbrukningsmaterial, utbildning, etc. 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Sjuklönekostnad 5,734 13,434 1,662 20,064 14,752 8,553 2,490 8,409 21,366 30,228 19,869 30,584

5,734

13,434

1,662

20,064

14,752

8,553

2,490

8,409

21,366

30,228

19,869

30,584

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Sjuklönekostnad 2019

Sjuklönekostnad Linear (Sjuklönekostnad)



  78(87) 

  

 
 

   

 

Försäkringar och pension är också en återkommande 
kostnad varje månad. Ekonomiavdelningen lägger mycket tid på strategisk styrning 
för att föreningen skall vara i fas med ekonomin samt de ekonomiska rapporterna 
redovisas till VD och övriga styrelsemedlemmar vid styrelsemöte månadsvis. 
 

 

 
 
 
Vid analys över flerårsöversikt mellan intäkterna (fakturerade tiden för beställda 
timmar/år) kan vi konstatera att verksamhetens beställda timmar har ökat från 2013 
tom 2019 med 33 734 timmar men intäkterna har inte ökat i samma utsträckning.  
Alltså får föreningen mindre betalt från kommunen per beställd timma än för 6-7 år 
sedan. 
 

 

 

 

 

ÅR 2019 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN 

Beställda timmar  3 065 2 843 3 248 3 074 2 905 2 764 3 142 3 479 3 673 3 933 3 696 3 699 39 521 

Försäljning i kr  
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JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Beställda timmar 3,065 2,843 3,248 3,074 2,905 2,764 3,142 3,479 3,673 3,933 3,696 3,699

Försäljning 1,266,46 1,298,26 1,204,57 1,375,48 1,369,13 1,293,93 1,234,34 1,405,96 1,638,71 1,644,65 1,757,92 1,648,64

Personalkostnader 1,203,25 1,073,28 1,069,72 1,159,19 1,120,87 1,165,91 1,301,68 1,342,27 1,403,53 1,293,91 1,392,16 1,580,51
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1 2 3 4 5 6 7 8

ÅR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Beställda timmar/år 8,723 17,801 23,209 29,339 26,983 33,245 42,457

Intäkter hemtjänst 1,436,004 5,748,972 8,929,470 11,013,36 13,479,15 11,683,57 13,810,66 17,138,11

Personalkostnader 1,161,797 4,757,595 8,028,283 9,380,356 11,520,54 10,269,00 11,776,11 15,106,32
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I nedanstående tabell redovisas utfallresultat mot budget 2019 

Föreningens preliminära resutat för 2019 uppgår till 419 762 kr före skatt, vilket är 

33 756 kr högre än år 2018. Resultatet för hela året pekar mot ett stabilt resultat. Vi 
kan konstatera att statliga bidrag utgör en viktig del av vår verksamhet. 
 
Personalkostnaderna utgör ca 88% av de totala intäkterna från kommunen.  
Viktigt att vi har en buffert inför semesterperioden, för att kunna täcka upp 
kostnaderna för semestrar under juli månad. 
 
 
 

 

 

 

 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Summa intäkter: 1,407,33 1,397,70 1,338,71 1,489,27 1,456,47 1,381,70 1,310,37 1,492,36 1,758,98 1,721,74 1,857,19 1,728,02

Summa kostnader: 1,407,82 1,306,93 1,335,52 1,392,16 1,340,27 1,304,73 1,488,96 1,596,20 1,593,99 1,565,25 1,663,29 1,924,97

Resultat -484 90,768 3,195 97,114 116,196 76,967 -178,597 -103,835 164,994 156,491 193,898 -196,946
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Semesterlöneskuld mellan 2012-2020 

 

Semesterlöneskuld, sparade dagar- Casa Berget ek. för. flerårsöversikt mellan 2012-2020 

År  2012-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Semesterlöneskuld 519 694 kr 
336 764 

kr 846 439 kr 868 788 kr 
1 200 817 

kr 
1 676 045 

kr 
1 624 890 

kr 

Semesterlöneskuld 
sparade dagar 0 kr 

186 263 
kr 228 091 kr 238 512 kr 351 811 kr 395 841 kr   

Månadsanställda 22 33 38 28 26 36 38 

 
Diagrammet ovan visar Casa Bergets semesterlöneskuld till månadsanställda mellan 
år 2012-2020. 
 
Casa Berget har betalt ut 519 694 kr för sparade semesterdagar för år 2012, 2013, 
2014. 2015 års semesterdagar har tagits ut samt betalats enligt lag.  
År 2019 betalades semesterersättning ut för 36 månadsanställda samt timanställda, 
totalt 90 anställda. 
 
Sammanfattning: 
 
År 2019 betalades totalt ut 1 530 700 kr i semesterersättning till månadsanställda och 
timanställda samt för övertid.  
 
Semesterlöneskuld (sparade semester daggar) slutet av 2019 var 395 841,88 kr.  
 
Målet är att verksamheten ska kunna bevilja semesteransökningar och betala sina 
medarbetare enligt lag vilket gjorts under de föregående åren.  
 
Summa:  Bruttolön för 90 anställda under året 2020 uppgick till: 10 849 533 ,06 kr. 
 
 
 

 

 

 

2012-2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Semesterlöneskuld 519,694 kr 336,764 kr 846,439 kr 868,788 kr 1,200,817 kr 1,676,045 kr 1,624,890 kr

Sem.skuld sparade dgr 0 kr 186,263 kr 228,091 kr 238,512 kr 351,811 kr 395,841 kr

Månadsanställda 22 33 38 28 26 36 38
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Statsbidrag 

 

Samarbete med Arbetsförmedlingen- Statsbidrag 2019 

 

Föreningen Casa Berget har samarbetat med Arbetsförmedlingen 5 år i rad. Som 
social förening och med hjälp av statliat bidrag har verksamheten möjlighet att 
anställa personal som har varit långtidsarbetslösa och hamnat i utanförskap. Dessa 
medarbetare arbetar med boservice som städ, tvätt och inköp samt med 
hushållsnära tjänster (HHT), dock kräver personalen kontinuerlig handledning. 
Arbetsförmedlingen utbetalt anställningsstöd, lönebidrag, nystartsjobb, särskilt 
anställningsstöd samt bidrag för personligt biträde.  
 
Totalt utbetalt belopp var 775 351 kr År 2019.  
 
Det totala statsbidraget för år 2019 har minskat jämfört med år 2018 då det låg på 
892 467 kr, en ökning med 6 % jämfört med 2017, då det var 839 872 kr.  
 
Utan dessa bidrag skulle Casa Berget ek. för. inte klara ekonomin självständigt. För 
verksamheten är det mycket viktigt att alltid ha några anställda som vi får bidrag för.  
Det är ömsesidigt behov vi har för varandra, vi bygger upp människor till 
självständighet medan vi får hjälp så att vår verksamhet fortlever. 
 
Målet år 2020 är att verksamheten ska kunna anställa mer personal med statsbidrag. 
Enligt prognosen kommer statsbidraget att halveras år 2020 medan 
personalomsättningen visar sig att växa som kan leda till ekonomiska svårigheter. 
 

 

År 2019 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 

Statsbidrag 111 007 kr 67 244 kr 83 762 kr 90 445 kr 59 559 kr 57 369 kr 50 985 kr 50 459 kr 50 984 kr 50 984 kr 50 984 kr 51 569 kr 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

Statsbidrag 111,007 67,244 k 83,762 k 90,445 k 59,559 k 57,369 k 50,985 k 50,459 k 50,984 k 50,984 k 50,984 k 51,569 k
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Casa Berget ek. för. Statsbidrag- Arbetsförmedlingen , Flerårsöversikt mellan År 2015-

2019 

År  2015 2016 2017 2018 2019 

Statsbidrag 317 684 kr 861 436 kr 839 872 kr 892 467 kr 775 351 kr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personalvård 
 

Bra personal är företagets viktigaste resurs – inte minst i 
ett medelstort företag som Casa Berget. Därför är god 
personalvård viktig för att våra anställda ska trivas och 
prestera i en så svår miljö som hemtjänsten utgör där 
tiden är kortare hos kunderna än vi önskar oss. Den 
ständiga skuldkänslan och högt tempo tär på många.  
 
Personalen är till för att lösa kundens problem och vi 
måste se till så att de får de förutsättningar de behöver 
för att kunna göra det. Personalvård, som till exempel 
innebär att få personalen att stanna kvar, känna sig 
motiverad och inte riskera att bränna ut sig, är svåra och 
viktiga frågor att fundera över. 

Under årets lopp har vi haft några trevliga 
sammankomster då vi kunde släppa arbetet och kunde 

umgås, vara glada, skratta och även dansa:  

 

Statsbidrag , flerårsöversikt År 
2015- 2019  

1

2

3

4

5

År 
2019

År 
2015

År 
År 
2016

År 
2017

775 351
317 684 

861 436 

839 872 

892 467 
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Partybåten Julspecial  - 14 december 

Årets personalfest hade vi den 14e dec på Partybåten Stena Dannica. Mycket trevlig 
kväll! 
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Vi som älskar 90-talet – Slottskogsvalen 13 juli  

Årets och sommarens teambuilding har också varit mycket lyckad. Vi hade riktig kul 
tillsammans. Det här måste vi bara göra om! 

Med dessa fina bilder vill jag avsluta årets verksamhetsberättelse! Ni är alla 
underbara och livet är kort för att inte njuta dagarna även om vissa är tuffa.  

Ni är älskade av mig! 

Erika Lörinczy  

Verksamhetsledare Casa Berget ; Mölndal den 23 feb 2020 
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