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KOMMUNLEDNINGSKONTORET  

Planeringsavdelningen  

Utredningsenheten  

Marie Björkman   

  

  

Reviderad modell för kvalitetspeng inom hemtjänst 
riktad till personer 65 år och äldre i Täby kommun  
 

Ersätter tidigare modell SON dnr. 2018/114-74. 

Inledning 

Kommunfullmäktige i Täby har som målsättning att verksamheter som 

finansieras av kommunen, oavsett regiform, ska hålla hög kvalitet. Som beställare 

av hemtjänst kan socialnämnden påverka utfallet genom styrning av exempelvis 

avtalsvillkor och ersättningar. 

 

För att skapa en drivkraft för leverantörer att systematiskt arbeta med och 

utveckla kvaliteten och effektiviteten inom hemtjänsten har socialnämnden 

beslutat att tillämpa en modell med kvalitetspeng baserad på uppnådda resultat. 

Modellen tillämpas inom hemtjänst riktad till kommuninvånare 65 år och äldre.  

 

Kvalitetspengen ska bidra till kvalitetsutveckling och att placera äldreomsorgen i 

Täby i länets absoluta toppklass, d v s bland de fem kommuner vars resultat 

ligger i topp när det gäller resultatet för brukarnas omdöme om hemtjänsten som  

helhet.  

Modellens omfattning 

Leverantörer som är godkända av kommunen att ingå i socialnämndens 

valfrihetssystem avseende hemtjänst enligt 3 kap. 6 § socialtjänstlagen (2011:453) SoL 

riktad till personer 65 år och äldre kan välja att ansluta sig till modellen. Information 

om modellen lämnas av kommunen i samband med att avtal tecknas.  

 

Deltagandet är frivilligt. Leverantörer som önskar ansluta sig till modellen 

anmäler detta till Avdelning äldreomsorg, som upprättar en överenskommelse 

mellan kommunen och leverantören. Överenskommelsen, som blir ett tillägg till 

aktuellt avtal, gäller så länge avtalet gäller. 

 

Leverantör som anslutit sig till modellen deltar till dess att leverantören meddelar 

utträde eller till dess att kommunen meddelar att modellen upphör. 
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De leverantörer inom valfrihetssystemet som väljer att inte ansluta sig till 

modellen ersätts för uppdraget enligt fastställd grundersättning. 

Modellens uppbyggnad 

Modellen består av fyra delar: 

1. Mål  

2. Indikatorer (som visar riktningen)  

3. Indikatorvärden (målvärden) som visar som målet är uppnått  

4. Kvalitetspeng utifrån uppnått resultat. 

Mål 

Modellens mål baseras dels på nationell lagstiftning, dels på lokala målsättningar.  

 

Socialtjänstlagen Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet. 

Kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande säkras 

och utvecklas. 

Kommunfullmäktige Verksamheter som finansieras av Täby kommun 

håller hög kvalitet (inriktningsmål). 

Socialnämnden ”Äldreomsorgen, i Täby ska vara i länets absoluta 

toppklass”, vilket definieras som att Täby 

kommuns resultat för andelen brukare som är 

ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten i sin 

helhet är bland de fem högsta i länet.  

Tabell 1: Mål i modellen.  

Indikatorer och indikatorvärden 

En indikator är ett mått som ska påvisa, indikera, ett underliggande förhållande 

eller en utveckling. En indikator används ofta för att följa upp resultatet av olika 

insatser eller åtgärder samt för att tydliggöra kvaliteten för olika intressenter. 

  

Modellen baseras på kvalitet ur två dimensioner:  

 vad brukaren får (teknisk kvalitet, t ex vilka insatser) och 

 på vilket sätt insatsen ges (funktionell kvalitet, t ex bemötande). 

 
De två första indikatorerna ”Inflytande” och ”Helhetsomdöme” är hämtade från 

Socialstyrelsens indikatorbibliotek, vars indikatorer bland annat används i den 

nationella brukarundersökningen1. Gemensamt för dessa är att de har fastställts 

med hjälp av ett antal kriterier, till exempel att de mäter det som är avsett att 

mätas och att de är påverkbara så att en leverantör ska kunna påverka 

indikatorns utfall. 

 

                                                 
1 ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” 
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Den nationella brukarundersökningen genomförs en gång per år. Som underlag 

används registrerade brukare per den 31 december året innan. Undersökningen 

genomförs under våren och resultatet presenteras vanligen i slutet av oktober. 

Nya leverantör som tillkommer under undersökningsåret får följaktligen vänta 

till nästkommande år för att få ett resultat. En förutsättning för att få ett 

individuellt resultat är att minst sju brukare har svarat. 

 

Den tredje indikatorn ”Besök hos brukare” baseras på leverantörens egen 

rapportering i det digitala verktyget Phoniro. Denna rapportering ska göras från 

och med den dag leverantören får en brukare. Det innebär att leverantör som 

tillkommer under året har möjlighet att få kvalitetspeng för den tekniska 

kvaliteten redan under det första verksamhetsåret och även om antalet brukare är 

färre än sju. 

Indikatorvärde 

Ett indikatorvärde kan beskrivas som ett målvärde som talar om ifall målet är 

uppnått eller ej. Varje indikator har två indikatorvärden (målnivåer).  

Indikatorvärdena för nästkommande år fastställs av socialnämnden utifrån 

utfallet innevarande år. Till varje indikatorvärde är kopplat en nivå av 

kvalitetspengen.  

 

Indikator Mäter Indikatorvärde Källa och 

mätmetod 

Inflytande: 

Brukarens upplevelse 

av om personalen tar 

hänsyn till åsikter 

och önskemål om när 

hjälpen ska utföras 

(andel ganska eller 

mycket nöjda). 

 

 

Funktionell 

kvalitet. 

Nivå 1 motsvarar 

Täby kommuns 

resultat. Fastställs 

årligen av 

socialnämnden 

utifrån aktuellt 

utfall. 

 

Nivå 2 motsvarar 

det femte högsta 

värdet i länet. 

Fastställs årligen 

av socialnämnden 

utifrån aktuellt 

utfall. 

 

Nationell brukar-

undersökning.  

Resultat 

presenteras i 

slutet av oktober.  

 

 

Helhetsomdöme: 

Brukarens upplevelse 

av hemtjänsten i sin 

helhet (andel ganska 

eller mycket nöjda). 

Funktionell 

kvalitet. 

Som ovan. Som ovan.  
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Besök hos brukare: 

Besök i brukarens 

bostad som 

återrapporterats med 

in- och utkvittens 

(andel).  

 

 

Teknisk 

kvalitet.  

Nivå 1 motsvarar 

ett genomsnittligt 

värde av mätning 

under perioden 

januari- 

september 

(summa värden 

per månad/9).  

Fastställs av 

socialnämnden 

årligen.  

 

Nivå 2 är innebär 

start – och 

slutkvittens 

motsvarande 

minst 90 procent 

och gäller tills 

vidare. 

Digitalt 

inrapporterings-

system Phoniro.  

Tabell 2: Indikatorvärden 

Viktning av indikatorer 

Utifrån en prioritering av det område som indikatorn avspeglar tilldelas varje 

indikator en vikt. Ju högre vikt desto mer prioriterat eller viktigt bedöms området 

vara.  

 

Indikator funktionell kvalitet Vikt 

Inflytande 0,30 

Helhetsomdöme 0,70 

Summa 100 

Tabell 3 Viktning av indikatorer  

 
Inom området ”Teknisk kvalitet” finns endast en indikator, varför det inte är 

aktuellt att ange vikt.  

Beräkning av sammanvägt indikatorvärde 

Inom området ”Funktionell kvalitet” finns två indikatorer. För dessa beräknas ett 

sammanvägt indikatorvärde per nivå 1 respektive 2. Detta värde är det resultat 

leverantörn minst måste nå upp till för att erhålla kvalitetspeng.  

 

Det sammanvägda indikatorvärdet fås genom att  

1) Multiplicera varje indikatornivå med aktuell vikt.  
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2) Summera resultatet per indikatornivå. 

 

Det sammanvägda indikatorvärdet och det sammanvägda resultatet anges med 

en decimal. 

 

Exempel:  

 

Indikator funktionell 

kvalitet 

 

Utfall Täby 

kommun 

Vikt Sammanvägt 

indikatorvärde 

nivå 1 

Inflytande 86 0,30 25,8 

Helhetsomdöme 86 0,70 60,2 

Summa:    86,0 

Tabell 5: Exempel sammanvägt indikatorvärde 

Indikator funktionell 

kvalitet 

 

Utfall länets 

femte bästa 

resultat. 

Vikt Sammanvägt 

indikatorvärde 

nivå 2 

Inflytande 90 0,30 27 

Helhetsomdöme 92 0,70 64,4 

Summa:    91,4 

Tabell 4: Exempel sammanvägt indikatorvärde 

 

Inom området ”Teknisk kvalitet” finns endast en indikator, varför det inte är 

aktuellt med ett sammanvägt indikatorvärde.  

Beräkning av kvalitetspeng 

Kvalitetspengen beräknas med ett belopp per brukare. Detta fås genom att 

dividera budgeterat belopp med antal aktuella brukare med insatsen hemtjänst 

(exkl. trygghetslarm) som finns registrerade i det digitala 

inrapporteringssystemet Combine per den 30 september innevarande år.  

Exempel: 1 000 kronor.  

 

Beloppet per brukare fördelas med 70 procent till område ”Funktionell kvalitet” 

och 30 procent till område ”Teknisk kvalitet ”.  

 

Inom respektive område görs ytterligare en fördelning så att nivå 1 motsvarar 70 

procent av beloppet i nivå 2.  

 

Exempel:  

 

A: Belopp per brukare: 1 000 kr 

B. Belopp per brukare funktionell kvalitet (70 % av A) 700 kr 

C: Kvalitetspeng nivå 1 (70 % av belopp enligt B) 490 kr 
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D: Kvalitetspeng nivå 2 (100 % av belopp enligt B) 700 kr 

E: Belopp per brukare teknisk kvalitet (30 % av A) 300 kr 

F: Kvalitetspeng nivå 1 (70 % av belopp enligt E) 210 kr 

G: Kvalitetspeng nivå 2 (100 % av belopp enligt E) 300 kr 

Tabell 5: Exempel fördelning av kvalitetspeng 

 

Leverantör som  

a) har ett resultat i brukarundersökningen(minst sju svar) 

b) är valbar i socialnämndens valfrihetssystem och har registrerade brukare 

den 30 september och 

c) uppnår upp till någon av resultatnivåerna 

 

erhåller kvalitetspeng motsvarande kronor i aktuell nivå multiplicerat med antal 

aktuella brukare med insatsen hemtjänst (exkl. trygghetslarm) som finns 

registrerade i verksamhetssystemet Pulsen Combine per den 30 september 

innevarande år.  

Årsplan 

 

December Underlag till den nationella 

brukarundersökningen (aktuella 

brukare) kommande år inhämtas per 

den 31 december. 

Januari Mätningar av inrapportering i Phoniro 

startar den 1 januari.   

Februari – maj (preliminärt) Nationell brukarundersökning 

genomförs.  

September Uppgift om antal brukare inhämtas 

per den 30 september (beräkning av 

belopp per brukare).  

Oktober Mätning av inrapportering i Phoniro 

avslutas den 30 september.  

Oktober Uppgifter om aktuella leverantör samt 

antal brukare per leverantör inhämtas 

per den 30 september.  

November  Beräkning av utfall kvalitetspeng 

December (senast) Beslut om fördelning av kvalitetspeng 

Januari Utbetalning av kvalitetspeng 

Tabell 6: Årsplan kvalitetspeng 
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Utbetalning av kvalitetspeng 

Socialnämnden beslutar om fördelning av kvalitetspeng senast i december 

innevarande år förutsatt att samtliga resultat finns tillgängliga. I annat fall fattas 

beslut i februari påföljande år.  

 

Leverantör som valt att ansluta sig till modellen informeras i samband med att 

överenskommelsen tecknas om beslutsprocessen och när preliminärt besked 

finns tillgängligt på kommunens hemsida.  

 

Så snart sammanträdesprotokollet är justerat och beslutet vunnit laga kraft 

utbetalas bonus till det konto som finns registrerat hos kommunen om inget 

annat har överenskommits.  

 

Om det sker ett ägarbyte under innevarande år, tillfaller bonusen det företag som 

tar över verksamheten förutsatt att verksamheten drivs vidare i Täby kommun 

och att den nya leverantören uppfyller kriterierna enligt punkten ”Beräkning av 

kvalitetspeng”. 

 

Leverantör vars uppdrag i Täby kommun avslutas under det år kvalitetspengen 

beräknas erhåller ingen kvalitetspeng.    
 


