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Reviderade regler för kvalitetspeng i särskilt boende 

Inledning 

Verksamheter som finansieras av Täby kommun ska, oavsett regiform, hålla hög kvalitet. I den 

politiska viljeinriktningen för mandatperioden 2019-2022 uttrycks detta på följande sätt:  

”Vi ser det som politikens uppgift att sätta högt ställda kvalitetskrav och se till att det också blir 

så. Vi ställer oss positiva till att fristående entreprenörer vill hjälpa till att utveckla Täby och 

göra kommunen ännu bättre och mer effektiv. Om en kommunal verksamhet kan drivas bättre 

och mer effektivt av en extern utförare så kan detta förutsättningslöst prövas. Konkurrens på 

lika villkor mellan olika aktörer och fritt val för Täbyborna driver kvalitetsutvecklingen.”  

Inom tjänstekategorin särskilt boende har socialnämnden beslutat om en modell med 

kvalitetspeng. Kvalitetspengen ska bidra till att stimulera en kontinuerlig kvalitetsutveckling 

som bidrar till en äldreomsorg med hög kvalitet och som placerar äldreomsorgen i Täby i 

länets absoluta toppklass. Definition, se tabellen nedan.  

Den ursprungliga modellen fastställdes av socialnämnden den 18 november 2015 (dnr. SON 

2015/41-04). Därefter har modellen senast reviderats 2017 (dnr SON 2017/31-04).  

Modellens syfte 

 

Källa Beskrivning 

Socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL 

Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet. 

Kvaliteten i verksamheten ska fortlöpande säkras 

och utvecklas (3 kap.3 § SoL). 

Hälso-och sjukvårdslagen 

(2017:30) HSL 

Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så 

att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att 

vården särskilt ska vara av god kvalitet med en 

god hygienisk standard (5 kap. 1 § p 1 HSL).    
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Tabell 1: Definitioner på kvalitet.  

Modellens omfattning 

Modellen omfattar utförare och dess enheter som ingår i kommunens valfrihetssystem 

avseende tjänstekategorin särskilt boende för äldre enligt 5 kap. 5 § socialtjänstlagen 

(2001:453) SoL. Valfrihetssystemet omfattar leverantörer godkända enligt lag (2008:962) om 

valfrihetssystem LOV, som drivs på entreprenad enligt lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling LOU och utförare i kommunens egen regi. 

Valfrihetssystemets geografiska område framgår av förfrågningsunderlag som fastställs av 

socialnämnden och publiceras i den nationella databasen ”valfrihetswebben”. 

Boendet ska ha somatisk inriktning och/eller demensinriktning.  

Avgränsning 

Modellen omfattar inte leverantörer som tillhandahåller enstaka platser genom 

direktupphandling, driver särskilt boende med annan inriktning än vad som anges ovan (till 

exempel så kallade profilboenden) eller driver verksamhet i Täby kommun som inte ingår i 

valfrihetssystemet.  

Frivilligt deltagande 

Deltagandet är frivilligt. Leverantörer som önskar ansluta sig till modellen anmäler det till 

Avdelning äldreomsorg som upprättare en överenskommelse. Denna blir ett tillägg till aktuellt 

avtal.  

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

tills dess att modellen upphör.  

Den leverantör som väljer att inte ansluta sig till modellen ersätts för uppdraget enligt 

fastställd grundersättning. 

Kommunfullmäktiges 

inriktningsmål 

Verksamheter som finansieras av Täby kommun 

håller hög kvalitet. 

Socialnämndens mål och 

definition 

Socialnämndens verksamheter håller hög kvalitet. 

”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. 
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Modellens uppbyggnad 

Modellen bygger på tre komponenter som ingår i kommunens målstyrningsmodell: mål, 

indikatorer (som visar riktningen) och indikatorvärden som visar som målet är uppnått. Den 

fjärde komponenten i modellen är kvalitetspeng för uppnått resultat 

Mål, indikatorer och indikatorvärden 

Den politiska viljeinriktningen framgår i kommunens verksamhetsplan som fastställs årligen. 

Planens inriktningsmål fastställs av kommunfullmäktige och gäller vanligen en mandatperiod. 

Fullmäktiges mål ligger till grund för socialnämndens mål som omfattar nämndens samtliga 

verksamhetsområden och samtliga leverantörer oavsett regiform.  

Kopplat till varje mål finns en eller flera indikatorer vars syfte är att påvisa, indikera, ett 

underliggande förhållande eller en utveckling. En indikator används ofta för att följa upp 

resultatet av olika insatser eller för att tydliggöra kvaliteten för olika intressenter.  

Socialnämndens verksamhetsplan med mål och indikatorer är det styrdokument som 

nämnden har att använda i den övergripande styrningen av verksamheten. Genom att koppla 

kvalitetspengen till målen och indikatorerna i VP pekas riktningen ut för den utveckling som 

nämnden eftersträvar. 

Sammanvägt indikatorvärde 

Målvärde och resultat mäts i ett sammanvägt indikatorvärde. Detta fås genom att  

1) Multiplicera varje indikatornivå med aktuell vikt. 

2) Summera resultatet per indikatornivå. 

Det sammanvägda målvärdet och det sammanvägda resultatet anges med en decimal.  

Mål, indikatorer och indikatorvärden 2019 – 2022 

Modellen innehåller två målnivåer, där målnivå 1 (resultatet för Täby kommun) är 

utgångsläget 2019. Detta målvärde kan komma att justeras årligen baserat på föregående års 

resultat på kommunnivå. Målnivå 2 är för indikatorn ”ganska eller mycket nöjda med insatsen 

som helhet” det femte högsta resultatet i länet innevarande år (d v s lägsta nivå för ”länets 

absoluta toppklass”). 

Inriktningsmål Nämndmål Indikator Målvärde 

1 

Målvärde 

2 

Verksamheter 

som finansieras 

Täbybor erbjuds 

insatser av god 

kvalitet, evidens 

Andel brukare 

som är ganska 

eller mycket nöjda 

Minst 81 

procent. 

Minst 87  
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av Täby kommun 

håller hög kvalitet 

och 

rättssäkerhet. 

med boendet som 

helhet 
 

Registrerad 

smärtskattning 

under sista 

levnadsveckan.  

Minst 80 

procent  

Minst 82 

procent  

Tabell 2: Mål, indikatorer, indikatorvärden 2019-2022. 

Indikatorer och källor 

En målsättning är att använda indikatorer från säkra källor och målvärden som kan följas upp 

utan allt för stor arbetsinsats.  

 

Indikator Helhetsomdöme 

Beskrivning: Brukarnas upplevelse av det särskilda boendet i sin 

helhet (andel ganska eller mycket nöjda). 

Mäts genom: Nationell brukarundersökning. 

Källa:  Socialstyrelsens indikatorbibliotek. 

Kommentar: Brukarundersökningen genomförs på våren. Resultatet 

presenteras vanligen i slutet av oktober. För att få ett 

resultat i brukarundersökningen förutsätts att utföraren 

har brukare den 31 december året innan (då underlag till 

brukarundersökningen hämtas) och att minst sju brukare 

svarat.   

Ingår i socialnämndens verksamhetsplan.  

Indikator Registrerad smärtskattning sista levnadsveckan 

Beskrivning: Andel avlidna brukare där smärtskattning har 

registrerats under sista levnadsveckan.  

Mäts genom: Utförares egen inrapportering. 
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Källa:  Svenska palliativregistret. 

Kommentar: Rapporteringen omfattar hela boendet, d v s inte bara 

brukare från Täby. Leverantör som driver boenden 

utanför kommunen måste själv skicka in sin rapport till 

kommunen eftersom Täby kommun bara har tillgång till 

resultat för boenden inom kommunen.  

Om inte någon brukare avlidit under året får boendet 

resultatet ”100 procent”.  

Tabell 3: Indikatorer och källor.  

Viktning 

Utifrån hur angeläget det område som indikatorn avspeglar är tilldelas en vikt. Ju högre vikt 

desto mer väsentligt eller prioriterat bedöms området vara. Summan av vikterna ska vara 100.  

Indikator Vikt 

Helhetsomdöme 0,80 

Registrerad smärtskattning i palliativregistret 0,20 

Tabell 4: Viktning av indikatorer.   

Sammanvägt indikatorvärde 2019-2022 
 

Indikator Målvärde nivå 1 Vikt  Beräkning 

Helhetsomdöme 81 0,80 64,8 

Registrerad 

smärtskattning 

80 0,20 16 

Sammanvägt målvärde nivå 1 80,8 

Tabell 5: Sammanvägt indikatorvärde målnivå 1.  

Indikator Målvärde nivå 2 Vikt  Beräkning 
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Helhetsomdöme 87 0,80 69,6 

Registrerad 

smärtskattning 

82 0,20 16,4 

Sammanvägt målvärde nivå 2: 86 

Tabell 6: Sammanvägt indikatorvärde målnivå 2.  

Kvalitetspengen betalas ut till de enheter (d v s specifikt särskilt boende) som  

 har uppnått någon av de sammanvägda målnivåerna samt  

 ha levererat dygn till Täby kommun under perioden 1 januari – 31 december.  

Beräkning av kvalitetspeng 

Kvalitetspengen kan utgå i två nivåer: 

 Nivå 1: För resultat som motsvarar det sammanvägda indikatorvärdet i nivå 1 upp till 

indikatorvärde i nivå 2. Beloppet i indikatornivå 1 motsvarar 80 procent av beloppet i 

nivå 2. Belopp i nivå 1 är 102 kronor.  

 Nivå 2: Resultat motsvarande det sammanvägda indikatorvärdet i nivå 2 eller däröver. 

Kvalitetspengen beräknas på boendets sammanlagda resultat, d v s för boendet som 

helhet oavsett hur många brukare från Täby som ingår i underlaget. Belopp i nivå 2 är 

128 kronor.  

Kvalitetspeng utgår med fastställd nivå multiplicerad med till kommunen inrapporterade och 

verkställda dygn under perioden 1 januari – 31 december. 

Registrering av smärtskattning 

Indikatorn ”smärtskattning” handlar om andelen avlidna brukare som registrerats och 

smärtskattats under den sista levnadsveckan. Om det i en leverantörs verksamhet inte avlidit 

några brukare under innevarande år, och någon smärtskattning därför inte har kunnat 

registreras, anses i dessa fall boendet ha uppnått fullt resultat (100 procent registrerade).  

Leverantörer vars boende ligger utanför Täby kommun måste senast den 31 januari skicka in 

utdrag ut palliativregistret avseende registrerad smärtskattning.  

Utbetalning av kvalitetspeng 

Socialnämnden beslutar om fördelning av kvalitetspeng senast i februari påföljande år 

förutsatt att samtliga resultat finns tillgängliga.  
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Förslag på fördelning finns tillgängligt på kommunens hemsida i samband med att 

dagordningen till socialnämnden publiceras, vanligen två veckor innan sammanträdet.  

Så snart sammanträdesprotokollet är justerat och beslutet vunnit laga kraft utbetalas pengen 

till det konto som finns registrerat hos kommunen om inget annat har överenskommits.  

Kvalitetspeng vid ägarbyte och när utförarens uppdrag avslutas 

Om det sker ett ägarbyte under innevarande år (det år då kvalitetspengen beräknas) tillfaller 

kvalitetspengen den utförare som tar över verksamheten förutsatt att verksamheten drivs 

vidare med samma innehåll och i samma omfattning som tidigare.  

Utförare vars uppdrag i Täby kommun avslutas under det år kvalitetspengen beräknas erhåller 

ingen kvalitetspeng.    

 

 


