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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Sara Eriksson 

Socialnämnden 
2021-12-08 

Fördelning av kvalitetspeng i särskilt boende för 
äldre 2021 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att fördela kvalitetspeng i särskilt boende för äldre 
år 2021 enligt föreliggande förslag. 

Sammanfattning 

Socialnämnden fattade den 10 november 2021 (§ 142) beslut om att ersätta 
utförare inom särskilt boende för äldre med 70 procent av summan för 
kvalitetspeng de erhöll 2020. Detta med anledning av att den 
brukarundersökning som ska ligga till grund för fördelningen inte genomförs 
under 2021. 

Modellen med kvalitetspeng i särskilt boende för äldre omfattar 11 utförare, dessa 
är desamma som föregående år. 

Ärendet har förhandlats enligt § 11 lag (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet. 

Ärendet 

Socialnämnden beslutade den 18 november 2015 att införa en kvalitetspeng i 
särskilt boende för äldre. Syftet med kvalitetspengen är att stimulera till en 
kontinuerlig utveckling av kvaliteten inom särskilt boende för äldre. Sedan 
modellen infördes har det gjorts vissa justeringar och förtydliganden.  

Modellen innehåller två indikatorer som ger ett sammanvägt indikatorvärde som 
leder till fördelning av kvalitetspeng förutsatt att vissa nivåer uppnås. Indikatorn 
helhetsomdöme hämtas från en nationell brukarundersökning som 
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Socialstyrelsen genomför. Indikatorn smärtskattning hämtas från palliativa 
registret.  

I modellen stipuleras att indikatorerna vägs samman. Detta innebär att uteblivet 
resultat i brukarundersökningen leder till att utfall i kvalitetspeng blir noll. För 
2021 har socialnämnden fattat ett beslut att ersättning ska utgå med 70 procent 
av 2020 års resultat med anledning av att den brukarundersökning som finns till 
grund för indikatorn helhetsomdöme inte genomförs under 2021.  

Modellen med kvalitetspeng i särskilt boende för äldre omfattar 11 utförare. 
Dessa är desamma som föregående år. 

Fördelningen av kvalitetspeng i särskilt boende för äldre 2021 föreslås enligt 
följande: 

Särskilt 
boende 

Företag/Utförare Utfall 
kvalitetspeng 
2020 

Utfall 
kvalitetspeng 
2021 

Allégården Täby kommun 1 017 875 712 513 
Attundagården Täby kommun 3 181 999 2 227 400 
Broby gård Vardaga Opalen 1 297 337 908 136 
Enhagsslingan Enhagsslingan 1 628 120 1 139 684 
Furan Vardaga 1 275 867 893 107 
Höstfibblan Vardaga 798 146 558 702 
Rallarrosen Norrorts ek. för. 412 953 289 067 
Silverpark Vardaga Silverhemmen 1 389 280 972 496 
Tibblehemmet Norrlandia 0 0 
Norrgårdshöjden Humana 601 641 421 149 
Ångaren Täby kommun 2 707 999 1 895 599 
Summa  14 311 218 10 017 853 

 

Utförarna får 70 procent av utbetald kvalitetspeng 2020. 

Ärendet har förhandlats enligt § 11 lag (1976:580) om medbestämmande i 
arbetslivet. 

Ekonomiska överväganden 

Den totala utbetalningen för kvalitetspeng i särskilt boende för äldre uppgår 
enligt förslaget till drygt 10 mnkr. Detta understiger budgeten med ca 1,6 mnkr 
vilket är i linje med den prognos som gjordes i delårsbokslutet för 
socialnämnden. 
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