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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Jennifer Lendeng 

Socialnämnden 
2023-03-22 

Fördelning av kvalitetspeng i särskilt boende för 
äldre 2022 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar att fördela kvalitetspeng i särskilt boende för äldre år 
2022 enligt Beräkning fördelning av kvalitetspeng för särskilt boende 2022 
daterat den 16 februari 2023. 

Sammanfattning 

Inom särskilt boende för äldre finns det sedan 2016 en modell för kvalitetspeng 
(dnr 2015/41-04, § 114) med syfte att styra mot kvalitet och kvalitetsutveckling. 
Socialnämnden har beslutat att följa modellen för kvalitetspeng genom att dela ut 
kvalitetspeng till utförare inom särskilt boende för äldre förutsatt att utförarna 
uppnår vissa beslutade indikatorer. I modellen finns två indikatorer som visar om 
mål för kvalitet har uppnåtts eller inte och som styr fördelning av kvalitetspeng. 
En av indikatorerna hämtas från Socialstyrelsens brukarundersökning och den 
andra indikatorn hämtas från palliativregistret.  

För 2022 får nio utförare av särskilt boende för äldre kvalitetspeng enligt 
indikatorer för utbetalning av kvalitetspeng. 

Ärendet 

Modellen för kvalitetspeng har tagits fram i syfte för att stimulera till en 
kontinuerlig utveckling av kvaliteten inom särskilt boende för äldre. Vidare ska 
kvalitetspengen bidra till att uppnå kommunfullmäktiges mål att verksamheter 
som finansieras i Täby kommun ska hålla hög kvalitet.  

För kvalitetspeng för särskilt boende äldre finns två indikatorer som utförare 
behöver uppnå för att erhålla kvalitetspeng. En av indikatorerna anger 
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helhetsbedömning och baseras på Socialstyrelsens nationella 
brukarundersökning. Indikatorn visar andel brukare som är ganska nöjda eller 
mycket nöjda med det särskilda boendet som helhet. Den andra indikatorn 
bygger på registrering i palliativregistret och baseras på smärtskattning, som 
innebär andel avlidna som smärtskattats under den sista levnadsveckan.  

Indikatorerna är viktade 80/20 procent av värdet och varje indikator har två 
målnivåer. För att uppnå den första målnivån för indikatorn helhetsomdöme ska 
resultatet motsvara det genomsnittliga värdet för Stockholms län som år 2022 
uppgår till 76. För att uppnå den andra målnivån ska resultatet motsvara länets 
femte bästa värde som uppgår till 79. För den andra indikatorn som baseras på 
resultat för smärtskattning behöver utförare uppnå 80 för målnivå ett och 82 för 
målnivå två. 

Kvalitetspeng utgår med fastställd nivå multiplicerad med verkställda dygn under 
perioden 1 januari – 31 december 2022. 

Då Allégården inte fick något utfall i 2022 års brukarundersökning till följd av låg 
svarsfrekvens så beräknas helhetsomdömet på Ångarens resultat. Ångarens 
resultat ligger även till grund för Johannas trädgårds helhetsomdöme på grund 
av flytt av Allégården och Ångaren till Johannas trädgård under 2022.  

Fördelningen av kvalitetspeng för särskilt boende för äldre 2022 föreslås 
följande: 

Boende Utförare Kvalitetspeng 

Allegården Täby kommun 254 469 
Attundagården Täby kommun 3 209 789 
Ångaren Täby kommun 1 980 041 
Johannas trädgård Täby kommun 483 621 
Broby gård Vardaga Opalen AB 389 201 
Enhagsslingan Attendo Sverige AB 1 438 221 
Furan Vardaga Äldreomsorg AB 1 263 995 
Höstfibblan Vardaga Äldreomsorg AB 861 372 
Näsby Slottspark Silver Life Service AB 

0 

Näsbyparks 
Parkinsonboende 

Ideella föreningen Ersta 
Diakonisällskap med firma 
Ersta Diakonisällskap 0 

Rallarrosen Norrorts Omvårdnad ek. 
för 414 720 

Silverpark Vardaga Silverhemmen 
AB 416 784 
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Tibblehemmet 
 

Norlandia Care AB 
0 

Norrgårdshöjden 
 

Humana Omsorg AB 180 492 
 

Summa  10 892 706 
 

Ekonomiska överväganden 

Den totalt utbetalningen av kvalitetspeng i särskilt boende för äldre uppgår enligt 
förslaget till 10,9 mkr, vilket är 0,7 mkr lägre än budget. 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Marie Tid 
Avdelningschef äldreomsorg 

Bilagor 

- Beräkning fördelning av kvalitetspeng för särskilt boende äldre 2022, 
daterat den 16 februari 2023. 

Expedieras 

Avdelning äldreomsorg  

Controller Charlotte Hellners 

Utredare Jennifer Lendeng 
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