
Linköpings kommun 

linkoping.se 

 

 

 

[Dubbelklicka här för att infoga en bild] 
 

Riktlinjer för 

uppföljning 
 

Dokumenttyp: Riktlinjer 

Antaget av: Omsorgsnämnden 

Status: Antaget 2015-10-21 § 167 

Giltighetstid: Gäller tills vidare 

  

 



  

 

 

2 (10) 
 

  

Diarienummer:   On 2015-348 

Dokumentansvarig:  Omsorgsdirektör 

  

Tidpunkt för aktualitetsprövning:   2016-11 

Tidpunkt för senaste revidering:  

Relaterade styrdokument:   

Sökord:   Uppföljning, avtal, kvalitets- och utvärderingskontoret 
 

 



Riktlinjer för uppföljning Innehåll 

 

 

3 (10) 
 

  

Innehåll 

1 Årlig uppföljningsplan 4 

2 Verkställande enhet 4 

2.1 Sammanfattning av riktlinjer för uppföljning i punktform 5 

3 Mål och visioner 5 

4 Antal enheter och urvalsmetod 6 

4.1 Sammanfattning av mål och urvalsmetoder i punktform 7 

5 Ansvarsfördelning och arbetsprocesser 7 

5.1 Enskilda avtalsuppföljningar 7 

5.2 Övergripande uppföljningar 7 

5.3 Uppföljningsrapport 8 

5.4 Enkäter 8 

5.5 Samarbete med socialkontoret 8 

5.6 Samarbete inom förvaltningen 9 

5.7 Sammanfattning av arbetsfördelning och arbetsprocesser i 
punktform 9 

6 Allmänhetens insyn i verksamheten 9 

6.1 Publicering på webben 9 

6.2 Övriga besök som bidrar till insyn hos avtalsparter 9 

6.3 Sammanfattning av allmänhetens insyn i verksamheten 
presenterat i punktform 10 

7 Sammanfattning 10 

8 Uppföljning 10 

 

 



Riktlinjer för uppföljning Årlig uppföljningsplan 

 

 

4 (10) 
 

  

1 Årlig uppföljningsplan 

Varje år beslutar respektive nämnd om en årlig uppföljningsplan. Planen 

innefattar vilka fokusområden uppföljningsarbetet kommer att ha under året 

samt fastställer hur många verksamheter som kommer att följas upp och därtill 

även på vilket sätt. Utifrån kvalitetsuppföljningsplanen gör det verkställande 

kontoren detaljplaner. Där framgår mer specifikt vilka uppföljningar som 

kommer att genomföras. Den kvalitetsuppföljningsplan som nämnderna 

beslutar om är offentlig medan kontorets detaljplan betraktas som ett 

arbetsmaterial. Två typer av uppföljningar anammas, dessa är; övergripande 

uppföljningar som berör flera verksamheter, eller enskilda avtalsuppföljningar 

som endast berör en enhet eller ett avtal åt gången. 

Under ett år ska alla utförare lämna in verksamhetsberättelser för sina enheter, 

detta är reglerat via avtal. Utöver detta planeras alla enheter att varje år vara 

föremål för uppföljning på strukturell nivå utifrån ett område som bedöms vara 

relevant för tillfället. Exempel på områden kan vara; personalens kompetens 

och utbildningsbakgrund, nattbemanning, eller sjuksköterskebemanning. Om 

det visar sig att någon enhet har brister, eller om det föreligger misstanke om 

brister, gentemot avtal eller lagstiftning, kommer en djupare analys att göras 

och en individuell uppföljning av avtalet kan bli aktuellt. 

2 Verkställande enhet 

Kvalitets- och utvärderingskontoret arbetar med uppföljning av avtal avseende 

Omsorg- och äldreförvaltningen. Kontoret bedriver uppföljningsarbete på 

uppdrag av omsorgsnämnden och äldrenämnden. Det är via denna enhet som 

politiska programmet för uppföljning inom Omsorgs- och äldreförvaltningen 

kommer att verkställas. 

Kontorets huvudsakliga uppgift är att följa upp avtal ur ett brukarperspektiv 

och säkerställa att beställaren får det avtalet avser samt att det råder 

konkurrensneutralitet mellan utförarna. Kontoret följer inte bara upp privata 

utförare utan även de verksamhetsuppdrag som kommunens egna utförare 

(Leanlink) har. Historiskt sett har Omsorg- och äldreförvaltningen behandlat 

den kommunala utföraren som om det vore ett externt bolag, vilket innebär att 

de verksamhetsuppdrag som Leanlink har är utformat som ett avtal i likhet med 

de som de avtal som de privata utförarna har. Genom att inkludera den 

kommunala utföraren i uppföljningarna kan ledande tjänstemän och politiker få 

en bättre helhetssyn över samtliga verksamheter. Insyn i den egna 

verksamheten leder också till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare 

anlitas. Vidare så ger uppföljning på helheten en fingervisning om kvalitet 

kontra ekonomi vilket kan främja ekonomisk hushållning.  
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Kvalitets- och utvärderingskontoret består av 1,0 årsarbetande kontorschef, 2,0 

årsarbetande planeringsledare samt 1,0 årsarbetande äldreombudsman. 

Kontoret har tidigare bestått av 3 planeringsledare, men en tjänst är för tillfället 

vakant. Till kontoret finns även kopplat 1,0 årsarbetande medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS), samt 0,25 årsarbetande medicinskt ansvarig person för 

rehabilitering (MAR). Vissa strukturella justeringar av den uppföljande 

funktionen förväntas äga rum under mandatperioden. Två personer från 

gruppen kommer flyttas till en central enhet som kommer arbeta strategiskt för 

hela kommunen med uppföljningsfrågor. Omsorgs- och äldreförvaltningen 

föreslås att bli ekonomiskt ersatt motsvarande två tjänster. På så sätt nyttjas 

upparbetad erfarenhet till övrig kommunal verksamhet samtidigt som 

stabiliteten återställs på Omsorg- och äldreförvaltningen.  

2.1 Sammanfattning av riktlinjer för uppföljning i punktform 

• Politiska beslut gällande uppföljning verkställs av arbetsgrupp/kontor på 

Omsorg- och äldreförvaltningen. 

• Årliga uppföljningsplaner av respektive nämnd fattas. 

• Två huvudsakliga typer av uppföljningar kommer genomföras, 

övergripande och avtalsspecifika. 

3 Mål och visioner 

I och med den nya uppföljningsenheten på strategisk nivå avser Omsorg- och 

äldreförvaltningen höja ambitionsnivån för uppföljningsarbetet. Den nya 

enheten förväntas: 

 Skapa ett kompetensnav när det gäller upphandling och uppföljning. 

 Vara aktiv i omvärldsbevakning både nationellt, internationellt och 

genom deltagande i nätverk upprätthålla en hög kompetens inom 

området. 

 Bidra till ökad kunskapsutveckling mellan nämnder, styrelser och 

förvaltningar. 

 Förbättra uppföljningsarbetet genom att utveckla metoder och modeller 

för detta. 

 Bidra till tydliga rutiner, ramverk och arbetssätt.  

 Säkerställa strategiska perspektiv genom att bistå i utarbetandet av 

kvalitetsuppföljningsplaner.  

 Bidra till reflektion över arbetetssätt och metoder. 

Den nya enheten förväntas också att göra stickprov på uppföljningar och 

duplicera dessa för att säkerställa kvalitén på utförda uppföljningar håller en 

viss nivå. Genom ett gott samarbete mellan förvaltningen och den strategiska 

enheten förväntans en ökad professionalism och effektivare uppföljning uppnås 

inom omsorg- och äldreförvaltningen. 

Uppföljningsarbetet inom förvaltningen kommer fokusera på de höjda 

ambitioner avseende kvalitet som finns i samverkansprogrammet. Inom 

äldreomsorgen är dessa; kultur inom äldreomsorgen, läkemedelsoptimering, 
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chefs närvaro samt deras kompetens, mat och måltider, samt IT-teknik. 

Brukarinflytande är en annan viktig del i samverkansprogrammet, därför avser 

uppföljningen under de kommande åren genomsyras av brukares berättelser om 

den vård och omsorg som de får. 

Omsorgsnämndens viktiga områden i samverkansprogrammet är bland annat 

stärkt arbete mot våld i nära relationer, stöd till EU-migranter, rätt till 

självbestämmande, barns rätt till en trygg miljö, enkelt att få service, 

öppenvård till psykiskt sjuka missbrukare, vägen ur kriminalitet. 

Uppföljningsarbetet kommer till viss del spegla de områden som 

samverkansprogrammet belyst.   

För att ytterligare stärka personalen i den verkställande enheten genomförs ett 

värdegrundsarbete vilket kommer förtydliga uppdraget avseende varför och för 

vem som arbetet utförs.  

 

För en stärkt uppföljning är det också viktigt att den fristående rollen skyddas, 

något som ska säkerställas via den övergripande kommunala 

uppföljningsenheten. 

4 Antal enheter och urvalsmetod 

Ungefär tjugo enskilda avtalsuppföljningar per år inom respektive 

nämndområde planeras under mandatperioden. 

Enheter att följa upp väljs på följande sätt; ca en tredjedel väljs genom signaler 

från till exempel, brukare, anhöriga eller socialkontoret. Inkomna klagomål till 

äldreombudsmannen kan också vara vägvisande i urvalet. En tredjedel väljs 

utifrån val av kvalitets- och utvärderingskontoret tillsammans med 

beställarfunktionen på omsorgskontoret, dessa val kan baseras på till exempel 

tidigare uppföljningar, att verksamheter är väldigt anonyma, att det var länge 

sedan enheten blev kontrollerad, eller att avtalet eventuellt ska förlängas. En 

tredjedel av avtalsuppföljningarna lottas, i lottningen finns alla avtal till en 

början med. Under en sjuårsperiod ska alla avtal vara uppföljda, därför 

kommer uppföljda enheter plockas från lottningen tills att alla enheter är 

avstämda. Proceduren börjar sedan om från början. Avtalslängden varierar, 

men snittiden på avtal inom Omsorg- och äldreförvaltningen (med 

förlängningar) beräknas vara ca sju år.  

Utöver de uppföljningar som kvalitets- och utvärderingskontoret gör så följs 

alla avtal upp inom två månader från avtalsstart. Dessa uppföljningar ansvarar 

omsorgskontoret för, vilka även är ansvariga för avtalsskrivning och 

upphandlingsfrågor. På så sätt försäkrar sig beställaren om att utförarna har 

kommit igång på det sätt som förväntas.  
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4.1 Sammanfattning av mål och urvalsmetoder i punktform 

• 40 individuella avtalsuppföljningar planeras per år, fördelat lika på båda 

nämnderna. 

• Urvalet av individuella uppföljningar delas lika i tre delar, signaler, urval 

av beställarfunktion, samt lottning. 

• Vid avtalsstart följs samtliga enheter upp inom två månader. 

5 Ansvarsfördelning och arbetsprocesser 

Nämnd beslutar om årlig plan för uppföljning som senare bryts ned i en 

detaljplan av verkställande tjänstemän. Metodutveckling och arbetsprocesser 

kommer vara viktigt under hela mandatperioden men i inledande skede 

kommer vedertagna processer och metoder användas.  

5.1 Enskilda avtalsuppföljningar 

Varje uppföljning genomförs av en ansvarig tjänsteman och minst en 

assisterande. De ansvarar för att genomföra uppföljningen och skriva en 

uppföljningsrapport som ska presenteras för berörd nämnd. Inför uppföljningen 

gör ansvariga tjänstemän flera förberedelser: 

• Läser avtal. 

• Går igenom inkomna synpunkter och klagomål. 

• Hämtar in uppgifter från omsorgskontor, socialkontor och MAS. 

• Hämtar in uppgifter från IT-system. 

Därefter framställs eventuella frågeguider eller annat material som behövs. 

Tjänsteman väljer också ut vilket eller vilka områden från avtalet som ska 

följas upp. Det kan komma att ändras under uppföljningens gång. Metoder som 

används kan vara observationsstudier, intervjuer, enkäter eller insamling av 

dokumentation. En uppföljning kan innehålla flera av dessa metoder. Vid 

rapportskrivning finns mallstöd tillgängligt via IT-system.  

5.2 Övergripande uppföljningar 

Övergripande uppföljningar hanteras som projekt. Ansvarig tjänsteman blir då 

projektledare och sammanställer en projektplan tillsammans med andra som 

blir involverade i uppföljningen. Projektplanerna är arbetsmaterial.  

Kvalitets- och utvärderingskontoret gör även uppföljningar på specifika frågor, 

det kan exempelvis gälla personalkontinuitet under en viss period eller annat. 

Vid dessa uppföljningar följs samtliga eller en kategori av verksamheter upp 

beträffande den specifika frågan. Detta görs för att få en strukturell överblick 

samt belysa generella problemområden. En samlad rapport framställs. 

Övergripande uppföljningar kan leda till enskilda uppföljningar, detta görs om 

brister gentemot avtal antas. 



Riktlinjer för uppföljning Ansvarsfördelning och arbetsprocesser 

 

 

8 (10) 
 

  

5.3 Uppföljningsrapport 

Uppföljningsrapporten skrivs av ansvarig tjänsteman. Det är den som ligger till 

grund för eventuella beslut av äldrenämnden och omsorgsnämnden. Även om 

inga åtgärder föreligger presenteras rapporten som ett informationsärende till 

den nämnd som avtalet är kopplat till. Rapporten skickas också till berörd 

verksamhetschef och publiceras på kvalitets- och utvärderingskontorets 

hemsida. Alla färdiga rapporter är offentliga dokument.  

Efter varje utförd uppföljning skrivs en rapport, rapporten innehåller fasta 

rubriker, dessa är: 

• bakgrund 

• syfte och metod 

• verksamhetsuppföljning 

• (uppföljningsrubriker) 

• kommentar från uppföljningen 

• bedömning 

• åtgärder 

Andra rubriker kan förekomma i rapporterna beroende på uppföljning. Under 

rapportskrivningen kan tjänsteman skicka hela eller delar av rapporten till 

exempelvis verksamhetschef för läsning, syftet är att säkerställa att intervjuer 

eller andra sakfrågor uppfattas korrekt. Rapporten är då att betrakta som 

arbetsmaterial. Den färdiga rapporten är en offentlig handling. Vidare så kan 

fotografier filmer eller annat material vara en del av redovisningen av 

uppföljningen, detta gäller både övergripande- och enskilda 

avtalsuppföljningar. 

5.4 Enkäter 

Brukarundersökningar i form av enkäter är en indirekt uppföljningsmetod som 

görs kontinuerligt med något eller några års mellanrum. Omsorgs- och 

äldreförvaltningen strävar efter jämförbara resultat och använder frågor som 

förväntas vara hållbara över tid. Resultaten från dessa blir en del i det 

strategiska arbetet för att bestämma om verksamheter ska upphandlas eller inte. 

Vissa av enkäterna samt annat uppföljningsstöd kommer att köpas från statistik 

och utredningar samt från kommunens forsknings och utvecklingscentrum 

(FoU). Även externa tjänster kan komma att köpas som uppföljningsstöd. 

5.5 Samarbete med socialkontoret 

Socialkontoret ansvar för individuppföljning, det vill säga att de bland annat 

kontrollerar genomförandeplaner och dess innehåll samt att vården och 

omsorgen bedrivs i enlighet med dessa. Varje år kommer kvalitets- och 

utvärderingskontoret och socialkontoret synkronisera en del uppföljningar. 

Samarbetet har under tidigare år varit strukturerat så att först har socialkontoret 

genomfört en individuppföljning, därefter har kvalitets- och 

utvärderingskontoret använt sig av de uppgifter som framkommit som underlag 
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till en avtalsuppföljning. Denna arbetsmetod kan även ske i omvänd ordning. I 

vissa fall har socialkontoret och kvalitets- och utvärderingskontoret gjort 

uppföljningsbesök tillsammans, detta kan också ske framöver. 

5.6 Samarbete inom förvaltningen 

Omsorgskontoret och kvalitets- och utvärderingskontoret är en del av samma 

förvaltning med ändå till viss del fristående från varandras arbetsuppgifter. Det 

är dock av strategisk vikt att de olika grupperna lär av varandra och 

strukturerar sitt arbetssätt för att främja bättre upphandlingar och bättre 

uppföljningar. 

5.7 Sammanfattning av arbetsfördelning och arbetsprocesser i 
punktform 

• Enskilda- och övergripande avtalsuppföljningar sammanställs i rapportform 

som presenteras för berörd nämnd. 

• Mallar ska användas vid rapportskrivning, dessa ska finnas tillgängliga via 

kommunens IT-system. 

• Brukarenkäter görs med jämna intervall. 

• Visst uppföljningsstöd kommer att köpas från interna aktörer som statistik 

och utredningar och FoU.   

• Metodutveckling är en viktig process som ska upprätthållas. 

• Samarbete och avstämningar med grupper inom den egna förvaltningen 

samt socialkontoret är en del av uppföljningsarbetet. 

6 Allmänhetens insyn i verksamheten 

6.1 Publicering på webben 

För att öka allmänhetens insyn avseende all typ av verksamhetsuppföljning 

som berör Leanlink eller de privata utförarnas verksamhet publiceras samtliga 

uppföljningar och enkätsvar på linkoping.se/kou. Förvaltningen arbetar också 

med förstärkt IT-stöd för ökad transparens. Avtal och uppföljningar kommer 

att vara kopplad till varje enhet på tjänsten ”hitta och jämför boende” på 

linkoping.se. På så sätt blir det lättare för intresserade att hitta avtal och 

information om olika verksamheter. Detta arbete beräknas att bli färdigt under 

2016.  

Uppföljningsrapporterna e-postas också personligt till de verksamhetschefer 

som varit berörd av uppföljningen, de uppmanas vid denna korrespondens att 

delge personal om sammanställt resultat. 

6.2 Övriga besök som bidrar till insyn hos avtalsparter   

Utöver den strukturerade uppföljningen som utförs av kvalitets- och 

utvärderingskontoret, utförs andra typer av besök i verksamheten så som 

enhetsråd och platsbesök. Dessa besök genomförs av planeringsledare på 

omsorgskontoret tillsammans med politiker, dessa planeras genomföras varje 
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år minst en gång, på varje enhet inom Omsorg- och äldreförvaltningen. Ökad 

insyn och större förståelse för verksamheten förväntas bli resultatet. Dessa 

träffar blir också ett tillfälle för brukarna att direkt kunna påverka politiker, en 

demokratisk möjlighet för många medborgare som på grund av ålder, sjukdom 

eller annan nedsatt förmåga har svårt att delta i andra forum. 

6.3 Sammanfattning av allmänhetens insyn i verksamheten 
presenterat i punktform 

• Alla uppföljningsrapporter presenteras på webben. 

• Enhetsråd och/eller platsbesök sker minst en gång per år. 

7 Sammanfattning 

Årliga uppföljningsplaner fattas av omsorgsnämnden samt äldrenämnden, 

dessa planer förfinas och verkställs av tjänstemän på Omsorgs- och 

äldreförvaltningen. Två huvudsakliga uppföljningsspår används, övergripande- 

och individuella avtalsuppföljningar. Alla avtal förväntas att följas upp eller 

beröras av kontroll via övergripande uppföljningar varje år. Utöver detta är 

målsättningen att 20 individuella uppföljningar inom respektive nämnd ska 

genomföras. Alla uppföljningar ska sammanställas i rapportform och 

presenteras till berörd nämnd. Nämnden ansvarar för att besluta om vite eller 

andra sanktioner. Höjda ambitioner inom uppföljningsarbetet verkställs bland 

annat med hjälp av central enhet samt fördjupat värdegrundsarbete. 

Metodutveckling ska ses som en ständigt pågående process liksom samarbetet 

inom förvaltningen och med socialkontoret. Brukarenkäter ska vara ett 

återkommande inslag i uppföljningsarbetet, det är dock viktigt att dessa inte 

förändras för mycket utan behåller sin jämförbarhet, vilket är viktigt för det 

strategiska arbetet. Uppföljning och kontroll av privata utförare tillika den 

kommunala utföraren ska genomsyras av öppenhet för allmänhet och berörda 

parter, webben är ett viktigt verktyg för detta. Därför presenteras 

uppföljningsrapporter och annat material systematiskt på linkoping.se.   

8 Uppföljning 

I samband med att innevarande års kvalitetsuppföljningsplan redovisas till 

nämnderna i november görs även en genomgång och uppföljning av 

programmet för uppföljning. Vid behov av revidering sker detta i samband med 

att ny kvalitetsuppföljningsplan fastställs av respektive nämnd 

 


