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Sammanfattning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ASF bedömer att Förenade Cares boenden
Rönnbacken, Vallhem och Nattvilan bedriver sin verksamhet i de flesta avseenden i enlighet med
det avtal som skrivits med förvaltningen. De brukarundersökningar som Förenade Cares
verksamheter genomförde under år 2021 visade att klienterna över lag var nöjda med både mat
och bemötande samt att de flesta kände sig trygga under sin vistelse på boendena. Rönnbacken,
Vallhem och Nattvilan tar emot till klienters synpunkter och försöker att göra förändringar i
verksamheterna utifrån önskemål som framkommer, exempelvis vad gäller mat.
Det kan konstateras att Förenade Care har arbetat med de utvecklingsområden som
uppmärksammades i samband med kvalitetsuppföljningen för år 2020. Dessa områden var
verksamheternas systematiska arbete med avvikelser och lex Sarah, tillbud samt systematiskt
jämställdhetsarbete.
Förenade Care har upprättat en rutin med fokus på klienter för att säkerställa att inga klienter
utsätts för kränkande särbehandling. Förenade Care har även tagit fram en åtgärdsplan för att
tydliggöra arbetet med jämställdhet och mångfald. Både kränkande särbehandling, jämställdhet
och mångfald är stående punkter på verksamheternas arbetsplatsträffar och följs upp
systematiskt.
Systematiskt arbete med avvikelser och lex Sarah
Under 2021 har 3 lex Sarah-utredningar avseende händelser som inträffade på Rönnbacken
upprättats. Både på Vallhem och Nattvilan har det under året inträffat allvarliga händelser där
klienter farit illa eller riskerade att fara illa, men dessa händelser har inte rapporterats och utretts
enligt lex Sarah. ASF bedömer att det finns fortsatt behov av ett aktivt arbete med att
uppmärksamma missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden, d.v.s. händelser som
innebär ett hot mot eller som medför negativa konsekvenser för klienternas liv, säkerhet och
hälsa.
I de utredningar som gjordes har inga orsaker på organisationsnivå identifierats. ASF vill
uppmärksamma Förenade Care på att ett systematiskt arbete med avvikelser och lex Sarah syftar
till att förebygga och förhindra att missförhållanden inträffar och att de klienter som vistas på
boendena far illa eller riskerar att fara illa. Därför är det viktigt att inte enbart utreda
omständigheterna kring en enskild klient utan att lyfta blicken och analysera vad verksamheten
kan göra för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. Exempel på förebyggande
åtgärder kan vara kompetensutveckling av personal avseende psykisk ohälsa, aktuell forskning
avseende beroendesjukdomar m.m., att anpassa bemanningen utifrån målgruppens behov och
aktuell situation, att göra förändringar i lokalen för att öka säkerheten etc.
Tillbud och avvikelser
Av de underlag som lämnas inför kvartalsuppföljningar framgår numera tydligare vilka händelser
som är tillbud (händelser som påverkar personal) och vilka som är avvikelser (händelser som
påverkar klienter). ASF vill uppmärksamma verksamheterna på att samma händelse kan medföra
negativa konsekvenser både för klienter och personal. Dessa händelser kan i så fall med fördel
redovisas både som avvikelse och tillbud för att synliggöra att både klienter och personal drabbas

när det exempelvis förekommer våld i någon av verksamheterna. ASF vill även uppmärksamma
Förenade Care på att hot och våld inte bara medför konsekvenser för den/de som drabbas
direkt, utan att även personer som bevittnar hot och våld kan bli påverkade och må dåligt.
Förenade Care bör därför rapportera och utreda händelser avseende hot och våld som rör
klienter enligt lex Sarah.
ASF kommer inom ramen för kvartalsuppföljningarna att följa upp hur Rönnbacken, Vallhem
och Nattvilan arbetar med hantering av avvikelser och missförhållanden/påtagliga risker för
missförhållanden.

Bakgrund
ASF ingick 1 januari 2019 entreprenadavtal med Förenade Care på 18 platser i akut- och
dygnsboende för hemlösa kvinnor som fyllt 20 år, 38 platser i dygnsboende för män som fyllt 20
år samt 14 platser i akutboende en natt i taget för män och par som fyllt 20 år. Samtliga
boendeplatser är avsedda för personer med en socialt sammansatt problematik och som har
aktivt missbruk och/eller psykisk ohälsa.
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet genomför ASF kvartalsuppföljningar (4 gånger
per år) samt sammanställer en årlig kvalitetsuppföljningsrapport av Förenade Cares boenden
Rönnbacken, Vallhem och Nattvilan.
Det kan konstateras att Förenade Care har arbetat med de utvecklingsområden som
uppmärksammades i samband med kvalitetsuppföljningen för år 2020. Dessa områden var
verksamheternas systematiska arbete med avvikelser och lex Sarah, tillbud samt systematiskt
jämställdhetsarbete.
Förenade Care har upprättat en rutin med fokus på klienter för att säkerställa att inga klienter
utsätts för kränkande särbehandling. Förenade Care har även tagit fram en åtgärdsplan för att
tydliggöra arbetet med jämställdhet och mångfald. Både kränkande särbehandling, jämställdhet
och mångfald är stående punkter på verksamheternas arbetsplatsträffar och följs upp
systematiskt.

Metod
Uppgifter som ligger till grund för denna kvalitetsuppföljningsrapport har inhämtats genom
-

Sammanställning av kvartalsuppföljningar
Sammanställning av veckovis beläggningsstatistik
Förenade Cares verksamhetsberättelser för Rönnbacken, Vallhem och Nattvilan
Genomgång av lex Sarah-utredningar som upprättats av Förenade Care
Genomgång av de synpunkter och klagomål som ASF har lämnat över till Förenade Care
för hantering under år 2021 och Förenade Care svar.

Förenade Care har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på faktadelen. Inga synpunkter
har inkommit.

Verksamheternas innehåll
Både Rönnbacken, Vallhem och Nattvilan serverar näringsrik kvällsmat och frukost samt
kvällsfika till klienterna. På Rönnbacken och Vallhem serveras även lunch. När det under året har
kommit in synpunkter och önskemål avseende maten har Förenade Care i stor utsträckning
försökt att tillgodose önskemålen. Utöver måltiderna erbjuder verksamheterna olika sociala
aktiviteter till klienterna såsom kortspel och andra sällskapsspel, filmkvällar, fotbollskväll, bingo
m.m. Verksamheterna firar högtider såsom påsk och jul m.m. och uppmärksammar klienter som

fyller år. Aktiviteterna har utformats och anpassats utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer med anledning av pandemin.
Klienterna får under sin vistelse tillgång till tvättstuga. De flesta, förutom par, bor i egna rum
men delar dusch och toalett. Det finns utsedda kontaktpersoner för klienterna som de kan vända
sig till när de behöver hjälp med att t.ex. komma i kontakt med socialtjänsten eller hälso- och
sjukvården.

Kvalitet, statistik och uppföljning
Lokaler
Av Förenade Cares verksamhetsberättelser framgår att verksamheterna under året har vidtagit
olika åtgärder för att säkerställa lokalerna skick. På Rönnbacken har bl.a. fönstren tätats, på
Vallhem och Nattvilan har fönster och entrédörrar bytts ut m.m. Verksamheterna har vid flera
tillfällen under året haft besök från Anticimex för att söka efter vägglöss.

Avvikelsehantering och tillbud
Sammanställningen nedan har gjorts utifrån de kvartalsvisa tillsynsrapporterna som Förenade
Care lämnat till ASF.
Verksamhet

Avvikelser

Rapporter om
missförhållanden/
påtagliga risker för
missförhållanden
(lex Sarah)

Tillbud

Rönnbacken
Vallhem
Nattvilan
Totalt

5
8
1
14

3
0
0
3

6
15
2
23

Många avvikelser och tillbud handlar våld eller hot om våld, både mellan klienter och mot
personal. Vid några tillfällen har polis behövt tillkallas. Flera avvikelser har handlat om klienternas
dåliga psykiska mående eller konsekvenser av klienternas droganvändning. Ingen av dessa
avvikelser har utretts enligt lex Sarah trots att det kan antas att de inneburit negativa
konsekvenser för både den enskilde och andra klienters liv, säkerhet och/eller psykiska och
fysiska hälsa.
Förenade Care har under året genomfört 3 lex Sarah-utredningar som de skickat in till ASF. Alla
3 händelser inträffade på Rönnbacken. 2 utredningar handlade om att klienter med psykisk ohälsa
farit illa. 1 utredning handlade om att en klient skadats fysisk vid en fallolycka i boendet. Inte i

någon av utredningarna har orsaker på organisationsnivå identifierats, utan orsaker till
händelserna tillskrivs i stor utsträckning till klienternas mående och faktorer på individnivå.
ASF har i samband med kvartalsuppföljningarna uppmärksammat att det har inträffat flera
allvarliga händelser (främst olika våldssituationer) på både Vallhem och Nattvilan. Inte en enda
händelse har rapporterats och utretts enligt lex Sarah, trots att det fanns påtagliga risker för och
att det faktiskt uppstod negativa konsekvenser för enskilda klienter säkerhet och hälsa.
I alla verksamheter inträffar händelser som innebär att verksamheten i något avseende brister när
det gäller kraven på kvalitet. Det är då viktigt att de tas om hand i verksamhetens systematiska
förbättringsarbete. Klienter inom målgruppen som vistas på Förenade Cares boenden har ofta en
komplex social problematik, inte sällan i kombination med aktiv beroendesjukdom och psykisk
ohälsa, vilket innebär att det alltid finns utmaningar och risker med att låta flera klienter med
liknande problematik vistas tillsammans. Det ställer höga krav på bemanningen, personalens
kompetens och bemötande för att kunna tillförsäkra klienterna en trygg och säker vistelse. ASF
vill uppmärksamma Förenade Care på att syftet med lex Sarah är att identifiera fel och brister på
organisationsnivå som kan leda till eller riskera att leda till negativa konsekvenser för klienternas
liv, säkerhet och hälsa och som behöver åtgärdas.
För att kunna bedriva ett effektivt och systematiskt förbättringsarbete där missförhållanden och
påtagliga risker för missförhållanden rapporteras och åtgärdas är det nödvändigt att det råder en
öppenhet i verksamheten så att anställda m.fl. verkligen rapporterar missförhållanden. En
avgörande faktor för hur väl detta kan uppfyllas är bl.a. det stöd och aktiva förhållningssätt som
chefer och arbetsledare i verksamheten kan bidra med. Ledningen ska uppmuntra och välkomna
ett arbetssätt som innebär att de anställda uppmärksammar och rapportera sådant som kan
medföra att missförhållanden uppstår.

Synpunkter och klagomål från ASF
Sedan den 29 januari 2021 har ASF en ny rutin för att hantera synpunkter och klagomål som
ASF:s medarbetare har på externa aktörer och leverantörer. Rutinens syfte är att den berörda
verksamheten ska få möjlighet att åtgärda den identifierade bristen. Målet är att det ska leda till en
ökad kvalité för den enskilde klienten och i förlängningen för hela verksamheten. Rapporterade
externa klagomål sammanställs, analyseras och statistikförs.
Under 2021 har det rapporterats in 3 klagomål/synpunkter via ASF:s externa klagomålshantering
på Förande Care. Då ASF:s rutin för att rapportera in klagomål på externa parter är relativt ny
finns det inte möjlighet att jämföra antalet med tidigare år. Det kan också finnas klagomål som
framförts i andra sammanhang, exempelvis vid kvartalsuppföljningar, och som därmed inte ingår
i statistiken för 2021. De inrapporterade klagomålen gällde Vallhem och rörde bristande
bemötande i telefon, brister i insatsen och klient som blivit felhänvisad.
Det har även framkommit att klienter inte fick mat när de inte var på plats i tid trots att maten
fortfarande stod framme samt synpunkter på bemötande och visitering rörande klienter på
Rönnbacken.

Åtgärder som klagomålen har lett till innefattar bl.a. att klienter får mat även om de skulle missa
de fastställda mattiderna, att rutiner för polisanmälan och avstängning har tagits fram resp.
reviderats.

Användning av platserna
Förenade Care redovisar veckovis hur många av boendeplatserna som är upptagna och lediga. Av
Rönnbackens totalt 18 platser var det i snitt 15 platser som användes varje vecka. Under hösten
var beläggningen lägre under några veckor. Troligtvis har behoven av boende kunnat tillgodoses
på annat sätt.
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Av Vallhems totalt 38 platser var i snitt 34 platser upptagna varje vecka, men beläggningen var
något lägre under sommaren och början av hösten.

Beläggningsgrad Vallhem år 2021
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Av Nattvilans totalt 14 platser var i snitt 12 platser upptagna varje vecka.

Beläggningsgrad Nattvilan år 2021
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Avvisning och avstängning/portning
Under året har det framkommit oklarheter kring på vilka grunder klienter kan bli avvisade eller
avstängda och hur länge avvisningen/avstängningen kvarstår.
Vid kvartalsuppföljningarna har det framkommit att både Rönnbacken, Vallhem och Nattvilan
ibland avvisar klienter (både för natten och i några timmar) och ibland även stänger av klienter
under en längre tid. Vid avvisningar på de biståndsbedömda platserna genomförs s.k. 3partssamtal (berörd klient, personal från Förenade Care och ansvarig socialsekreterare) för att
diskutera möjligheten att kunna återvända till boendeplatsen. Skäl för avvisning kan vara att klient
intar droger/alkohol inom verksamhetens lokaler, våld eller hot om våld, upprepade rökning på
rummet m.m.
Inträffar händelser som leder till polisanmälan av berörd klient blir klienten avstängd, vilket
innebär att hen inte är välkommen tillbaka till boendet förrän verksamheten får besked från
polisen om att ärendet är avslutat eller att polisutredningen är nedlagd. Om inget besked om
polisanmälan lämnas inom 4 månader från det datum polisanmälan gjordes, ska Förenade Care
enligt ny rutin själva ta reda på mer information. Får Förenade Care reda på att polisutredningen
är nedlagd/brott inte kunde styrkas, är berörd klient välkommen tillbaka.
Under hösten 2021 har det även framkommit att klienter blivit tillfälligt avvisade när de
bedömdes vara mycket påverkade eller när de inte kommit till boendet i tid. Berörda klienter har
farit illa p.g.a. dessa tillfälliga avvisningar. Dels har de inte fått det stöd de var berättigade till
genom biståndsbeslut, dels har de drabbats av allvarliga negativa konsekvenser avseende säkerhet
och hälsa. Dessa händelser borde ha rapporterats och utretts enligt lex Sarah. ASF har förtydligat
att tillfälliga avvisningar av personer som är påverkade inte får förekomma.

Pandemins påverkan
Även år 2021 präglades av pandemin. Vad gäller Förenade Cares verksamheter så har
bemanningen påverkats av att personal med förkylningssymtom inte kunnat arbeta som planerat.
Förenade Care har vid behov tagit in vikarier. Ibland har det varit svårt att få tag i vikarier, särskilt
till arbetspass på natten och bemanningen har då tillfälligt varit lägre än planerad.
Klienter som uppvisade symtom flyttades till s.k. egenvårdsplatser som anordnades först av
externa leverantör och sedan drevs i ASF:s regi för att förhindra smittspridning. Förenade Care
var behjälpliga med att ringa efter ambulans vid behov. Förenade Care har även samarbetat med
Stadsmissionen för att hjälpa klienterna att vaccinera sig.

