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TIDPLAN FÖR ATT LÄMNA UPPGIFTER FÖR PRIVAT 
UTFÖRARE AV HEMTJÄNST  
Vad - aktivitet När Hur 

Kvalitetsrapport med bl.a. 

• Synpunkter och klagomål: lämna 

sammanställning samt redogörelse och analys 

över vidtagna åtgärder. 

• Avvikelser: lämna sammanställning samt 

redogörelse och analys över vidtagna åtgärder. 

• Lex Sarahrapporter: lämna sammanställning 

samt redogörelse och analys över vidtagna 

åtgärder 

• Kritik från Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO), Arbetsmiljöverket eller annan 

myndighet: lämna sammanställning samt 

redogörelse och analys över vidtagna åtgärder. 

En gång per år 

för föregående 

år  
 

EKU skickar ut mall med datum för 

när rapporten ska skickas in till 

EKU.  
 

   Underlag till patientsäkerhetsberättelse.  
 

En gång per år 

för föregående 

år.  
 

Anvisning från äldre samt vård och 

omsorgsförvaltningen/hemsjukvård

en.  

Patientsäkerhetsberättelse beslutas 

av äldre samt vård och 

omsorgsnämnden i mars.  

Årsrapport och ekonomisk redovisning 

• För aktiebolag: Årsredovisning och ev. 

revisionsberättelse samt bolagsstämmoprotokoll 

• För ekonomisk förening: Årsredovisning, 

revisionsberättelse och 

föreningsstämmoprotokoll. Resultat- och 

balansrapport undertecknad av styrelsen och ev. 

VD om den ideella föreningen ej är större. 

• För ideell förening: Årsredovisning, 

revisionsberättelse och 

föreningsstämmoprotokoll. 

• För annan associationsform: Kontakta EKU. 

7 månader efter 

räkenskapsårets 

utgång.  
 

Utförare skickar in till EKU. 

Enheten för kontrakt och uppföljning 
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Lämna kontaktuppgifter inför Socialstyrelsens 

årliga undersökningar (brukarundersökning och 

enhetsundersökning) 

En gång per år 

i januari 

Kontaktperson på Intraservice 

kontaktar utförare. 

Besvara Socialstyrelsens webbenkät 

(enhetsundersökningen.) 

Ca mars varje 

år 

Delar av resultat kan redovisas och 

analyseras m.m. i kvalitetsrapport. 

Ta del av resultat av Socialstyrelsens 

undersökningar. 

Ca oktober 

varje år 

Delar av resultat kan redovisas och 

analyseras m.m. i kvalitetsrapport. 

Kontinuitetsmätning (antal personal som 

besöker brukare) under två veckor årligen. 

En gång per år 

Ca september 

EKU informerar om mätningen. 

Intraservice tar ut underlag från 

Phoniro. 

EKU skickar underlag till privata 

utförare för kontroll. 

EKU sammanställer resultat per 

utförare. 

Staden rapporterar in på stadennivå 

till KOLADA. 

Resultat kan redovisas och 

analyseras m.m. i kvalitetsrapport. 

Lämna uppgifter till nämndens 

uppföljningsrapporter. 

 

Ej aktuellt i 

dagsläget. 

 

 


