
     11 november 2017 

 

Historik bakom och sammanfattning av åtgärder avseende Tullbackagården. 

Rapporteringen lämnades till Fredrik Bergström, socialchef, den 8 september. Utredare utsågs och 

tillsammans med ansvarig enhetschef Veronica Arrborn säkerställdes att inledande åtgärder 

påbörjades. De omedelbara åtgärderna var att enhetschefen deltog i omsorgsarbetet och att ett 

förtydligade av uppgifter gavs till gruppledaren om vad som ska följas upp under dagen. 

12 september träffade socialchefen medarbetare på avdelningarna Sågen och Milan för att informera 

om att en utredning var inledd och för att understryka allvaret i de rapporterade bristerna. 

Utredningen återkopplades till socialchefen i sin helhet 30 oktober. Samma dag träffade socialchefen 

medarbetare för att berätta vad utredningen kommit fram till och vilka åtgärder som måste vidtas för 

att säkra en god kvalitet. 

Vid sitt sammanträde den 31 oktober bedömde individnämnden det inträffade som ett allvarligt 

missförhållande och att det skulle anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anledningen 

till anmälan var gradvis försämring av omsorgen, mycket vikarier, bristande helhetsbild.  

 

Omsättningen av personal har gjort att det varit svårt att få nya rutiner att fungera. Varje händelse 

för sig skulle ha rapporterats och hanterats direkt så hade verksamheten kunnat säkra kvaliteten 

kontinuerligt. Nu kom samtliga inträffade händelser i ett och samma dokument. 

 

Enhetschefen har tillsammans med medarbetarna tagit fram en handlingsplan för att komma tillrätta 

med bristerna.  

 

Åtgärder 
De krav på åtgärder som finns är inom 

 ledning och styrning: Förtydliga verksamhetsuppdraget för Sågen/Milan, Förtydliga 

verksamhetsmål och bryta ned till mål för Sågen/Milan, säkra god kvalité på verksamheten 

genom att tydligt beskriva vad som ska uppnås, hur det ska uppnås och hur det ska följa upp 

och utvärderas. 

 dokumentation och genomförandeplaner: Säkerställ att all personal vet VAD som ska 

dokumenteras samt säkerställ att all personal vet HUR det ska dokumenteras 

 Kommunikation och information: Enhetschef behöver följa upp ATT dokumentation och 

genomförandeplaner följer de riktlinjer och förskrifter som finns. 

 Rutiner: Säkerställ att all ny personal introduceras likartat, Säkerställ genom uppföljning att 

all personal är väl medveten som sina arbetsuppgifter samt verksamhetens rutiner 

 Omgivning och organisation: Säkra kontinuiteten av personal på avdelningen, utvärdera 

arbetsfördelningsflödet på avdelningen. 

Åtgärdsplanen presenteras i separat dokument. 

 

 



 


