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Sammanfattning uppföljningsrapport Alminia AB 
 
Bakgrund 
Enligt Kommunallagen 10 Kap 9§ ska en kommun som sluter avtal med en privat 
utförare genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över. 

Formellt överlämnas verksamheten efter en offentlig upphandling 
antingen enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) eller ett 
valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 
Söderköpings kommun, Socialförvaltningen, har tecknat avtal med 
Alminia AB om att utföra hemtjänst enligt LOV sedan januari 2016. 
 
Metod och genomförande 

Vid uppföljningen 2019-01-08 intervjuades samordnaren på Alminia 
samt en personal. Intervjuer skedde var för sig, med samma 
frågeställningar. Det var planerat att verksamhetschefen skulle vara 
med. Med kort varsel fick hon dock förhinder och samordnaren från 
Alminias hemtjänst i Katrineholm deltog istället. Den 14 januari fick 
Socialförvaltningen information om att verksamhetschefen slutat i 
Alminia den 13 januari. 

Bedömning och behov av åtgärder 
 
Åtgärder att vidta utifrån brister som framkommit vid uppföljningen 

• Att kraven i förfrågningsunderlaget (FFU) följs när det gäller 
inlämnade av verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, 
kompetensutvecklingsplan samt synpunkter och klagomål. 

• Att skapa en rutin för synpunkter och klagomål som följer 
kommunens rutin. Av rutinen ska framgå hur man tillvaratar och 
arbetar vidare med inkomna synpunkter och klagomål. 

• Att säkerställa att all personal har tillgång till LOK-portalen i 
kommunens system (det som berör privata utförare). 

• Att beskriva hur det på ett systematiskt sätt säkerställs att 
medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) riktlinjer följs. 

• Att beskriva hur det säkerställs att personal som är anhöriga inte 
går hem till sin anhörig och utför hemtjänstinsatser. 

• Beskriva hur samverkan med kommunens nattpatrull och 
korttidsboende ska se ut för att säkerställa god kvalitet för 
kunden. 

• Beskriva hur personal ska få kompetens avseende samordnad 
individuell plan (SIP). 
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Vid uppföljningen har det framkommit brister som Alminia behöver 
åtgärda. En handlingsplan behöver lämnas in senast 2019-03-15 där det 
framgår hur bristerna ska åtgärdas. 
 
Sammanfattande bedömning; vissa brister. 
 
 
Elisabeth Andersson 
sakkunnig 

 
 
 
 

 


