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 Beskrivning av Daglig verksamhet enligt LSS 1.
Daglig verksamhet riktar sig till personer med utvecklingstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd eller personer med förvärvad hjärnskada i 
yrkesverksam ålder (19-65) som inte arbetar eller går i skolan. Verksamheten 
erbjuds dagtid åtta timmar per dag och fokus ska vara att kunna erbjuda 
meningsfulla arbetsuppgifter och/eller sysselsättning, utflyttad verksamhet 
samt individuella platser på företag/arbetsplatser. Verksamheten ska ha 
inriktningen att det är ett arbete för brukarna.  
 
Verksamheten drivs enligt avtal av utföraren Attendo. 
 
Daglig verksamhet är organiserad i sex verksamhetsgrenar med olika inriktning 
samt individuella placeringar ute på företag och andra arbetsplatser. De sex 
verksamhetsgrenarna är Upplevelsegruppen, Servicegruppen, Projektteamet, 
Bilvårdsgruppen samt de utflyttade verksamheterna Erikshjälpen i Genarp och 
Cafégruppen Rådhuset. Upplevelsegruppen, Servicegruppen, Projektteamet 
och Bilvårdsgruppen huserar i en gemensam lokal, med olika entréer för 
respektive verksamhet, i Kronoslätts företagspark. 
 
I dagsläget har 48 personer bistånd till Daglig verksamhet enligt LSS. 
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 Sammanfattning resultat Daglig verksamhet 2.
Beställaren bedömer att Daglig verksamhet i utföraren Attendos regi håller en 
god kvalitet utifrån gällande avtal, riktlinjer och lagstiftning. Verksamheten 
bedöms till stor del ha fungerande rutiner som är kända av personalen. Till 
detta kan tilläggas att både brukare och anhöriga/företrädare i hög grad är 
nöjda med verksamheten enligt den brukar- och anhörigundersökning1 som 
beställaren genomfört parallellt med denna kvalitetsuppföljning.  
 
Beställaren har identifierat följande goda exempel för att främja kvalitet i 
verksamheten: 

₊ Samtliga genomförandeplaner innehåller en levnadsberättelse samt 
generellt mycket information om hur insatserna ska genomföras samt 
vilka mål och delmål som brukaren ska sträva efter att uppnå.  

₊ Personalen uppger sig ha god kännedom om var de hittar aktuella rutiner 
och blanketter. 

₊ Verksamheten har lokala rutiner för genomförandedokumentation som är 
väl kända av personalen.  

₊ Verksamheten arbetar aktivt med olika verktyg för att främja brukarnas 
inflytande och delaktighet. 

 
 
Några resultat i kvalitetsuppföljningen visar att det finns områden som enligt 
beställaren är i behov av utveckling och/eller förbättringar, det vill säga 
påpekanden från beställaren: 

– Genomförandeplanerna saknar information om brukarens önskemål 
samt på vilket sätt/ i vilken grad brukaren har utövat inflytande över 
planeringen. 

                                                 
 
 
1 För resultat i sin helhet, se bilaga 1 - rapporten ”Daglig verksamhet NKI 2014” eller läs 
rapporten på kommunens hemsida: www.staffanstorp.se/omsorg/funktionshindrade/lagen-om-
stod-och-service/kvalitetsredovisning-for-lss/ 
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– I rutinen för lokal samverkan saknas vissa uppgifter om frekvens samt 
vem som ansvarar eller deltar i samverkanskonstellationerna. 

– Rutinen för lokal samverkan innehåller inaktuella uppgifter gällande 
samverkan med beställaren. 

– Det lokala ledningssystemet för kvalitet är inte känt bland personalen. 
 

� Bifynd:  

Verksamhetens arbetsätt för att etablera individuella/utflyttade platser. 
 
Arbetet med genomförandeplaner är ett område som enligt beställaren kan 
utvecklas och bli ännu bättre, då främst gällande sättet som planerna 
formuleras genom ordval och uttryckssätt. Enligt granskningen är det i 
dagsläget svårt att avgöra om och hur den enskilde brukaren verkligen varit 
med och påverkat innehållet i sin genomförandeplan. De planer som 
beställaren granskat omnämner sällan den enskildes personliga önskemål och 
åsikter om aktiviteterna, utan beskriver i vilken grad brukaren klarar av att 
utföra sina aktiviteter kopplat till fastställda mål. 
 
Ett bifynd i uppföljningen som beställaren önskar lyfta till en diskussion gäller 
nuvarande arbetsmetoder för att hitta individuella platser och utflyttade 
verksamheter på företag/andra arbetsplatser. Detta är enligt avtal en av de 
uppgifter som utföraren ska arbeta aktivt med, vilket utföraren enligt 
beställarens bedömning också gör. Beställaren önskar dock föra en dialog med 
utföraren gällande om formerna för detta arbete idag sker på det mest effektiva 
och ändamålsenliga sättet, samt om beställaren och utföraren gemensamt kan 
arbeta fram nya arbetsmetoder som höjer kvaliteten för brukarna inom detta 
område. 
 
Utföraren Attendo kommer att få ett åtgärdsdokument som innehåller mer 
utförlig information kring kraven om förbättringsåtgärder inom respektive 
område som har redovisats i denna rapport. Åtgärderna ska redovisas till 
beställaren i form av en handlingsplan. Åtgärdsdokument bilägges denna 
rapport (se bilaga 2).  
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 Metod 3.
Vård och omsorg genomför omfattande kvalitetsuppföljningar av samtliga 
verksamheter på regelbuden basis. Verksamheten Daglig verksamhet har inte 
varit föremål för en omfattande kvalitetsuppföljning på flera år men har under 
avtalstiden följts upp på flera olika vis, t ex genom avtalsuppföljningar och 
brukarundersökningar.  
 
Kvalitetsuppföljningen genomfördes under april-juni 2014 av Alexandra 
Emanuelsson, kvalitetsutvecklare samt enhetschef Susanne Bäckström. Dessa 
personer kommer att omnämnas beställaren i rapporten. 

3.1 Frågeformulär 

Kvalitetsuppföljningen inleddes med att ett frågeformulär skickades till 
utförarens verksamhetschef där denna ombads svara på ett antal frågor 
skriftligen. Frågorna tog avstamp i de krav som finns i gällande avtal och de 
hade ofta karaktären av att den svarande skulle beskriva ”hur” verksamheten 
lever upp till eller arbetar med dessa krav. Beställaren begärde även in rutiner 
och beskrivningar av arbetsmetoder rörande vissa krav.  

3.2 Kvalitetsuppföljningsmöte/intervju 

I nästa steg kallades till kvalitetsuppföljningsmöten med personalen som 
representerar de olika verksamhetsgrenarna. Syftet med intervjuerna var att 
stämma av hur de inkomna svaren från verksamhetens ledning på 
frågeformuläret övererenstämde med medarbetarnas uppfattning om rutiner 
och arbetssätt. 

3.3 Granskning av genomförandeplaner  

Verksamhetschefen för Daglig verksamhet blev ombedd att efter inhämtat 
samtycke skicka genomförandeplaner2 tillhörande samtliga brukare på daglig 
verksamhet. Granskning av begärda handlingar har skett utifrån gällande avtal, 
                                                 
 
 
2 En genomförandeplan är ett verktyg för att kunna beskriva den enskildes behov och 
önskemål. Krav om att upprätta en sådan plan återfinns i föreskrifterna SOSFS 2014:5. 
Genomförandeplanen är också ett arbetsredskap för att personalen på ett strukturerat vis ska 
kunna planera, genomföra, följa upp och utvärdera insatserna tillsammans med den enskilde. 
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av socialnämnden antagna riktlinjer samt aktuell lagstiftning, nationella 
riktlinjer och föreskrifter.  

3.4 Brukar- och anhörig/företrädarundersökning (NKI) 

Under maj-juni 2014 genomfördes intervjuer med brukarna i Daglig 
verksamhet. Intervjuerna genomfördes enskilt och bestod av en strukturerad 
del (enkät) och en ostrukturerad del (öppen fråga). Bland brukarna var det 66 % 
som hade förutsättningar och ville delta.  
 
För att fånga upp anhörigas och/eller företrädares uppfattning om kvaliteten på 
Daglig verksamhet genomfördes även en enkätundersökning bland denna 
grupp under maj-juni 2014. Bland anhöriga/företrädare svarade 64 %.  
Resultaten från båda undersökningarna presenteras samlat i en separat 
rapport3, en kort sammanfattning av resultaten kommer att redovisas i slutet av 
denna rapport. 

 Uppföljda områden 4.
Utsänt frågeformulär har utgått från gällande avtal med utföraren Attendo.  
Insamlat material har kategoriserats i enlighet med Socialstyrelsens 
kvalitetsindikatorer för ”god omsorg”. Indikatorerna används vid mätning av 
upplevelser av kvalitet inom vård och omsorg vid brukarundersökningar i 
nationell regi, till exempel Öppna jämförelser. De sex kvalitetsindikatorerna är: 

- Självbestämmande och integritet 
- Helhetssyn och samordning 
- Trygghet och säkerhet 
- Kunskapsbaserad verksamhet 
- Tillgänglighet 
- Effektiv verksamhet 

Utöver dessa kvalitetsindikatorer har beställaren även granskat utförarens 
rutiner kring vissa verksamhetsspecifika krav enligt avtal, där resultaten har 
kategoriserats enligt egna rubriker. 

                                                 
 
 
3 Se bilaga 1 
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 Resultat 5.
Nedan följer resultaten av undersökningen under respektive kvalitetsområde. 

₊ Resultat markerade med ett plus betraktas enligt beställaren som goda 
exempel på arbetssätt som används för att främja kvalitet i verksamheten 
och som innebär ett mervärde utöver grundläggande krav i 
avtal/gällande lagar/förordningar.  

– Resultat markerade med ett minus betraktas som ett påpekande (ett 
förbättrings- eller utvecklingsområde) eller en brist (avvikelse från avtal 
och/eller gällande lagar och förordningar) och är enligt beställarens 
bedömning i behov av förbättrings-/utvecklingsåtgärder. 
 

5.1 Självbestämmande och integritet 

5.1.1 Kontaktman och introduktion för nya brukare: 

Rutin finns och är känd bland personalen gällande vad som ingår i 
kontaktmannaskapet och dess ansvarsområden. Är någon kontaktman borta 
längre perioder försöker man ersätta denna med en kollega.  I de grupper där 
det endast arbetar en personal (till exempel Cafégruppen, Servicegruppen, 
Bilvårdsgruppen) försöker man hjälpas åt och ersätta varandra mellan 
personalgrupperna. När en ny brukare ska börja i Daglig verksamhet är det i 
regel biträdande verksamhetschef som håller i välkomstsamtal med brukaren 
och eventuella anhöriga, enligt personalen.  
 

5.1.2 Granskning av genomförandeplaner: 

₊ Samtliga planer inleds med en levnadsberättelse där information om 
bland annat anhöriga, vänner, fritidsintressen, diagnos, tidigare 
arbetsplats/skola finns beskrivet. De granskade genomförandeplanerna 
innehåller generellt mycket information om hur insatserna ska 
genomföras samt vilka mål och delmål som brukaren ska sträva efter att 
uppnå. Samtlig information om vad brukaren ska göra på Daglig 
verksamhet har karaktären av en arbetsbeskrivning. I de flesta planer 
framgår vilka personer som deltagit vid upprättandet/uppföljningen av 
planen. 
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– I samtliga planer saknas information om på vilket sätt och i vilken grad 
som brukaren har utövat inflytande över planeringen, det saknas också 
beskrivningar där brukarens önskemål kring och upplevelse av 
utförandet av insatserna framkommer tydligt. 

 

5.1.3 Genomförandedokumentation: 

₊ Verksamheten har lokala rutiner för genomförandedokumentation som 
är väl kända av personalen. Personalen berättar att de skriver 
journalanteckningar cirka en gång i veckan samt vid behov. 
 

5.1.4 Den enskildes möjlighet till inflytande: 

Arbetet med att säkra brukarens inflytande i verksamheten sker enligt personal 
och ledning på lite olika sätt beroende på verksamhetsgren inom Daglig 
verksamhet. Inom Upplevelsegruppen där brukarna kan ha mer omfattande 
funktionsnedsättningar och större kommunikationssvårigheter arbetar 
personalen mycket med att samla in information om brukarens önskemål och 
förmågor från flera olika håll för att kunna säkra dennes inflytande och 
delaktighet. Exempelvis samverkar personalen på Daglig verksamhet mycket 
med personalen på brukarens boende, anhöriga och andra som känner 
brukaren väl. Utöver detta arbetar personalen mycket med observationer för att 
lära känna brukaren och dennes reaktioner och förmågor i olika situationer 
under dagen. I övriga grupper beskrivs lyhördhet, kommunikation och samtal 
som viktiga delar i att garantera brukarens inflytande i sina sysslor på Daglig 
verksamhet.  

₊ Personalen berättar att de arbetar med flera olika verktyg för inflytande. 
Bland annat genomförs daglig morgonsamling där samtliga brukare får 
sitta ner och prata om vad man vill göra under dagen, utöver planerade 
aktiviteter och sysslor. Brukarråd arrangeras med jämna mellanrum och 
personalen arbetar också med samtalsslingor i den så kallade 



 10(16) Kvalitetsrapport vård och omsorg, 2014-06-25 

Delaktighetsmodellen4, vilket enligt personalen är ett uppskattat 
arbetsredskap för att öka brukarnas delaktighet.  

5.2 Helhetssyn och samordning 

5.2.1 Rutiner för samverkan och samordning internt/externt: 

Verksamheten har en samverkansrutin vid namn ”Lokal rutin för samverkan 
med andra aktörer”. Rutinen beskriver vilka samverkansformer som finns 
mellan Daglig verksamhet och exempelvis beställaren, legitimerad personal 
(sjuksköterska och rehab), brukarnas boenden (för de som bor i bostad med 
särskild service) Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan samt närstående/god 
man.  

– I rutinen saknas uppgifter kring hur ofta samverkan sker samt vem som 
ansvarar eller deltar i de olika samverkanskonstellationerna. 

– Enligt rutinen hålls möten mellan representanter från Daglig verksamhet 
och beställarens LSS-handläggare samt arbetsterapeut en gång i 
månaden. Enligt beställarens LSS-handläggare har dessa träffar inte 
genomförts mer än en gång under 2014. Ny form för samverkan mellan 
dessa parter behövs. 

 
Personalen på Daglig verksamhet uppger att den största formen av samverkan 
med andra aktörer sker på spontan basis. Personalen kontaktar till exempel 
legitimerad personal eller LSS-handläggare när behov uppstår. De 
verksamhetsgrenar som är belägna i Kronoslätts företagspark får enligt 
personalen regelbundna besök av beställarens arbetsterapeut och sjukgymnast, 
då ges möjlighet att diskutera problem eller frågor. 
 

5.2.2 Samverkan och kontakt med anhöriga/företrädare: 

Samverkan med anhöriga och företrädare sker i regel i form av telefonsamtal 
och träffar när behov uppstår, enligt personalen. Enligt ledningen på Daglig 

                                                 
 
 
4 Delaktighetsmodellen är ett arbetssätt för att stärka brukares möjligheter till inflytande och 
medverkan i frågor som berör dem. Modellen underlättar dialog mellan brukare och deras 
personal för att skapa ett konstruktivt och utvecklande samarbete (för mer info se t ex 
Kommunförbundet Skåne) 
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verksamhet bjuds anhöriga in till så kallat verksamhetsråd 2 ggr/år då allmän 
information om verksamheten ges.  Anhöriga och företrädare informeras även 
via informationsbrev som går ut 2 ggr/år. 
 

5.3 Kunskapsbaserad verksamhet 

5.3.1 Kompetens Daglig verksamhet: 

Enligt Attendos ledning arbetar 10 stycken personal på Daglig verksamhet. 
Gällande avtal anger inte hur många personal som minst ska finnas i 
verksamheten. Grundkompetensen hos de anställda varierar mellan socionom, 
beteendevetare, undersköterska, utbildning i bilrekonditionering, fritidsledare 
och gymnasiekompetens (ej vårdinriktning). Ledningen uppger att de 
säkerställer att personalen har rätt kompetens genom att arbeta med exempelvis 
kunskapskort, värderingskort, diskussioner om kompetens på arbetsplatsträffar 
och egenkontroller. 
 

5.3.2 Kompetensutveckling: 

Personalen berättar att under 2013 har samtliga anställda nu fått 
grundutbildning i TEACCH-metoden5. Andra utbildningar och 
kompetenshöjande insatser som genomförts under året har varit exempelvis 
studiebesök i andra dagliga verksamheter, ergonomiutbildning samt TAKK-
utbildning (alternativa och kompletterande kommunikationsformer, 
exempelvis pictogram, bilder, föremål, symboler och naturliga reaktioner och 
signaler). En samlad kompetensutvecklingsplan för hela 2014 finns upprättad. 
 
Personalen berättar att de upplever sig ges möjlighet till kompetensutveckling. 
En personal berättar att denne ska läsa en universitetskurs på distans i höst 
med inriktning på målgruppen i Daglig verksamhet, vilket arbestgivaren 
Attendo kommer att betala litteraturen för. 
 

                                                 
 
 
5 TEACCH-modellen bygger på tydliggörande pedagogik och syftar till att ge personer med 
autismspektrumtillstånd trygghet och förutsägbarhet i vardagen. (för mer info: teacch.com). 
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5.3.3 Introduktion vid nyanställning: 

Rutin för introduktion vid nyanställning finns och är känd av personal och 
ledning. 

5.4 Tillgänglighet 

5.4.1 Information om verksamheten: 

Information om verksamheten och eventuella förändringar till brukare och/eller 
dennes anhöriga/företrädare sker enligt ledningen vanligen genom 
informationsbrev eller informationsmöten vid större förändringar.  

5.5 Effektiv verksamhet 

5.5.1 Ledningssystem för kvalitet (enligt SOSFS 2011:9): 

Ledningen för Daglig verksamhet har upprättat ett lokalt ledningssystem för 
verksamheten som beskriver de processområden som verksamheten utgår ifrån 
samt tillhörande rutiner, riktlinjer och policys. Till ledningssystemet följer även 
lokala rutiner för händelse- och riskanalys samt egenkontroll. Attendo har även 
ett centralt ledningssystem som innefattar rutiner gällande systematiskt 
kvalitetsarbete i form av egenkontroller, händelseanalyser och riskanalyser på 
övergripande nivå. 

₊ Personalen uppger sig ha god kännedom om var de hittar sina aktuella 
rutiner och blanketter. 

– I samtal med personalen framkommer att det lokala ledningssystemet 
för kvalitet inte är känt bland personalen, ingen av de intervjuade visste 
att ett lokalt ledningssystem fanns. Personalen känner dock till att 
Attendo har ett centralt kvalitetsråd i Staffanstorp där Daglig 
verksamhet finns representerade. 

5.5.2 Hantering av klagomål, synpunkter samt avvikelser (inklusive Lex 
Sarah): 

Personalen uppger att de är väl förtrogna med gällande rutiner för synpunkter, 
klagomål, avvikelser samt allvarligare missförhållanden enligt Lex Sarah. 
Vidare berättar personalen att kvalitet är en stående punkt på arbetsplatsträffar 
samt att händelser som tagits upp på det centrala kvalitetsrådet sedan alltid 
diskuteras på arbetsplatsträffarna. 
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5.6 Verksamhetsspecifika krav 

5.6.1 Kognitiva och fysiska hjälpmedel: 

Enligt avtal ska Attendo ansvara för att uppmärksamma brukarnas behov av 
fysiska och kognitiva hjälpmedel i verksamheten. Enligt ledningen finns 
tillgång till en rad olika hjälpmedel att tillgå idag. Vuxenhabiliteringen samt 
kommunens rehabenhet kommer vid behov och hjälper till med utprovning, 
instruktion och stöd kring både nya och etablerade hjälpmedel. Personalen på 
Daglig verksamhet berättar att de gärna skulle vilja få tillgång till mer 
information/utbildning gällande olika typer av hjälpmedel, för att få mer 
kunskap och input på området. 

 

5.6.2 Etablering av utflyttade och individuella platser:  

Daglig verksamhet ska enligt avtal ”[…] vara utformad så att den tillgodoser 
brukarens behov av arbete/sysselsättning. Utföraren skall arbeta för att etablera 
fler utflyttade verksamheter och för att kunna erbjuda fler individuella 
arbetsplatser, det vill säga arbeta i samverkan med näringslivet”.  
 
Enligt redogörelse från ledningen på Daglig verksamhet sker arbetet med att 
hitta fler utflyttade och individuella platser på olika sätt, bland annat genom: 
marknadsföring i lokala nätverk, informationsbrev till företag samt 
kontinuerlig kontakt med lämpliga företag, ofta i det intilliggande näringslivet, 
som kan tänkas ta emot individuella placeringar.  
 
Personalen på Daglig verksamhet berättar att när de uppmärksammar att 
någon brukare har potential eller behov av en mer utmanande individuell plats 
brukar de som kontaktman ansvara för sökandet efter en lämplig arbetsplats. 
Enligt personalen lägger dessa stundtals ganska mycket tid på att ringa och 
kontakta olika företag för att förhöra sig om möjlighet till individuella 
platser/lösningar för ”sina” brukare. Personalen berättar vidare att de tidigare 
också haft uppdraget att ringa runt till olika företag i närområdet för att mer 
generellt informera om vad Daglig verksamhet arbetar med och vad denna 
verksamhet innebär - allt för att knyta kontakter och marknadsföra sig inför 
eventuella framtida individuella platser eller uppdrag till verksamheten. 
Samtliga personal berättar dock att de anser det vara oerhört svårt hitta företag 
som vill ställa upp och samarbeta med Daglig verksamhet. Personalen säger att 
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de tror att detta beror på att företagen många gånger är rädda för att det ska ta 
för mycket tid och innebär mycket ansvar gällande att vara handledare för 
brukaren, vilket gör att många därför inte är beredda att delta i ett samarbete.  
 
Några ur personalen berättar att det också kan innebära mycket arbete för dem 
som kontaktmän även när man väl lyckats etablera en individuell placering. 
Ibland fungerar det inte som var tänkt för brukaren och då följer en tät kontakt 
med den ansvariga på aktuellt företag/arbetsplats. Ibland avslutas placeringen 
på grund av att det inte fungerat för brukaren eller företaget och då kan det 
upplevas som att man har varit inblandad i att ”grusa kontakten” med det 
företaget inför framtiden, vilket enligt personalen kan kännas jobbigt. 
 

5.7 Brukar- och anhörig/företrädarundersökning (NKI) 

Nedan redovisas en sammanfattning av den genomförda brukar- och 
anhörig/företrädarundersökningen. Resultaten redovisas i sin helhet (inklusive 
tabeller och fritextsvar) i bilaga 1. 

5.7.1 Brukarundersökning 

Frågor med högst omdöme 2014 (undantaget helhetsintryck): 
− Känner du dig trygg på jobbet? – NKI 95 (NKI 92, 2011) 
− Trivs du tillsammans med personalen på jobbet? – NKI 94 (NKI 

85, 2011) 
− Lyssnar personalen på dig och tar dig på allvar? – NKI 90 (NKI 85, 

2011) 
− Får du vara med och påverka saker som rör dig (tex genom din 

genomförandeplan)? – NKI 88 (NKI 80, 2011) 
 
Frågor med lägst omdöme 2014 (undantaget helhetsintryck): 

− Får du välja mellan olika saker att göra på jobbet? – NKI 67 (NKI 
74, 2011) 

− Lär du dig saker på jobbet? – NKI 68 (NKI 69, 2011) 
− Har personalen tid om du behöver prata med någon? – NKI 76 

(NKI 74, 2011) 
− Tycker du att det är roligt på jobbet? – NKI 82 (NKI 73, 2011) 
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Sammanfattning 

På det hela taget är brukarna nöjda eller mycket nöjda med den dagliga 
verksamheten som Attendo erbjuder. Vid årets mätning har 2011 års skillnad 
mellan utflyttad verksamhet och dagcenter krympt. Detta beror främst på att 
verksamheten på Kronoslätt får betydligt bättre betyg än vad framför allt 
verksamheten på Smidesvägen fick 2011. Frågan om man skulle kunna tänka 
sig att rekommendera verksamheten till andra har för dagcenter ökat med hela 
32 NKI-poäng, vilket måste betecknas som en drastisk förbättring.  
 
Ett möjligt förbättringsområde skulle kunna vara att försöka erbjuda ännu mer 
varierade arbetsuppgifter och därigenom förhoppningsvis öka möjligheterna 
till lärande och personlig utveckling. 
 

5.7.2 Anhörig- och Företrädarundersökning 

Påståenden med högst omdöme 2014 (undantaget helhetsintryck): 
• Det är enkelt att komma i kontakt med utföraren för att framföra 

önskemål eller synpunkter. - NKI 91 (NKI 82, 2011) 
• Jag blir trevligt och professionellt bemött när jag besöker eller på annat 

sätt kontaktar den dagliga verksamheten. – NKI 90 (NKI 87, 2011) 
• Jag känner mig trygg med den dagliga verksamheten. – NKI 86 (NKI 81, 

2011) 
• Jag är på det hela taget nöjd med min delaktighet i planeringen och 

genomförandet av stödet. – NKI 86 (NKI 79, 2011) 
 
Påståenden med lägst omdöme 2014 (undantaget helhetsintryck): 

• Jag upplever att den jag representerar når fram med och får gehör för 
sina egna synpunkter och önskemål gällande stödets utformning. – NKI 
79 (NKI 76, 2011) 

• Jag upplever att den dagliga verksamheten bidrar positivt till den 
personliga utvecklingen hos den jag representerar. – NKI 79 (NKI 77, 
2011) 

• Jag upplever att den jag representerar trivs med den dagliga 
verksamheten. – NKI 79 (NKI 80, 2011) 
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Sammanfattning 

Alla aspekter som omfattas av undersökningen får goda eller mycket goda 
omdömen av anhöriga/gode män. Dessutom har de allra flesta påståenden fått 
bättre betyg i årets undersökning än i föregående mätning. Förbättringen tycks 
vara tydligast inom dagcenterverksamheten och där främst gällande trygghet, 
delaktighet och tillgänglighet.  


