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Enligt Socialstyrelsens SOSFS 2011:9, 7 kap 1 §, 
”Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om ledningssystem för systematiskt kvalitetsar-
bete” bör verksamhet som omfattas av 1 kap. § 
1 och 2, eller den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS, med dokumentationen 
som utgångspunkt varje år upprätta en sam-
manhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör 
framgå:

• Hur arbetet med att systematiskt och fortlö-
pande utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet har bedrivits under föregående kalen-
derår.

• Vilka åtgärder som har vidtagits för att stärka 
verksamhetens kvalitet, och vilka resultat 
som har uppnåtts.

Det är Carelli Assistans avsikt att kvalitetsberät-
telsen har en sådan detaljeringsgrad att det går 
att bedöma hur arbetet med att systematiskt 
och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten 
har bedrivits i verksamhetens och att infor-
mationsbehovet hos externa intressenter 
tillgodoses.

VAD SÄGER  
LAGEN?

Det lite mindre assistansbolaget, men med ett 
stort personligt engagemang

VD HAR ORDET
2019 har varit ett händelserikt år för Carelli 
Assistans. Verksamheten har vuxit med över 
60% och två nya kontor har öppnats. Ett vanligt 
förekommande problem i växande företag 
är svårigheten att bibehålla kvalitén. För att 
gardera oss mot detta har vi under året tillsatt 
en ny tjänst, Kvalitetsansvarig, vilket gett goda 
resultat. Både den upplevda kvalitén hos våra 
kunder och kvalitén i dokumentationen har 
höjts jämfört med föregående år.

År 2020 kommer bli ett mycket spännande år. 
Flertalet kommuner har fattat beslut om att 
upphandla utförandet av personlig assistans, 
totalt rör det sig om cirka 1,2 miljoner as-
sistanstimmar per år, med start under 2020. 
Carelli Assistans kommer att delta i flera av 
dessa upphandlingar och vi räknar med att vi 
har en kapacitet att växa avsevärt under året. 
Historiskt sätt har Carelli Assistans erhållit 
tilldelningsbeslut på 85% av de upphandlingar 
som anbud lämnats på. 

Av tidigare erfarenheter vet vi att även kundtill-
strömning av enskilda assistansberättigade 
kommer som ringar på vattnet i och med att vi 
tecknar avtal med en kommun. Det är även ett 
av syftena med att lämna anbud på upphan-
dlingar, det ger oss en möjlighet till etablering 
på en ny geografisk marknad. Under 2020 
räknar vi med att öppna minst tre nya kontor 
i och med de upphandlingar som är aktuella, 
vilket i sin tur ger en ökad kundtillströmning av 
enskilda assistansberättigade. 

För Carelli Assistans är det viktigt att kunder 
och medarbetare fortsatt har en hög kvalitet 
i både bemötande och utförande. Vi kommer 
fokusera särskilt på vår avvikelsehantering 
för att säkerställa att vi ser vilka delar vi hela 
tiden behöver förbättra. Vårt arbete med av-
vikelser utgår från Lean som grundsyn, dvs att 
hela tiden göra små förbättringar i verksam-
heten och att medarbetarna är viktiga för att 
uppmärksamma de behov av förbättringar som 
finns. Att hitta avvikelser och göra de förändrin-
gar som krävs anser vi skapar god kvalitet.

FREDRIK CARLSSON 
En av grundarna till Carelli Assistans. Har 
lång erfarenhet av arbete inom privata 
omsorgsföretag. Fredrik äger tillsammans 
med sin bror John totalt 84% av Carelli 
Assistans.



4

Verksamhet

Carelli Assistans utför personlig assistans till 
vuxna personer och barn med funktionsned-
sättning som har beviljats insatsen personlig 
assistans enligt Lag (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) 
eller assistansersättning enligt kap 51. 2 § 
socialförsäkringsbalken. 

Carelli Assistans har sitt huvudkontor i 
Nyköping och ytterligare kontor i Stockholm, 
Vagnhärad, Karlshamn och Kungsör. Totalt 
arbetar ungefär 300 personer i verksamheten 
och per 31 december 2019 anordnade Carelli 
Assistans personlig assistans för 59 kunder. 
Carelli Assistans har kunder genom direkt 
anordning på uppdrag av kund, samt genom 
upphandlingar i Trosa, Karlshamn, Nynäshamn 
och Trelleborgs kommun.

Under 2019 ökade Carelli Assistans verksamhet 
från 20.744 till 34.241 utförda timmar per 
månad. Under året har både Trelleborg och 
Nynäshamns kommun tillkommit som upphan-
dlad kommun. Det har även varit en ökning av 
enskilda assistansberättigade som valt Carelli 
Assistans som anordnare.

Värdegrund

För Carelli Assistans är det viktigt att kunden 
och dennes assistans är i fokus. Utifrån detta 
har Carelli Assistans utformat några grundtan-
kar som ska genomsyra verksamheten:

• Det är alltid kundens personliga assistans; 
I och med är det också alltid kunden som 
bestämmer över sin personliga assistans.

• Värna om assistansen; Som assistansbolag 
ska vi alltid stå upp för och skydda våra 
kunders rätt till personlig assistans samt 
utveckla den till det bättre.

• Personlighet; Vi ska vara ett assistansbolag 
som är tillgängliga och lyhörda samt sträva 
efter ett personligt bemötande. Först då lär vi 
känna kunden och hur han eller hon helst vill 
ha sin assistans

• Samarbete; Genom samarbete och kommu-
nikation kan kund, assistent och assistansbo-
lag tillsammans utveckla assistansen. Som 
assistansbolag ska vi främja samarbete och 
kommunikation samt skapa förutsättningar 
för att utveckling av kundens assistans.

• Stöd i arbetet; Personliga assistenter som 
trivs och får stöd i sitt arbete har bättre 
förutsättningar till att fokusera på kunden.

Samverkan

Carelli Assistans stora samverkanspart är de 
kunder vi har och vi har vårt största fokus på att 
samarbetet ska fungera och upprätthållas. Vi är 
måna om att kunden alltid ska komma i kontakt 
med oss när de har behov och har därför en 
jourtjänst som går att nå utanför kontorstid. 

Samverkan sker även med de samhällsaktörer 
som behövs för att våra kunder ska garanteras 
bästa möjliga förutsättningar för en god 
kvalitet. Förutom kommuner, Landstinget och 
Försäkringskassan är Carelli Assistans medlem i 
arbetsgivarorganisationen KFO.

Arbetsmiljö

Inför att varje ny kund börjar görs en 
arbetsmiljöbedömning gällande fysisk 
arbetsmiljö, brandskydd och första hjälpen 
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så att Carelli Assistans kan säkerställa att de 
hjälpmedel och verktyg som behövs finns. 
Varje år genomförs en arbetsmiljörond på 
samtliga arbetsplatser. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet säkerställs dessutom vid 
medarbetarsamtal, i assistansutbildningarna 
som genomförs i verksamheten, samt i de ru-
tiner som finns i verksamheten. Vid behov finns 
möjlighet för medarbetare att få stöd genom 
företagshälsovård och via interna samtals- och 
handledningskontakter.

Personliga assistenternas arbetsmiljö finns 
alltid med som en punkt på dagordningen vid 
de arbetsplatsträffar som genomförs regelbun-
det som ett led i att förebygga arbetsmiljöprob-
lem, vid förändringar görs alltid riskbedömnin-
gar och konsekvensanalyser. 

Kompetensförsörjning

Carelli Assistans ser kompetensförsörjningen 
som en avgörande del i kvalitetsarbetet. Alla 
nya arbetsgrupper som startats under 2019 har 
genomgått vår grundläggande

assistansutbildning. Vi har även haft två 
arbetsledarutbildningar under året, samt 
individuellt stöd vid behov. Under året startade 
Carelli Assistans även en plattform för distan-
sutbildningar.

Rekrytering

Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) förordar kundens infly-
tande och delaktighet i sin assistans. Detta ge-
nomsyrar Carelli Assistans rekryteringsprocess 
då kunden har möjlighet att påverka och delta 
vid nyanställningar om denne så önskar. Om 
kunden är minderårig beställs alltid utdrag från 
polisens belastningsregister innan anställning.

Sjukfrånvaro

Under 2019 har sjukskrivningstalen har minskat 
från redan låga nivåer. Carelli Asssistans arbetar 
aktivt för att främja arbetshälsa hos medar-
betare. Alla medarbetare har friskvårdsbidrag 
som ett led i att aktivt förebygga ohälsa.

Personalomsättning

Under 2019 hade Carelli Assistans en persona-
lomsättning på 18,5. Personalomsättningen 
varierar stort mellan olika kunder, där några 
kunder inte haft någon personalomsättning 
alls till de som haft omfattande omsättning i sin 
personal. Ett antal brukare har under året flyttat 
till andra delar av Sverige vilket gör att persona-
lomsättningen i dessa grupper varit mycket hög 
och därigenom drar upp personalomsättningen 
på helheten. 

Diskriminering

Enligt diskrimineringslagen (2008:567 )3 kap. 
ska arbetsgivaren analysera om löneskill-
nader har direkt eller indirekt påverkats av 
könstillhörighet. Carelli Assistans gör årligen 
lönekartläggning utifrån detta perspektiv för att 
säkerställa att diskriminering inte förekommer.  

Carelli Assistans har en jämställdhets- och 
diskrimineringspolicy som finns i ledningssyste-
met och som årligen tas upp på arbetsplatsträf-
far.

Dokumentation

Carelli Assistans använder sig av dokumen-
tationssystemet Aiai för dokumentation 
i verksamheten, både gällande kund och 
avvikelser. Varje kund har en egen personakt 
där all löpande dokumentation, beslut och 
genomförandeplaner finns. Utöver detta finns 
en molnbaserad tjänst som alla medarbetare 
har tillgång till där kvalitetsledningssystemet 
med samtliga rutiner mm finns tillgängligt. 
Samtliga system som Carelli Assistans använder 

5,8%
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säkerställer sekretess för både kunder och 
medarbetare.

Kundnöjdhet

Carelli Assistans genomför årligen en kvalitet-
sundersökning hos våra kunder för att se hur 
kunderna uppfattar samarbetet och möj-
ligheten att påverka sin assistans och personal. 
Svarsfrekvensen under 2019 var 95 % och sam-
mantaget är kunderna mycket nöjda med hur 
deras insatser fungerar.

Avvikelsehantering

Enligt SOSFS 2011:9 1 § 5 kap. (Socialstyrelsen) 
skall verksamhet enligt LSS fortlöpande 
bedöma om det finns risk för att händelser 
skulle kunna inträffa som kan medföra brister 
i verksamhetens kvalitet. Carelli Assistans ar-
betar utifrån tankesättet Lean kring avvikelser, 
dvs att vi hela tiden strävar mot ständiga 
förbättringar genom att uppmärksamma 
felaktigheter i realtid och omgående åtgärda 
dessa. Missförhållande, avvikelser, klagomål 
och synpunkter hanterats enligt de rutiner som 
finns i kvalitetsledningssystemet.

Nedan följer en redovisning för inkomna 
klagomål, synpunkter, tillbud och missförhål-
landen:

Klagomål och synpunkter på verksam-
heten

Under 2019 har vi fått två klagomål på verksam-
heten gällande samverkan och ej befintliga 
rutiner, detta åtgärdades omedelbart.

Avvikelser

Under 2019 har 28 st avvikelser registrerats 
i avvikelsesystemet. Samtliga avvikelser har 
hanterats och i vissa fall åtgärdats, enligt våra 
rutiner och berörda personer har informerats 
om åtgärderna.  

Anmälning enligt 14 Kap 1 § Socialtjänst-
lagen

Under 2019 har en anmälan gjorts till So-
cialtjänsten gällande att barn far illa.

Rapporterade missförhållanden enligt 
Lex Sarah

Under 2019 har fyra rapporter om Lex Sarah 
inkommit. Rapporterna har handlat om brist i 
utförande av insats, samt ekonomiska oegent-
ligheter. Åtgärder har gjorts genom förändrade 
och förbättrade rutiner och all personal är 
informerad och införstådd med dessa förän-
dringar.

Två av rapporterna anmäldes enligt Lex Sarah 
till Inspektionen för Vård och Omsorg. En av de 
anmälda ärendena bedömdes inte uppfyllde 
kriterierna för Lex Sarah, den andra avslutades 
då Carelli Assistans gjort tillräckliga åtgärder för 
att förebygga liknande händelser.

Revision och tillsyn

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, 
har förändrat sina metod för granskning av 
verksamheter och gör nu fler slumpmässiga 
tillsyner. Under 2019 har IVO gjort en tillsyn på 
Carelli Assistans med fokus på dokumentation 
och genomförandeplaner. Utifrån tillsynen

har arbetssätt och rutiner förändrats utifrån 
IVOs förbättringsförslag och IVO avslutade 
ärendet.

De förändrade rutinerna gällande dokumenta-
tion började gälla under november månad 
och andelen som dokumenterar enligt nya 
direktiven har under årets två sista månader 
ökat med 25%. De förändrade rutinerna gäl-
lande genomförandeplaner började gälla under 
oktober månad. De följs i december till 90% 
och kommer succesivt införas vartefter genom-
förandeplanerna följs upp.
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Kvalitetsförbättringar under året

Under 2019 har Carelli Assistans arbetat med 
förebyggande åtgärder för att förebygga och 
uppmärksamma brister i kvalitet. Detta har 
gjorts genom diskussioner på arbetsplatsträffar, 
i ledningsgruppen och under utbildningstillfäl-
len med medarbetare, samt genom gransknin-
gar och egenkontroll. 

Kvalitetshöjning i dokumentation

Ett stort arbete har lagts på att förbättra genom-
förandeplaner och löpande dokumentation, 
med förändrade rutiner och utbildning av che-
fer och arbetsledare. Granskningar och egen-
kontroller på genomförandeplaner och löpande 
dokumentation har gjorts vid fyra tillfällen.

Kompetenshöjning av medarbetare

Två assistansutbildningar och två arbetsle-
darutbildningar har genomförts under året, 
tillsammans med individuella genomgångar vid 
behov.

Utveckling av ledningsgruppen

Ledningsgruppen har arbetat intensivt för att 
ha en gemensam bild gällande värderingar 
och kvalitet i verksamheten. Ett arbete för att 
skapa arbetsbeskrivningar för tjänstemännen i 
verksamheten har gjorts under året för att förty-
dliga rollerna för både medarbetare och kunder.

Utveckling av kvalitetsledningssystemet

Revidering och förbättringar av befintliga 
rutiner har skett löpande under året. Utifrån 
avvikelser som inkommit har även nya rutiner 
skapats för att säkerställa rättssäkerhet och 
ökad kvalitet.

Verksamheten 2020

Verksamhet

Carelli Assistans kommer under 2020 fortsätta 
fokusera på att skapa nya kundkontakter och 
delta i upphandlingar som kommer ut under 
året, samt att vara en attraktiv verksamhet för 
befintliga kunder och medarbetare.

Kompetens

En webutbildning är under uppbyggnad för att 
säkerställa att alla nya assistenter ska kunna 
genomföra sin utbildning omgående istället för 
att som nu avvakta till dess att en utbildning 
genomförs.

Dokumentation

Ett fortsatt fokus kommer finnas på genom-
förandeplaner och löpande dokumentation för 
att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet. Carelli 
Assistans kommer under 2020 utbildas och 
implementera IBIC.

Kundnöjdhet

Kvalitetsundersökning hos kunder kommer 
genomföras även detta år för att följa upp att 
kundnöjdheten kvarstår. Fokus är att öka svars-
frekvensen.

Avvikelser

Ett fokusområde är att säkerställa att de av-
vikelser som förekommer också registreras i 
systemet för att förbättra kvaliteten för både 
kunder och medarbetare.

Vi som startade Carelli arbetar 
idag i företaget och finns när-
varande i hela kedjan. 



www.carelli.se

Tingshusplatsen 2, 611 32 Nyköping
Telefon:0770-17 60 30
E-mail:info@carelli.se


