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1. Inledning
 

I Strömstad bedriver kommunens socialnämnd socialtjänst enligt SoL, verksamhet enligt LSS 
samt hälso- och sjukvård. Socialnämnden ska för dessa delar ha ett ledningssystem som 
överensstämmer med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 och 
nämnden ska systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
 

Socialstyrelsen uppmanar i SOSFS 2011:9 verksamheten till att varje år upprätta en samman-
hållen kvalitetsberättelse med en beskrivning av hur kvalitetsarbetet bedrivits under året, 
vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts. Kvalitetsberättelsen bör hållas 
tillgänglig för den som önskar ta del av den och ska tillgodose informationsbehovet för 
externa intressenter.  
Författningen trädde i kraft den 1 januari 2012.  
 

Denna kvalitetsberättelse innehåller en redovisning av hur socialförvaltningen har arbetat 
med och levt upp till de krav och mål som ställs på verksamheten. I berättelsen ges exempel 
på förvaltningens kvalitetsarbete och vad det resulterat i. Berättelsen avslutas med en 
framåtblick inför 2019. 
 

2. Definition av kvalitet 
 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd och ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
definieras kvalitet på följande sätt:  
 
”att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra 
föreskrifter och hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och 
beslut som har meddelats av sådana föreskrifter”  
 

Socialnämndens kvalitetsmål: 

Brukarna ska uppleva att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och blir 
respektfullt bemötta 

 

3. Socialförvaltningens verksamhetsprogram för ledning och styrning
 

Socialförvaltningen har sedan 2015 ett verksamhetsprogram – ett ledningssystem som grund 
för det systematiska kvalitetsarbetet.  

Ledningssystemet innehåller en struktur för att styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i 
verksamheten. Ledningssystemet används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och 
säkra verksamhetens kvalitet. Med stöd av ledningssystemet arbetar vi för att: 
 

 Planera 
 Leda 
 Kontrollera 
 Följa upp 
 Utvärdera 
 Förbättra verksamhetens kvalitet 
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4. Processer 
 

 
En process uppstår utifrån att ett behov av något slag ska uppfyllas. Processen består av en samman-
hängande kedja av aktiviteter från start till mål. En process är alltså en serie aktiviteter som tillför värde till 
någon eller något. För att förstå processen måste man förstå sambanden mellan aktiviteterna. Det är 
sambanden som är processens nyckel. En process ska alltid ha en väl definierad början och ett väl definierat 
slut. Målet är processens definierade slut. Behovet ska då vara uppfyllt. 
 

 

Processkartläggningar har genomförts inom flera områden under året. Mycket finns dock 
kvar att göra gällande processkartläggningarna. Detta är ett ständigt pågående förbättrings-
arbete som genomförs i samband med att riktlinjer och rutiner utarbetas. 
I ledningssystemet finns ett processverktyg som underlättar arbetet med att utarbeta 
processerna och göra dem tydliga och användbara. 

 

5. Riktlinjer och Rutiner
 

 
Riktlinjer 
är ett dokument som innehåller en anvisning eller rekommendation för hur t ex en policy ska uppnås. 
Riktlinjer avser främst frågor rörande ren verkställighet. Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som ska 
ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga. Övergripande vägledning för att följa en policy. 
Riktlinjer antas av socialnämnden. 
 
Rutiner:  
hur aktiviteter ska utföras. Som stöd kan finnas checklistor, mallar, blanketter, formulär m.m. 
Rutiner  utarbetas och fastställs på verksamhetsnivå. 
 
 
Riktlinjer och rutiner utgör tillsammans med processer ledningssystemets grundläggande 
del. Detta arbete pågår kontinuerligt.  
 

Riktlinjer antas av nämnden - I riktlinjerna samlas gällande lagstiftning, andra styrdokument 
och uppsatta kvalitetskrav.  
 

Rutiner godkänns på verksamhetsnivå - Rutiner redovisar, utifrån nämndens antagna 
riktlinje, hur verksamheterna ska arbeta för att leva upp till den politiska viljeinriktningen. 
 
För att få en enhetlighet i förvaltningens rutiner har en mall för riktlinjer respektive rutiner 
tagits fram. Mallen ska, förutom att säkerställa att rutinerna ser likvärdiga ut, även säkra en 
spårbarhet och fastställa ansvar. Mallen har blivit väl mottagen av förvaltningens medar-
betare och fungerar som ett stöd i framtagandet av riktlinjer och rutiner.  

Ett förvaltningsövergripande arbete med att aktualisera och samla förvaltningens befintliga 
riktlinjer och rutiner i kvalitetsledningssystemet utifrån framtagna mallar har genomförts 
under året.  Nya riktlinjer och rutiner har utarbetats under året. Arbetet med att 
sammanställa riktlinjer fortgår inom alla verksamheter. 
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5. Riktlinjer och Rutiner forts.
 

 

Under 2017 har socialnämnden antagit dokument gällande beslutnivå för fastställande av 
riktlinjer. 

Socialnämnden har också antagit riktlinjer bl.a. gällande: 

 Handläggning av Ekonomiskt bistånd 
 Riktlinje Hantering av privata medel hemtjänst 
 Riktlinje Hantering av privata medel Särskilt boende 
 Anhörigstöd - Handlingsplan och Riktlinje 
 Riktlinje för Färdtjänst och Riksfärdtjänst 

 

6. Samverkan
 

Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska identifiera de processer där samverkan behövs 

för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten.  Det ska framgå av processerna och rutinerna 

hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. Det ska genom processerna och rutinerna även 

säkerställas att samverkan möjliggörs med andra verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med 

vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra organisationer. 
 
Samverkan såväl internt som externt är en förutsättning för att säkra kvaliteten på de insatser som 
ges inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS och för att förebygga vårdskador i hälso- och 
sjukvården.  Samverkan kan bli aktuell på många olika nivåer. Det kan vara extern och/eller intern 
samverkan. Det kan vara samverkan mellan olika förvaltningar, verksamheter, enheter och 
personalgrupper.  
 
Socialnämnden har i ett av sina mål för 2017 angett att ”Samverkan ska ske för att skapa goda 
helhetslösningar och tillvarata gemensamma resurser på bästa sätt”.  I Socialnämndens mål-
uppföljning för år 2017 framgår exempel på många av de samarbetspartner som socialförvaltningen 
samarbetar tillsammans med inom olika verksamhetsområden. 
Samverkan sker både internt och externt inom många verksamheter men det saknas i vissa fall 
dokumenterade överenskommelser och nedskrivna rutiner för hur samverkan ska ske. Identifiering 
av samverkan i olika processer, internt och externt är ett fortsatt utvecklingsområde och kommer att 
fortgå i kvalitetsarbetet 2018. 
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7. Systematiskt förbättringsarbete -Riskanalyser
 

Riskanalyser innebär att den som bedriver verksamheten är framåtblickande, det vill säga arbetar före-
byggande. Riskanalyser ska omfatta verksamhetens samtliga delar. Analyser ska göras för att identifiera 
händelser som skulle kunna inträffa och som gör att verksamheten inte kan leva upp till de krav och mål som 
ställs i lagar och andra föreskrifter och beslut. Riskanalyserna innebär att sannolikheten för att en händelse ska 
inträffa uppskattas samt att en bedömning görs av vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av 
händelsen. 

Arbetet med att göra riskanalyser har under 2017 kommit igång på ett mer strukturerat sätt 
än tidigare.  

Riskanalyser ska göras: 
 

 Omedelbart vid akuta risker  
 Vid organisatoriska förändringar  
 Inför förändringar av verksamhet  
 Innan nya arbetssätt eller metoder börjar tillämpas  
 När brukare, närstående eller personal upplever att ett arbetsmoment eller en 

viss situation är riskfylld.  

I ledningssystemet finns riktlinje, instruktioner, mallar och utbildningsmaterial för att genomföra 
riskanalyser. Implementering pågår i alla verksamheter.  

Riskanalyser har bl.a. gjorts när det gäller: 

 Planerad förändring hemtjänst 
 Omorganisation gällande städning äldreboende –Solbogården 
 Nattpersonalens arbetsmiljö- Beatebergsgården 
 Förändring av somatiskavdelning till inriktning demens- Beatebergsgården 
 Verksamhetsförändring Boendestöd 
 Riskbedömning och handlingsplan stödboende ensamkommande 
 Riskbedömning rekryteringsproblem och Hot och våld inom Individ-och familjeomsorgen 

Alla färdiga riskanalyser läggs samlat i ledningssystemet  som underlag för lärande och 
förbättringsarbete.  

Riskanalyser genomförs kontinuerligt utifrån uppdrag/insatser inom ramen för kommunal Hälso- 
och sjukvård. Redovisning av detta arbete redovisas i patientsäkerhetsberättelsen. 
 

Socialnämnden har varit delaktiga i riskbedömning som grund för val av kontrollområden i  
nämndens interna kontrollplan. 
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8. Systematiskt förbättringsarbete -Egenkontroll
 

Egenkontroll innebär att systematiskt följa upp och utvärdera den egna verksamhetens resultat. Egen-
kontrollen innebär även att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i 
ledningssystemet. Till skillnad mot riskanalyserna, som innebär att arbeta förebyggande, innebär 
egenkontrollen att granskning ska göras av den verksamhet som har bedrivits eller bedrivs. Egenkontrollen 
kan också beskrivas som en intern granskning av att den egna verksamheten uppnår ställda krav och mål. 
 
 
Egenkontroll har genomförts i alla verksamheter inom ramen för Ledningssystemet.  
 
Nedanstående huvudområden med följdfrågor inom varje huvudrubrik ingår. Varje verksamhet 
kan följa sitt resultat direkt i ledningssystemet och se vilka områden som bör prioriteras i 
förbättringsarbetet. De olika resultaten markeras med grön, gul eller röd prick utifrån resultatet. 
 
Det går att välja ut endast områden med röd prick för att underlätta förbättringsarbetet. 
 
 

 Tillgång till information  Introduktion 

 Kommunikation  Beslutsfattande/delegation 

 Processer i kvalitetslednings-
ledningssystem 

 Information på arbetsplatser 

 Rutiner i kvalitetsledningssystem  Sekretess 

 Värdegrund  Kompetens 

 Verksamhetsplan  Klagomål och synpunkter 

 Avvikelsehantering  Risk- och händelseanalys 

 Lex Sarah  Lex Maria 

 Kontaktperson i boende/hemtjänst  Sekretess 

 Kompetens  Genomförandeplan 

 Dokumentation SoL och LSS  Dokumentation HSL 

 Hälso- och sjukvård  Kvalitetsregister 

 HSL-åtgärder som utförs av 
omvårdnadspersonal 

 Teamträffar/träffar för samverkan 
med brukarfokus 

Egenkontrollen genomfördes i alla verksamheter i november 2017. Resultatet kommer att 
behandlas på gemensamma analysdagar för alla verksamheter i början av nästkommande år. 
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9. Systematiskt förbättringsarbete -Avvikelser
 

Avvikelser – Oväntade negativa händelser 

Enligt lagstiftningen ska avvikelser som sker i verksamheten rapporteras. Förvaltningens 
verksamheter sammanställer och analyserar årligen alla avvikelser för att kunna se mönster 
och trender som indikerar brister i kvaliteten.  
 
Verksamhetsprogrammet Treserva används för avvikelserapportering. En ny förenklad 
modul för avvikelserapporteringen infördes i Treserva från oktober 2016.  Enhetschefen för 
verksamheten har ansvar för inrapporteringen av avvikelser i Treserva.  
 

Dokumentationsombud har tidigare registrerat avvikelserna i verksamhetssystemet utifrån 
rapporter som kommer från verksamheten på en speciell blankett. Under året har en 
övergång skett till att rapporteringen av avvikelser görs av baspersonal direkt i verk- 
samhetssystemet.  
 
Fall och läkemedel utgör orsaken till 70 % av avvikelserna inom vård och omsorg. Avvikelser 
utifrån SoL och LSS kan exempelvis vara brister i bemötande, i utförande, i dokumentation 
eller en utebliven insats.  

Riktlinjer har utarbetats och utbildningsinsatser har genomförts när det gäller avvikelser. 
Denna information tillsammans med uppföljning av avvikelser finns i ledningssystemet. 
Detta har med stor sannolikhet bidragit till den betydande ökning av registrerade avvikelser 
som skett från år 2015-2017 (se redovisning nedan).  

 

 
Avvikelser inrapporterade januari-december aktuellt år 

 
Verksamhet År 2017 År 2016 År 2015 

Vård och omsorg äldre  676 908 676 
IFO 12 6 2 
HSL 333 48 39 
Funktionsnedsatta SoL 1 5 49 
Funktionsnedsatta LSS 47 47 13 
Totalt 1 069 1 014 779 

Stor del av avvikelserna berör fall- och läkemedel. Under år 2017 har fall och läkemedelsavvikelser 
registrerats inom verksamhet Hälso- och sjukvård. Därav den stora ökningen inom HSL-delen och 
minskningen inom vård och omsorg äldre jämfört med föregående år. 
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10. Systematiskt förbättringsarbete -Klagomål och synpunkter
 

En person som är missnöjd med socialtjänstens insatser har rätt att framföra sina synpunkter och anmäla 
klagomål. Om personen är missnöjd med beslut som kommunen har fattat har personen rätt att överklaga 
beslutet. Allvarliga brister i socialtjänsten kan anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.  En viktig del 
i ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är att utreda klagomål och synpunkter. Socialtjänsten ska ta 
emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från bland annat vårdtagare och deras 
närstående, personal, föreningar, andra organisationer och intressenter.  

Begreppet Klagomål och synpunkter är vedertaget. Det förknippas ofta med negativa 
synpunkter. I den blankett som finns för att lämna synpunkter och klagomål framgår att det 
är möjligt att lämna synpunkter i form av både ”ris och ros”. Även synpunkter i form av ros 
har inkommit under året. 

I Kvalitetsledningssystemet finns tydliga instruktioner om hur synpunkter och klagomål ska 
hanteras. 

• Rutin som beskriver processen 
• Information till den som vill lämna synpunkt/klagomål  
• Blankett för att lämna synpunkter och klagomål  
• Mottagningsbekräftelse som kan lämnas till den som har lämnat synpunkt/klagomål. 

Samtliga underlag kan hämtas och skrivas ut ur kvalitetsledningssystemet. Alla klagomål och 
synpunkter diarieförs. Nämndsekreterare lämnar efter diarieföring ärendet vidare till aktuell 
chef som har ansvar för att besvara synpunkten/klagomålet inom tre veckor. 

I verksamheternas egenkontroll ingår kontroll av att rutinerna om hantering av klagomål och 
synpunkter är implementerade. 

Klagomål och synpunkter kan också lämnas direkt på kommunens hemsida. Dessa diarieförs 
på samma sätt. 

Uppföljning av synpunkter och klagomål till Socialnämnden sker i den årliga kvalitetsberättelsen 

Antalet klagomål och synpunkter som har inkommit 2017 är 20 stycken. 10 stycken av dessa 
ger Ros till verksamheten. Inför det fortsatta förbättringsarbetet ingår att regelbunden 
kontroll görs av att klagomål och synpunkter alltid besvaras oavsett om det handlar om Ris 
eller Ros. 

För varje år har antalet klagomål och synpunkter som inkommit ökat. En förklaring till 
ökningen kan vara de utarbetade rutiner som nu finns i ledningssystemet som ger klara 
anvisningar om hur klagomål och synpunkter ska hanteras. Nedan finns en sammanställning 
av klagomål och synpunkter som inkommit under 2017. 
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Synpunkter och klagomål 2017 
 

 Verksamhet Händelse Besvarad av 
SN/2017-0323 Jägarens äldreboende Klagomål - anhörig har upplevt dåligt 

bemötande från personal 
Kvalitetscontroller 

SN/2017-0319 Korttid och bistånd Ros till korttidsverksamheten 
Klagomål gällande bistånd- arbetsformer 

 

SN/2017-0316  Individ- och familjeomsorg  Klagomål Barn och unga – bilaga saknas Enhetschef IFO- Barn 
och unga 

SN/2017-0310 Individ- och familjeomsorg Klagomål – Träffpunkten 
 

Enhetschef- IFO-Vuxen 

SN/2017-0309 IFO- Myndighet Klagomål – Kontaktperson –dåligt 
bemötande  

Handläggare och 
enhetschef Vuxen 

SN/2017-0294 VO-Hemtjänst City Ros från brukare- Gott omhändertagande 
och bemötande 

 

SN/2917-0290 VO-Hemtjänst Ros från anhöriga till brukare- Gott 
omhändertagande och bemötande 

 

SN/2017-0289 VO-Hemtjänst Ros från anhöriga till brukare – Gott 
omhändertagande och bemötande 

 

SN/2017-0288 VO-Hemtjänst Ros från brukare – Gott 
omhändertagande och bemötande 

 

SN/2017-0287 VO-hemtjänst Ros från brukare – Gott 
omhändertagande och bemötande 

 

SN/2017-0280 VO-Hemtjänst Ros från anhöriga till brukare – Gott 
omhändertagande och bemötande 

 

SN/2017-0279 VO-Hemtjänst Ros från anhöriga till brukare – Gott 
omhändertagande och bemötande 

 

SN/2017-0250 Individ-och familjeomsorg Brukare missnöjd med beslut Verksamhetschef och 
enhetschef Vuxen 

SN/2017-0232 VO- Beatebergsgården Klagomål- Granne besök av brukare 
från Beatebergsgården 

Enhetschef 

SN/2017-0224 VO-Hemtjänst Boende klagar på hur personal i 
hemtjänst kör bil i bostadsområde 

Enhetschef 

SN/2017-0210 
 

IFO- Myndighet Anhörig klagar på bemötande av brukare 
vid utredningsförfarande 

Enhetschef 

SN/2017-0173 Stöd och service- boende 
LSS 

Klagomål från anhöriga gällande 
omhändertagande av brukare på boende 
LSS 

Verksamhetschef 

SN/2017-0164 
 

Korttidsboende Udden Klagomål från anhörig gällande brist i 
information inför närståendes 
korttidsvistelse 

 

SN/2017-0115 Korttidsboende 
Udden 

Ros från anhörig gällande omvårdnad och 
bemötande av närstående 

 

SN/2017-0025 Äldreomsorg Ros från brukare 
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11. Systematiskt förbättringsarbete - Rapporteringsskyldighet om 
missförhållanden/risk för missförhållande 

 
Enligt 14 kap. 3 § SoL och 24 b § LSS är den som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller i verksamhet enligt 
lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade skyldiga att rapportera om han eller hon 
uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande som rör 
den som får, eller kan komma i fråga för, insatser inom verksamheten. Den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS är skyldig att utreda dessa rapporter enligt 14 kap. 6 § SoL och 24 e § LSS.2 
 
 
Lex Sarah  
Rapporteringen enligt Lex Sarah är en del av verksamhetens kvalitetsarbete och en möjlighet 
till verksamhetsutveckling.  
 

Under året har förvaltningen genomfört 9 utredningar enligt Lex Sarah. I fem av utredning-
arna bedömdes händelsen som så allvarlig att anmälan gjordes till inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Rapporterade händelser har bl.a. handlat om bemötande, stöld, handläggning 
barn och unga, brist i tillsyn.  
 

En årlig sammanställning gör av Lex Sarahutredningar. Denna finns i kvalitetslednings-
systemet och används som grund för förbättringsarbete och vid den årliga informationen om 
Lex Sarah som görs i verksamheterna. 
 

All information som berör Lex Sara finns i box 3.1 i kvalitetsledningssystemet. 

Utredningar enligt Lex Maria, enligt Hälso- och sjukvårdslagen, redovisas i Patientsäker-
hetsberättelsen. 

12. Sammanfattning -Förbättrande åtgärder i verksamheten
 

Sammanfattning av delar som ingår i det systematiska förbättringsarbetet: 
• Riskanalyser  
• Egenkontroll  
• Synpunkter och klagomål 
• Avvikelser 
• Utredning av rapporter om missförhållanden/risk för missförhållanden 

          
Genom det systematiska förbättringsarbetet får verksamheten kännedom om avvikelser från 
de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. Detta ligger 
till grund för åtgärder för att  säkra verksamhetens kvalité. 

Om riskanalyser, egenkontroller, synpunkter och klagomål, avvikelser och rapporter om 
missförhållanden/risk för missförhållanden visar att processer och rutiner inte är ändamåls-
enliga för att säkra verksamhetens kvalitet ska dessa förbättras. Detta innebär att verksam-
heten blir en lärande organisation.  

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet förbättras fortlöpande verksamhetens styrning för 
att liknande avvikelser inte ska återupprepas. Detta är ett led i att utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet. 
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13. Dokumentation 

 
 
Enligt 11 kap. 5 § i Socialtjänstlagen (SoL) framgår att genomförande av stödinsatser, vård och behandling som 

rör enskilda ska dokumenteras. Motsvarande bestämmelse finns i 21 a§ i lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade (LSS), vilken anger att genomförande av beslut om insatser som rör enskilda enligt lagen 

ska dokumenteras. 
 

Dokumentationsutbildning har genomförts i alla verksamheter. Nya mallar för genom-
förandeplaner har utarbetats. Arbete har påbörjats med att mallar för de nya genom-
förandeplanerna läggs i verksamhetsprogrammet Treserva och skrivs direkt där. 
 
Länk finns i ledningssystemet direkt till Socialstyrelsens handbok – Handläggning och 
dokumentation i Socialtjänsten. Handboken underlättar tillämpningen av de lagar och regler 
som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs 
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015.  

Allinformation och alla underlag som rör dokumentation finns under box 5.4 i 
ledningssystemet. 

 

14. Personalens medverkan i kvalitetsarbetet
 

Personalen ska arbeta i enlighet med fastställda processer och rutiner. Att personalen arbetar i enlighet med 
processerna och rutinerna innebär att de arbetar systematiskt på ett likartat sätt för att uppnå kvalitet. Det 
underlättar i sin tur ett systematiskt förbättringsarbete genom att arbetssätt kan följas upp, utvärderas och 
vid behov förändras. 
 

Personalens  har lagreglerade skyldigheter att delta i verksamhetens kvalitetsarbete. För att 
uppnå god kvalitet och hög patientsäkerhet är personalens engagemang och delaktighet 
nödvändig.  
 

Genom rapporter, klagomål och synpunkter avseende verksamhetens kvalitet från 
personalen skapas förutsättningar att utveckla och säkra kvaliteten. Stor vikt läggs vid att 
uppmuntra personalen att delta i kvalitetsarbetet genom ett öppet klimat. Det gäller att inte 
se på inkomna rapporter, klagomål och synpunkter som något negativt utan istället som en 
möjlighet för att utveckla verksamhetens kvalitet.  
 

Det är ledningens ansvar att säkerställa att verksamhetens personal känner till och arbetar i 
enlighet med processer och rutiner som ingår i ledningssystemet på ett systematiskt och 
likartat sätt. Det är en viktig förutsättning för ett systematiskt förbättringsarbete genom att 
arbetssätt kan följas upp, utvärderas och vid behov förändras. 
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14. Personalens medverkan i kvalitetsarbetet forts.
 

 

Ett led i arbetet med att säkerställa att personalen arbetar i enlighet med processerna och 
rutinerna är att se till att dessa finns lätt tillgängliga i ledningssystemet och att berörd 
personal deltar i arbetet med att ta fram riktlinjer och rutiner. Den årliga egenkontrollen 
som görs direkt i kvalitetsledningssystemet är en del av uppföljningen av att detta fungerar. 

 

15. Dokumentationsskyldighet av kvalitetsarbetet
 

 
Kravet på dokumentation omfattar alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att fastställda 
processer och rutiner ska vara dokumenterade. Det innebär även att arbetet med att planera och utföra 
riskanalyser, egenkontroller och hantera klagomål, synpunkter och rapporter ska dokumenteras liksom vilka 
förbättrande åtgärder som framkomna avvikelser har gett upphov till. Det kan dels vara fråga om 
dokumentation av planeringen av de olika aktiviteterna, dels fråga om dokumentation av framkomna resultat 
och hur dessa har hanterats. 
 

Verksamhetsprogrammet för ledningssystem ger goda förutsättningar att uppfylla kravet på 
dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet. Förutsättningar finns att samla alla 
riktlinjer, rutiner, processer och uppföljning på ett överskådligt och lättillgängligt sätt. 
 
Viktiga delar i detta arbete är: 
 
• Vilka processer och rutiner som styr kvaliteten i verksamheten 
• Vilka rutiner som finns i verksamheten 
• Uppföljning av lex Sarah/lex Maria statistik, avvikelserapportering 
• Uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål 
• Resultat av granskning av socialdokumentation och annan dokumentation 
 
 

Utöver att varje verksamhet har sina egna boxar i ledningssystemet som berör just deras 
verksamhet finna möjlighet att ta del av alla andra verksamheters information. Det finns 
även övergripande boxar exempelvis ”Leda verksamheten” Utveckla, följa upp och utvärdera 
verksamheten, hantera synpunkter klagomål, avvikelser och missförhållanden m.m. som 
berör alla oavsett var i organisationen man arbetar. 
 

Denna årliga kvalitetsberättelse är, liksom patientsäkerhetsberättelsen, en del i dokumenta-
tionen av kvalitetsarbetet. Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelserna samlas år från år i 
ledningssystemet under box 02- Utveckla, följa upp och utvärdera verksamheten. 

Socialnämndens måluppföljning, verksamhetsberättelse och värdegrund utgör också del av 
dokumentationen av kvalitetsarbetet. 
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16. Brukarundersökningar
 

Socialnämnden har under 2017 deltagit i nationella brukarundersökningar enligt nedan: 
• Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 
• Brukarbedömning IFO –alla delar 
• Brukarbedömning LSS  

 
Strömstad har deltagit i den nationella brukarundersökningen ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen” under många år. Strömstad har goda resultat- se nedan. 
 

Vad tycker de äldre om äldre omsorgen –SÄRSKILT BOENDE 2017  
Helhetsbedömning  Strömstad 84%  (riket 82 % ) 

 

De fem frågor där andelen positiva svar är 
HÖGST 

 De fem frågor där andelen positiva svar 
är LÄGST 

Får bra bemötande från personalen 91% Besväras inte av ensamhet 
(77 % besväras av ensamhet) 

23 % 

Har lätt att få kontakt med personalen på 
äldreboendet vid behov 

89 % Vet vart man vänder sig med 
synpunkter och klagomål 

48 % 

Tycker det är trivsamt utomhus kring 
boendet 

85 % Möjligheterna att komma 
utomhus är bra 

59 % 

Känner förtroende för personalen 
 

85 % Personalen brukar informera om 
tillfälliga förändringar 

53% 

Känner sig trygg på sitt äldreboende 90 % Tycker det är trivsamt i 
gemensamma utrymmen 

54 

 
 
 
Vad tycker de äldre om äldre omsorgen – HEMTJÄNST 2017  
Helhetsbedömning  Strömstad 100%  (riket 89 %) 

 

De fem frågor där andelen positiva svar är 
HÖGST 

 De fem frågor där andelen positiva svar 
är LÄGST 

Får bra bemötande från personalen 
 

100 % Besväras inte av ensamhet 
(52 % besväras av ensamhet) 

48 % 

Känner förtroende för personalen 
 

98 % Kan påverka vilka tider man får 
hjälp 

66 % 

Personalen kommer på avtalad tid 98 % Vet vart man vänder sig med 
synpunkter och klagomål 

59 % 

Är sammantaget nöjd med hemtjänsten 100 % Personalen brukar informera om 
tillfälliga förändringar 

80 % 

Personalen utför sina arbetsuppgifter bra 98 % Personalen har tillräckligt med tid 
för arbetet 

91 % 
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Nationell brukarundersökning IFO: 
 

Strömstad har under år 2017 för andra gången deltagit i den nationella brukarunder-
sökningen när det gäller IFO.  
 
Brukarbedömning IFO – helhetssyn 89 %   (alla kommuner- ovägt medel 85 %) 
 

 Strömstad % Alla kommuner  
ovägt medel % 

Förbättrad situation 79 % 76 % 
Få kontakt  95 % 86 % 
Inflytande 92% 85 % 
Påverka hjälp 70 % 70 % 
Tydlig information 90 % 90 % 
Visar förståelse 83 % 84 % 

 
 

Nationell brukarundersökning LSS: 

År 2017 deltog också för första gången i brukarundersökning inom LSS-verksamheten med 
hjälp av s.k. pictogrambilder. Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för personer som saknar 
eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva. Brukarundersökningar genomfördes inom 
Gruppbostäder LSS, Daglig verksamhet LSS och Boendestöd SoL.  

 Gruppbostad LSS Daglig verksamhet Boendestöd SoL 

Strömstad Riket Strömstad Riket Strömstad Riket 

Verksamheten är viktig 

för brukaren 

  81 % 81%   

Möjlighet framföra 

synpunkter och klagomål 

100 % 85 % 87 % 88 % 37% 73 % 

Trivsel 100 % 82 % 73 % 81 % 89 % 86 % 

Inte rädd hemma 60 % 66 %     

Trygg med personal 100 % 74 % 100 % 80 % 95 % 79 % 

Personalens omtanke 100 % 83 % 88 % 85 % 89 % 91 % 

Personal pratar så att 

brukaren förstår 

60 % 69% 75 % 73 % 74 % 84 % 

Rätt stöd 80 % 81 % 100 % 83 % 89 % 84 % 

Inflytande 100 % 75 % 81 % 72 % 68 % 81 % 

Alla brukarundersökningar finns samlade i ledningssystemet under box 02- Utveckla, följa 
upp och utvärdera verksamheten. 
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17. Övriga nationella och regionala uppföljningar 
 

Socialförvaltningen deltar i flera nationella och regionala uppföljningar och jämförelser bl.a. 
 
 Öppna jämförelser 
 Kommunens kvalité i korthet (KKIK) 
 Medarbetarenkät Hållbart medarbetarengagemang  (HME) 
 Benchmarking norra Bohuslän 
 

Dessa resultat återfinns i kommundatabasen KOLADA som också är länkad direkt in i 
ledningssystemet under box 2- Utveckla följa upp och utvärdera verksamheten. 
 

18. Intern kontroll
 

Intern kontroll är ett sätt att säkra kvaliteten, säkerställa att skattemedel används på rätt 
sätt och undvika att allvarliga fel och oegentligheter begås och förekommer.  
Årligen upprättas en intern kontrollplan som antas av nämnden. 
 

Den interna kontrollen genomförs på förvaltningsövergripande nivå till skillnad från 
egenkontrollen som sker ute i respektive verksamhet av ansvariga chefer. 
 
Kontrollområden år 2017 
Utredningar IFO-Barn och unga Kontrollmoment: 

att säkerställa att utredningar slutförs inom 4 månader, 
Värdegrund 

 

Kontrollmoment: 
att säkerställa att Socialnämndens antagna riktlinje för 
värdegrund inom äldreomsorgen implementeras, är känd 
och efterföljs i organisationen 

Hantering av privata medel 

 

Kontrollmoment: 
att säkerställa att hantering av privata medel sker i enlighet 
med riktlinjer och rutiner. 

Genomförandeplaner 

 

Kontrollmoment: 
att säkerställa att säkerställa att handläggning och 
dokumentation  följer lagstiftarens krav och fastställda 
riktlinjer och att genomförande-planerna håller god kvalitet. 

Näringsintag Kontrollmoment: 
att säkerställa att brukare inte lider av undernäring 
utifrån riskbedömning enligt Senior Alert. 

Uppföljningen av den interna kontrollen sammanställs och redovisas i ett eget dokument till 
socialnämnden under våren efterföljande år. Den interna kontrollplanen och uppföljningen 
finns i kvalitetsledningssystemet under box 02- Utveckla, följa upp och utvärdera 
verksamheten. 

Redovisning sker även till kommunstyrelsen och kommunens revisorer. 
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19. Interna månadsuppföljningar till nämnd och verksamheter

Uppföljning sker regelbundet varje månad till nämnd och verksamheter. 

Nämnden har ett eget uppföljningskort med uppföljningsområden som berör alla delar i 
verksamheten utifrån nämndens önskemål om uppföljningsområden. Verksamheten har 
egna verksamhetskort utifrån verksamhetens önskemål om uppföljningsområden.  

Samtliga uppföljningar finns i ledningssystemet under box 2- Utveckla följa upp och 
utvärdera verksamheten. 

Utifrån delegationsförteckning genomförs stickprovskontroller av politiska företrädare för 
nämnden. Återrapportering sker på nämndens möten.  

 

 
20. Tillsyn och verksamhetsrevision

 
SN/2017-0183  och SN/2017-0184 
Arbetsmiljöverket har gjort tillsyn vid två tillfällen, ett i samband med en incident på 
missbruksenheten och en för att undersöka konsulters arbetsmiljö.  

 

SN/2017-0072  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat handläggning Ensamkommande  
 

SN/2017-0166 
Verksamheterna missbruk, ekonomiskt bistånd, bistånd och LSS har på IVO:s uppdrag 
genomfört egengranskning och rapporterat in den. 

SN/2017-0200  IVO Tillsyn HVB Solbacken -   SN/2017-0199  IVO Tillsyn HVB Crusellska 
 
SN/2017-0097 Förstudie av kvalitetsstyrning inom hemtjänst – Genomförd på uppdrag av 
kommunrevisionen av Revisionsbyrån EY.  
 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomförde under 2017 ett tillsynsprojekt gällande 
myndighetsutövning inom socialtjänsten i Västra Götalands och Hallands län. Temat för 
tillsynen var socialtjänstens handläggning av utredningar inom områdena barn, funktions-
hinder (LSS), äldreomsorg och missbruk. 

IVO fokuserade särskilt på om den enskildes behov utreddes i tillräcklig omfattning samt om 
utredningarna bedrevs med god kvalitet. IVO ville också få en uppfattning om hur 
socialtjänstens systematiska kvalitetsarbete fungerar.   

Undersökningen genomfördes genom egenkontroll i verksamheterna med återrapportering 
till IVO. 
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21. Ej verkställda beslut

Biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL ska enligt 16 kap. 
3 § SoL verkställas omedelbart. Det har ingen betydelse om beslutet överklagats eller inte. 
Den tidsgräns om tre månader som gäller för bestämmelsen om rapporteringsskyldighet av 
ej verkställda beslut har ingenting att göra med om när beslut ska verkställas (Jfr 16 kap. 6 f 
§ SoL). Det innebär att en kommun inte har tre månader på sig att verkställa ett beslut, utan  
beslut ska verkställas omedelbart. Det är alltid den beslutande nämnden som har ansvaret 
för att den enskilde faktiskt får de insatser han eller hon har beviljats. Detta ansvar gäller 
oavsett om det är nämnden själv, en annan nämnd eller en enskild verksamhet som 
verkställer beslutet (Prop. 2005/06:115 s. 118).  

16 stycken ej verkställda beslut har rapporterats till IVO under 2017 

 

22. Planering av det fortsatta kvalitetsarbetet

Arbetet med kvalitetsförbättringar är ett ständigt pågående arbete. En stor del av arbetet 
2018t inriktas på fortsatt implementering av kvalitetsledningssystemet inom alla delar av 
verksamheten. 
 

Två metodstödjare är anställda inom Vård och Omsorg för att stödja verksamhetens 
kvalitetsarbete. Under hösten 2017 har de fokuserat på arbetat med IBIC, fortsatt 
implementering av värdegrund samt social dokumentation och kvalitetsregister. 
Metodstödjarna arbetar också med att utarbeta och revidera rutiner till gagn för brukarna. 
Arbetet sker i nära samarbete med enhetschefer och verksamheter. Detta arbete kommer 
att fortsätta under 2018. 
 

Arbetet med att utveckla riskanalyser är en viktig del i det fortsatta kvalitetsarbetet inom 
alla verksamhetsdelar.  
Fortsatt arbete med att förnya och utarbeta riktlinjer och rutiner som behövs i 
verksamheten för att säkra verksamhetens kvalité. 

Att identifiera samverkan i olika processer är ett utvecklingsområde som kommer att 
prioriteras i kvalitetsarbetet 2018. 

Under 2017 togs beslut om att med konsultinsats genomföra ”Kostnad per brukare” (KPB) 
inom Vård och omsorgs, Individ- och familjeomsorg och Stöd och service. Även Räkenskaps-
sammandraget (RS), som är en årlig insamling av ekonomiska uppgifter från samtliga 
kommuner kommer att genomföras i samband med KPB. Syftet med RS är att på kommun- 
och riksnivå få tillförlitlig information om kommunernas ekonomi, både nuläge och 
utveckling.  
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KPB och RS kommer att genomföras under 2018 utifrån 2017 års resultat. Detta ger mycket 
god grund för fortsatt arbete med prioriteringar, handlingsplaner, uppföljning och 
förbättringsåtgärder inom förvaltningens olika verksamhetsområden.  

Utarbetande av arbetsmodell för inrapportering, analys, handlingsplaner och uppföljning av 
öppna jämförelser, brukarundersökningar, kostnad per brukare KPB och andra nyckeltal i 
kommundatabasen Kolada är en del i det fortsatta kvalitetsarbetet. 

Under 2017 påbörjades implementering av en kommunövergripande modell för uppföljning 
av mål och aktiviteter i det kommunövergripande verksamhetssystemet Hypergene för 
beslutsstöd och verksamhetsstyrning. Detta arbete kommer att fortgå under 2018 och ger 
goda förutsättningar för implementering av kommunens övergripande mål, nämndens mål 
och delaktighet när det gäller utarbetande och uppföljning av verksamhetens aktiviteter för 
att uppnå målen. 
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