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Socialnämnden 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 7 februari 2019 klockan 

13:00 i Eklövet, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 28072  

 

2.  Motion gällande försörjningsstödet samt 

hyran på autogiro 

Dnr 2018-000329  

 

3.  Motion inrätta äldreombudsman 

Dnr 2018-000330  

 

4.  Statistik för vård och omsorg gällande 

arbetspass 

Dnr 2018-000339  

 

5.  Upphandling av verksamhetssystem för 

dokumentation 

Dnr 2017-000306  

 

6.  Rapportering av ej verkställda gynnade beslut 

enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade kvartal 

fyra, år 2018 

  

 

7.  Revidering av ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete 

Dnr 2018-000374  

 

8.  Information kring Lag om valfrihetssystem 

(LOV) och redogörelse avseende nuläget av 

LOV i kommunen 

 

Dnr 2019-000029  
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Ärende Anteckningar 

9.  Information om Personliga Ombud 

Kronobergs redovisning för år 2018 och 

verksamhetsplan för år 2019 

Dnr 2019-000004  

 

10.  Information om verksamhetsplan 2019, 

verksamhetsberättelse 2018 och statistik 2018 

från Barnahus Kronobergs län 

Dnr 2018-000254  

 

11.  Möte med Tychofondens styrelse 

  

 

12.  Val av representanter till Ernst och Tycho 

Karlssons fond, 2019-2022 

Dnr 2019-000028  

 

13.  Val av kontaktpolitiker inom äldreomsorgen 

och omsorgen om personer med 

funktionsnedsättning för mandatperioden 

2019-2022 

Dnr 2019-000021  

 

14.  Val till kommunala pensionärsrådet för 

mandatperioden 2019-2022 

  

 

15.  Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse 2018 

Dnr 2019-000027  

 

16.  Information från förvaltningschef 

Dnr 2019-000018  

 

17.  Meddelanden till socialnämnden 

Dnr 2019-000019  

 

18.  Redovisning av delegationsbeslut år 2019 

  

Handlingar delas ut på 

sammanträdet 

 

Lars-Erik Hammarström 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Förvaltningssekreterare 
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Motion gällande försörjningsstödet samt hyran på 
autogiro 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden antar yttrandet och överlämnar densamma till 

kommunstyrelsen.    

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Schlees (M) lämnade den 2 augusti 2018 in en motion om att se 

över utbetalningen av försörjningsstöd för att möjliggöra direkt betalning 

av hyran via autogiro.  I motionen föreslogs ”Växjömodellen” vilket innebär 

att försörjningsstöd betalas ut till kvinnan i familjen. 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2018, § 94, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Den 31 oktober 2018, skickade kommunstyrelsen en begäran om yttrande 

till socialnämnden. För att hinna bereda motionen för yttrande inom den 

angivna tidsramen begärdes anstånd till februari 2019. Anståndet beviljades 

av kommunstyrelsen. 

Socialnämnden gav socialförvaltningen i uppdrag den 6 december 2018, § 

150, att formulera ett yttrande och återkomma till socialnämndens 

sammanträde i februari 2019. 

Yttrande 

I handläggning av försörjningsstöd utgår socialsekreterare ifrån ”Riktlinjer 

för ekonomiskt bistånd” som är godkännda och fastställda av 

Socialnämnden i Uppvidinge kommun 160609. Enligt riktlinjerna ska varje 

aktuellt hushåll registreras i verksamhetssystemet. Ett hushåll består av 

vuxna (ensamstående, samboboende, gifta eller registrerade partner) och de 

barn för vilka vuxna i hushållet är försörjningsskyldiga. I dem fall 

samhörigheten består av: 

 en kvinna och en man så registreras alltid kvinnan som 

hushållsledare (registerledare), 

 två kvinnor eller två män registreras alltid den äldste som 

registersledare. 

Försörjningsstöd betalas via SUS-system som är kopplat till registerledare 

vilket innebär att bistånd i huvudsak automatik betalas till kvinnan i 

familjen.  
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I fall det föreligger särskilda omständigheter, som bedöms individuellt, kan 

bistånd betalas ut via en kontoinsättning till den andre vuxne i familjen. 

Skälen till utbetalningen behöver dock tydliggöras och dokumenteras. 

Hyra på autogiro 

Socialnämnden i sina bedömningar kring rätten till bistånd enligt 

Socialtjänstlagen behöver ta hänsyn till dem övergripande målen och 

grundläggande värderingarna för socialtjänstens samtliga verksamheter 

som fastställs i portalparagraf (1 kap. 1 §) Socialtjänstlagen. Enligt den ska 

socialtjänsten främja mäniskors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet 

i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet på demokratins och 

solidaritetens grunder. Insatserna ska inriktas på att frigöra och utveckla 

enskildes och gruppers egna resurser, under hänsynstagande till 

människors ansvar för sin och andras situation. Socialtjänstens arbete ska 

bygga på respekt för människors rätt till självbestämande och integritet.     

Försörjningsstöd är en insats som är resultat av ett bistånd enligt 

Socialtjänstlagen. Insatsen avses täcka en viss mininivå för regelbundet 

återkommande kostnader som de flesta har för att klara sitt uppehälle. 

Biståndet är individuellt behovsprövat men har i viktiga delar 

standardiserats (riksnorm och skäliga kostnader, inklusive hyra). 

Försörjningsstöd är tänkt som det yttersta skyddsnät för den som inte själv 

kan tillgodose sina behov vilket innebär att den enskilde måste utnyttja alla 

de möjligheter som normalt står till buds. Den som kan arbeta är skyldig att 

söka arbete samt söka andra former av bidrag som finns inom 

socialförsäkringssystemet. Detta skall göras innan försörjningsstöd beviljas.  

Biståndet beviljas till en enskilde som uppfyller krav och förutsättningar 

som framgår från regelverket. Den enskilde har endast rätt till bistånd om 

han eller hon inte själv kan tillgodose sitt behov eller kan få det tillgodosett 

på annat sätt och det ankommer i första hand på den enskilde att själv 

försöka bidra till sin försörjning, tillgodose sina behov och planera sin 

ekonomi.  

Det framgår från regelverket och praxis att Socialnämnden inte får, 

uppställa andra krav än de som framgår av gällande rätt och om en 

enskilde uppfyller dem gällande kraven beviljas biståndet.  Därefter har den 

enskilde stor frihet att själv bestämma hur försörjningsstödet används och 

detta utifrån principer om integritet, självbestämmande och eget ansvar. I 

detta ingår även frihet att välja på vilket sätt hen betalar sina räckningar och 

vilka avtal hen åtar sig i samband med betalningar. Autogiro är ett av några 

tillgängliga sätt att betala räkningar och erbjuds av mottagare till 

betalningar. Detta är frivilligt. Socialtjänsten kan ha en dialog med den 

enskilde kring fördelarna med denna möjlighet men detta får inte ställas 

som en motprestation till rätten till bistånd gällande hyran.  

Enligt ovan, anses kravet gällande hyran på autogiro, inte vara 

överstämmande med lagstiftarens intentioner med socialtjänstens mål och 

värderingar samt syftet med försörjningsstöd.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av tillförordnad enhetschef inom individ- och 

familjeomsorgen och chef för individ- och familjeomsorgen, 2019-01-28 

Motion gällande försörjningsstödet samt hyran på autogiro, 2018-08-02 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

 

Magdalena Nowakowska  Hanna Neuwirth                                             

Tf Enhetschef inom IFO                      Individ- och familjeomsorgschef 
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Motion inrätta äldreombudsman 

Vård och omsorgs förslag till beslut 

Socialnämnden antar yttrandet och överlämnar densamma till 

kommunstyrelsen 

Sammanfattning av ärendet 

Den 6 augusti, inkom en motion om att inrätta en äldreombudsman från 

Uppvidingemoderaterna. Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 

2018, § 96, att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Den 31 oktober 2018, skickade kommunstyrelsen en begäran om yttrande 

till socialnämnden. Yttrandet ska inkomma från socialnämnden till 

kommunstyrelsen senast 15 december. 

För att hinna bereda motionen för yttrande inom den angivna tidsramen 

begärde socialnämnden om anstånd till februari 2019. Anståndet beviljades 

av kommunstyrelsen. 

Socialnämnden beslutade den 6 december 2018, § 151 att ge 

socialförvaltningen i uppdrag att formulera ett yttrande till socialnämndens 

sammanträde i februari.  

Yttrande 

I motionen ”Inrätta en äldreombudsman” menar Uppvidingemoderaterna 

att det behövs en person som är opartisk för att tillvarata de äldres och 

anhörigas intressen, frågor och behov. Även granskning av äldreomsorgen 

föreslås ingå i uppdraget. 

Idag ansvarar biståndshandläggarna för uppsökande verksamhet för 

personer som fyller 80 år under året och som inte har några insatser från 

kommunen. I biståndshandläggarnas uppdrag ingår att bistå med 

information kring kommunens olika insatser. Det finns även möjlighet 

kontakta biståndshandläggarna för att rådgöra och ställa frågor. En anställd 

anhörigsamordnare finns som arbetar med anhörigstöd. I anhörigstödet 

erbjuds idag hjälp med att förmedla kontakter inom kommunen, 

stödgrupper och föreläsningar. 

Det finns en funktion ”Tyck till” som kommunen erbjuder. Syftet är att ge 

alla medborgare i kommunen, även anställda och anhöriga, möjlighet att 

lämna klagomål och synpunkter. Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt 

med hanteringen av synpunkter och klagomål. Detta för att utveckla och 

förbättra verksamheterna.   
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Inom socialförvaltningen finns en Socialt ansvarig samordnare med 

uppdrag att säkerställa kvalité inom det sociala området. Motsvarande 

funktion finns även inom hälso- och sjukvården, Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. Utöver detta finns en Utvecklingsledare med uppdrag att 

arbeta med kvalitétssäkring.  

Årligen gör Utvecklingsledaren och Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

granskningar av särskilda boende i både kommunal- och privat regi. 

Uppvidinge kommun har ett kommunalt pensionärsråd (KPR) som består 

av företrädare från pensionärsorganisationer och representanter från 

kommunen. I reglementet för det kommunala pensionärsrådet står det att: 

 Pensionärsrådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller 

äldre. 

 Pensionärsrådet skall medverka vid förberedelser för upphandling 

av vårdgivare. 

 Pensionärsrådet skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i 

styrelsens och nämndernas verksamhetsplanering. 

 Pensionärsrådet kan initiera nya pensionärsfrågor i styrelsen, 

nämnder och förvaltningar. 

 Pensionärsrådet skall vara ett remissorgan i frågor som rör 

pensionärerna. 

 Pensionärsrådet skall vara ett forum för opinionsbildning och 

kunskapsspridning. 

 

Pensionärsorganisationernas representanter har i rådet möjlighet att aktivt 

arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera 

om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det serviceutbud som berör 

äldre. 

Funktionen som efterfrågas i motionen finns redan idag inom olika 

professioner och genom kommunala pensionärsrådets organisation. Således 

uppfylls behovet att opartisk tillvarata de äldres och anhörigas intressen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av Vård och omsorgschef, 2019-01-23  

Motion gällande inrätta äldreombudsman, 2018-08-02  

Beslutet skickas till 

Kommunsstyrelsen  

 

 

Vård- och omsorgschef 

Anette Cronholm    
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Statistik för vård och omsorg gällande arbetspass 

Vård och omsorgs förslag till beslut 

Socialnämnden godtar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid socialnämndens sammanträde den 11 november 2018, § 124, gav 

socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att ta fram statistik för vård 

och omsorg gällande: 

1. Nollvikariat – antal 

2. Flextid – total 

3. Resurspass – antal varje dag, hur många av dessa som utnyttjas 

4. Timvikariat – fyllnad 

Den 6 december 2018, § 157, upphävde socialnämnden beslutet från den 11 

november 2018, § 124, och beslutade att bjuda in Annica Tränk, enhetschef 

hemtjänsten, och Anneli Nyström, enhetschef Lingården, till nämndens 

sammanträde i februari för fortsatt dialog om statistik gällande arbetspass 

inom vård och omsorg. 

 

I vissa område inom hemtjänsten används idag Time Care Planering - en 

del i Personalsystemet. Syftet med programmet är att förbättra 

schemaläggningen och säkerställa att personalresurserna matchar 

brukarnas behov. I programmet läggs brukarnas behov in, utifrån det 

skapas ett schema som bland annat minskar risken för så kallad bomtid. 

Genom att använda Time Care Planering säkerställs att arbetstidslagen 

efterföljs avseende veckovila och dygnsvila, vilket ger hälsosamt schema för 

personalen.  

Beslutsunderlag  

Tjänstskrivelse av vård- och omsorgschef, 2019-01-24 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen ledningsgrupp   

Enhetschef hemtjänst och enhetschef Lingården   

Vård- och omsorgschef 

Anette Cronholm 
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Upphandling av verksamhetssystem för dokumentation 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar tilldela och därefter ge förvaltningschefen i 

uppdrag att teckna avtal utifrån presenterat underlag.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun använder idag Tietos verksamhetssystemet Procapita. 

Procapita används för registrering och dokumentation inom Vård och 

omsorg, Individ och familjeomsorgen och Etableringen. Arbetsmiljöverket 

har påtalat brister i socialsekreterarnas arbetsmiljö kopplat till 

verksamhetssystemet och personalen upplever också att Procapita i sin 

nuvarande form inte tillgodoser verksamhetens behov. Utifrån det och att 

avtalet löper ut har en upphandling gjorts. Alla företag som svarat på 

ansökningsinbjudan och varit kvalificerade har också haft möjlighet att 

lämna anbud. Det verksamhetsystem som förordas stödjer våra processer 

och är intuitivt och lättillgängligt för personalen.   

Ekonomiska konsekvenser 

Det nya avtalet gäller i fyra (4) år. Kommunen har möjlighet att förlänga 

avtalet med ytterligare en period om fyra (4) år, och sedan två (2) år i taget 

som mest tre (3) gånger. Den totala avtalstiden kan som mest bli 14 år. Den 

totala kostnaden på 955 000 kronor gäller för införandet av 

verksamhetssystem samt utbildning. Detta medför att budgeten på 1 miljon 

kronor som är avsatt för införandet hålls.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-01-30  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt 
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade kvartal fyra, år 2018 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har skyldighet att till Inspektion för vård och omsorg (IVO), 

inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i 

verkställigheten som inte verkställs på nytt inom tre månader. 

Rapporteringsskyldigheten gäller SoL-beslut 16 kap§ 6 f samt LSS-beslut § 9 

och § 28 f-g.  

Kvartal fyra år 2018 finns det två ej verkställda gynnande beslut.   

Beslutsunderlag 

Individrapporter, 2019-01-23  

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och administratör, 2019-01-25 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer  

Kommunfullmäktige   

 

 

 

Lena Eriksson     Annie-Lie Jarhult 

Systemvetare/administratör    Förvaltningschef 
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Revidering av ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner revideringen av Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete inom Socialförvaltningen i Uppvidinge 

kommun.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete trädde i kraft den 1 januari 

2012. Föreskrifterna är gemensamma för hälso- och sjukvård, tandvård, 

socialtjänst och verksamheter enligt LSS.  

Ledningssystemet är ett system/verktyg för att fastställa principer för 

ledning av verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.  

Definitionen av kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål som 

gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och 

beslut som meddelats med stöd av sådana föreskrifter.  

Socialnämnden i Uppvidinge kommun antog sitt första ledningssystem i 

september 2013. Ledningssystemet ska revideras årligen.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef och utvecklingsledare, 2019-01-25 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Socialförvaltningen i 

Uppvidinge kommun, reviderat 2019-02-07.  

Beslutet skickas till 

Förvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Annie-Lie Jarhult     Johanna Ekbring   

Förvaltningschef     Verksamhetsutvecklare  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsarbete – vem gör vad? 

 

 

 

 

 

 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom 

socialförvaltningen 

–  i enlighet med föreskrifter och allmänna råd i SOSFS 2011:9 

Antaget av Socialnämnden 2013-09-12, § 117 

Senast reviderat 2019-02-07 § 
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Ord- och begreppslista 
 

SoL Socialtjänstlagen   

HSL Hälso- och sjukvårdslagen  

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

FB  Föräldrabalken 

LVU  Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga  

LVM  Lag om vård av missbrukare i särskilda fall  

LOV  Lagen om valfrihet 

PSL Patientsäkerhetslagen 

SFS Svensk författningssamling  

SAS Socialt ansvarig samordnare 

MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska  

SIP  Samordnad individuell plan 

BBIC  Barns behov i centrum 

IBIC Individens behov i centrum 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 

HSLF-FS Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 

läkemedel, folkhälsa med mera 

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling, ingår from 1 juli 2015 i HSLF-FS 

Kvalitetsrapport-beskriver det systematiska kvalitetsarbetet inom koncernen och de olika 

verksamheterna 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse – hur arbetet med att utveckla och säkra 

verksamhetens kvalitet har bedrivits, åtgärder samt resultat. 

Tertialrapport – ett tertial är en tredjedels år, det vill säga fyra månader. Vanligen räknas 

årets tre tertial med början den 1 januari, 1 maj, respektive 1 september. 

Delårsbokslut- ett förenklat bokslut som upprättas för en kortare period, t ex för ett halvår 

eller ett kvartal. 

Verksamhetsberättelse-berättar hur verksamheten har sett ut under ett givet år 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/1_januari
https://sv.wikipedia.org/wiki/1_maj
https://sv.wikipedia.org/wiki/1_september
https://www.blinfo.se/ordlista/bokslut__5971
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1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete  
 

I Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, beskrivs kraven för vad ett kvalitetsledningssystem ska omfatta. SOSFS 

2011:9 består av både föreskrifter (bindande regler) och allmänna råd (rekommendationer). 

Dessa föreskrifter och allmänna råd ska användas i arbetet med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten utifrån de lagar och författningar 

som gäller. Ledningssystemet är ett verktyg för att uppnå kvalitet och ska innehålla de 

processer och rutiner som behövs  

 

SOSFS 2011:9 1 kap. Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla 

och säkra kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av 

1. 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), 

2. 16 § tandvårdslagen (1985:125), 

3. 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 

4. 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453). 

2 § Föreskrifterna ska även tillämpas i det systematiska patientsäkerhetsarbetet 

som vårdgivare ska bedriva enligt 3 kap. patientsäkerhetslagen 

1.1 Lagkravslista 

Att uppfylla lagens krav är en förutsättning för att leverera tjänster av god kvalitet och är 

grunden för att vår verksamhet ska vara rättssäker. För att kartlägga vad som är kvalité 

samt se att verksamheterna uppfyller de krav och mål som gäller skall det finnas en 

lagkravlista. Se bilaga 7. 

1.2 Syfte 

Ledningssystemets syfte är att det ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, 

utvärdera och förbättra verksamheten.  

Ledningssystemet ska göra det möjligt för ledningen att styra verksamheten så att rätt sak 

görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Ledningssystemet ska skapa en grundläggande 

ordning och reda i verksamheten. Det syftar även till att förebygga skador, 

missförhållanden, avvikelser och felbehandlingar samt att identifiera och åtgärda det som 

inträffar. Socialnämndens ledningssystem ska hjälpa till med att tydliggöra 

verksamheternas kvalitet och resultat för medarbetare, enskilda, anhöriga och politiker.  

1.3 Mål 

Att verksamhet som bedrivs av socialförvaltningen i Uppvidinge kommun är av god 

kvalitet för den enskilde. 

1.4 Vad är kvalitet? 

Föreskriftens definition av kvalitet är att verksamheten uppfyller de krav och mål som 

gäller för verksamheten enligt:  

 lagar och andra föreskrifter om socialtjänst, hälso- och sjukvård och stöd och 
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service till vissa funktionshindrade, samt  

 beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter 

Kraven på god kvalitet gäller både enskild och offentlig verksamhet inom 

socialförvaltningens ansvarsområde. Kvalitetsbegreppet omfattar verksamheter på alla 

nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser.  

Eftersom nya lagar och föreskrifter kan tillkomma och befintliga kan upphävas eller 

förändras måste kartläggningen av de regler som styr verksamheten göras fortlöpande. 

Det är av största vikt att tillräcklig kunskap finns i verksamheterna för att kunna uppfylla 

krav och mål i lagar och föreskrifter och att det beaktas vid fastställande av processer och 

rutiner. 

- Svensk författningssamling (SFS) publicerar alla lagar och förordningar. 

- Socialstyrelsens (HSLF-FS inklusive SOSFS) innehåller de föreskrifter och allmänna 

råd som bland annat socialstyrelsen ger ut.  

Socialnämnden kan välja att ställa ytterligare krav och mål genom t.ex. kommunala 

riktlinjer eller beslut av kommunfullmäktige, ex de lokala värdighetsgarantierna  

Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 §, insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För 

utförandet av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning 

och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkras. 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 5 kap 1§, hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den 

uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den ska vara av särskilt god kvalitet 

med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 

behandlingen, vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet, främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal, 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 6 § innehåller motsvarande 

bestämmelser som i socialtjänstlagen. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 

enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga 

utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Verksamheten 

ska bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 

1.5 Systematiskt förbättringsarbete 

Det systematiska förbättringsarbetet består av: 

 Riskanalys 

 Egenkontroll 

 Utredning av avvikelser  

 Klagomål och synpunkter 

 Rapporteringsskyldighet 

 Sammanställning och analys 

 Förbättrande åtgärder i verksamheten 

 Förbättring av processerna och rutinerna 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/?bet=2001:453
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Halso--och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1993387-om-stod-och-ser_sfs-1993-387/
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Att arbeta systematiskt med riskanalyser, egenkontroller, verksamhetens resultat, 

utredning av klagomål och synpunkter med mera ligger till grund för det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

Socialnämnden ska identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som 

behövs för att säkra kvalitet i verksamheten. En process består av flera aktiviteter som har 

ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat. För varje aktivitet ska det finnas rutiner som 

beskriver ett bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras.  

Systemet ska vara välkänt och lättillgängligt för medarbetarna och ett stöd i det dagliga 

arbetet samt motivera till att utveckla verksamhetens kvalitet. 

Processer, rutiner, riktlinjer, avtal och överenskommelser finns tillgängliga på kommunens 

intranät samt i diariet. Ansvarig funktion för varje rutin ska utses. I ansvaret ligger att 

regelbundet, minst en gång per år, följa upp, revidera och uppdatera rutinerna. En 

sammanställning över dokumenten finns på intranätet.  

2. Politisk styrning 

2.1 Uppvidinge kommuns gemensamma värdegrund 

Socialnämnden arbetar utifrån den gemensamma värdegrunden som gäller för hela 

Uppvidinge kommun, beslutad av kommunfullmäktige 2013-02-26 § 14 .  

 Vi, anställda och förtroendevalda, är till för invånarna i Uppvidinge kommun.  

 Vi söker och genomför ständigt förbättringar.  

 Vi arbetar så att invånarna känner förtroende för oss och stolthet för sin kommun. 

Allt vi gör genomsyras av: 

 Tolerans 

Vi bemöter andra och varandra med respekt och förståelse oavsett idéer och synsätt.  

 Kreativitet 

Vi uppmuntrar till och stödjer uppfinningsrikedom, nyfikenhet, lärande, öppenhet och 

skapande. 

 Mod 

Vi tror på våra egna möjligheter och vågar söka nya vägar. 

Vi visar handlingskraft och engagemang. 

2.2 Politiska mål för socialnämndens verksamheter 

Målen för socialnämndens verksamheter 2019 beslutade av Socialnämnden 2018-12-06 § 149 

och är indelade inom tre områden.  

 Medborgarnytta – nöjda invånare: 

Genomgång av avvikelser inom individ- och familjeomsorgen – följa upp 
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avvikelserna och skapa förutsättningar för brukarmedverkan för att förbättra 

verksamheten. Antalet avvikelser i sin helhet – relationen 2018-2019 samt antalet 

avvikelser där brukare/klienter varit en part i förbättringsarbetet.  

 Personal – attraktiv arbetsgivare: 

En förvaltning – god introduktion, gott bemötande och en mentor ska utses till 

nyanställda. Antalet nyanställda som har fått en mentor redovisas halvårsvis. 

 Kvalitet: 

Samarbete skola och socialförvaltning gällande tidiga insatser barn och unga. Antal 

barn och unga där samarbetet har resulterat i tidiga insatser från båda 

förvaltningarna, mätpunkter som redovisas till nämnden i augusti och november. 

2.2.1  Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Uppvidinge 

"Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 

och känna välbefinnande (värdegrund)" En värdighetsgaranti syftar till att erbjuda något 

utöver vad den äldre har rätt till enligt lag eller föreskrift. I Uppvidinge finns tre lokala 

värdighetsgarantier som är beslutade av socialnämnden1.   

 ”Personer inom äldreomsorgen med insatser enlig SoL (socialtjänstlagen) har en 

utsedd kontaktman. Gäller dock inte personer med enbart larm och/eller 

matdistribution” 

 ”Då ett planerat besök inom äldreomsorgen blir försenat med 30 minuter eller mer, 

blir den enskilde kontaktad” 

 ”Personal som arbetar inom äldreomsorgen presenterar sig samt bär en textad 

namnskylt” 

 

Om den enskilde eller en närstående anser att garantin inte uppfylls finns det 

möjlighet att lämna in klagomål och synpunkter till socialnämnden. Dessa hanteras 

enligt rutinen för klagomål och synpunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotnot 1: 2011 infördes en värdegrund i socialtjänstlagen, 5 kap. 4§. I Uppvidinge finns tre lokala värdighetsgarantier som är 

beslutade av socialnämnden.  2014-02-06, § 7 dnr 2012-000148, och gäller from 2014-04-01 inom äldreomsorgen. Socialnämnden 

förtydligade två värdighetsgarantier 2015-11-12, § 158 dnr 2015-000233. 
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3. Verksamhet som ledningssystemet omfattar  
 

I Uppvidinge kommun omfattar ledningssystemet de verksamheter som bedrivs utifrån 

SoL, HSL samt LSS, inom socialnämndens ansvarsområde. 

Socialnämndens ansvar följer av det reglemente som kommunfullmäktige beslutat. 

Ledningssystemet ska revideras årligen.  

Förvaltningen är uppdelad i tre avdelningar där varje avdelning har en chef: 

 Hälso- och sjukvård 

 Vård och omsorg 

 Individ och familjeomsorg 

Förvaltningens ledningsgrupp består av: 

 Förvaltningschef 

 Avdelningschefer 

 Förvaltningssekreterare 

 Socialt ansvarig samordnare (SAS)  

 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 

 Verksamhetsutvecklare 

 Administrativt ledningsstöd 

 Personalspecialist  

 Ekonom 

 

 



 

 

3.1 Organisationsskiss, socialförvaltningen 

 

 

 

Avdelningar 

Stödfunktioner 



 

 

3.2 Avdelning för Vård- och omsorg 

Avdelningen för vård- och omsorg har ansvar för äldreomsorg och omsorg om personer 

med funktionsnedsättning. Ansvaret följer SoL och LSS. 

SoL  

 Biståndshandläggning  

 Särskilda boende  

 Demensboende 

 Hemtjänst 

 Hemgångsstödjande team med tillhörande Ekbacka med tillfälliga platser och 

växelvård 

 Biståndsbedömd dagverksamhet för personer med demenssymtom, Gyllenbo 

 Uppsökande verksamhet till de personer över 80 år som inte har några insatser 

LSS 

 Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 

personer med funktionsnedsättning 

 Korttidsvistelse utanför hemmet för barn och vuxna med funktionsnedsättning. 

 Korttidstillsyn för ungdomar över tolv år med funktionsnedsättning  

 Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning  

 Personlig assistans, ledsagning, avlösarservice i hemmet, kontaktperson samt 

rådgivning och annat personligt stöd 

3.3 Avdelning för Hälso- och sjukvård 

Avdelningen har ansvar för hälso-och sjukvård så kallad hemsjukvård i ordinärt och 

särskilt boende, och ska kunna erbjuda: 

 Hälso-och sjukvård inklusive hemrehabilitering till enskilda i  

- särskilda boenden, inklusive tillfälliga platser,  

- gruppbostäder för personer med funktionsnedsättningar  

- daglig verksamhet 

 Hälso- och sjukvård inklusive hemrehabilitering till enskilda i ordinärt boende som 

av hälsoskäl har stora svårigheter att ta sig till Region Kronobergs 

mottagningsverksamhet.  

 Utprovning och förskrivning och av hjälpmedel till alla kommuninvånare över 18 år 

utefter det kommunala uppdraget 

 Handläggning av ansökningar enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag  

3.4 Avdelning för Individ- och familjeomsorg  

Ansvaret utgår från SoL. Kompletterande lagar är FB, LVU samt LVM.  

Avdelningen ansvarar för utredning och handläggning, bedöma behov och fatta beslut om 

insatser rör barn, unga och vuxna: 

 Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) 

 Stöd och behandling för barn, ungdom och familj  

 Familjerätt, bland annat adoption, faderskap, dödsbo, samarbetssamtal och avtal 

mellan föräldrar 

 Öppenvårdsinsatser   

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018222-om-bostadsanpassningsbidrag_sfs-2018-222
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 Frågor som rör alkohol och droger samt missbruk 

 Våld i nära relationer  

 Budget- och skuldrådgivning  

 Förebyggande och främjande verksamhet 

3.5 Förvaltningsövergripande enheter och funktioner 

3.5.1 Hemgångstödjande team 

Ett samarbete över avdelningsgränserna. Utökad sjukvård och omvårdnad under en 

begränsad till med syfte att optimera den enskildes förmåga att klara sig självständigt. Sker 

både i ordinärt och på tillfällig plats. 

 En resurs för att den enskilde ska kunna komma hem enligt Samverkansavtal 

mellan Region Kronoberg och kommunerna gällande in-och utskrivning av 

patienter i slutenvård i Kronobergs län.  

 Växelvård.  

3.5.2 Administrativ enhet 

Enheten ansvarar för:  

 Systemförvaltning 

 SITHS - kortorganisation 

 Hantering av anställningar i personalsystemet 

 Reception 

 Taxor och avgifter 

 Statistik 

3.5.3 Stödfunktioner 

Socialförvaltningen har olika stödfunktioner som arbetar för alla avdelningar. Dessa är 

psykiatrisjuksköterska, demenssjuksköterska, anhörigsamordnare, SAS och 

verksamhetsutvecklare.  

4. Ansvarsfördelning i kvalitetsarbetet 

 
Kvalitetsarbetet ska genomsyra verksamhetens olika delar och funktioner. Ansvaret för 

arbetsuppgifter utifrån ledningssystemet följer den befintliga fördelningen av ansvar och 

befogenheter inom organisationen. Grunden för den fördelningen är att ansvar och 

befogenheter för kvalitet, ekonomi, personal och arbetsmiljö hålls samman. Ansvaret för 

att arbeta enligt kvalitetsledningssystemet och vara delaktiga i kvalitetsarbetet omfattar 

alla anställda, där chefen bär det yttersta ansvaret för att föreskriften följs. 

Arbetsplatsträffar ska vara ett forum för kvalitetsfrågor. 

För att kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt ska det finnas en tydlig fördelning av 

ansvar och befogenheter. I socialnämndens delegationsordning finns överordnade beslut 

som rör delegation. Det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän där 

politikerna fokuserar på frågeställningarna vad och när och tjänstemännen på hur och vem. 

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/085a6e4ad48d45749f4e170a7863765b/samverkansavtal-mellan-region-kronoberg-och-lanets-kommuner-gallande-rutin-for-in-och-utskrivning_slutgiltig.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/085a6e4ad48d45749f4e170a7863765b/samverkansavtal-mellan-region-kronoberg-och-lanets-kommuner-gallande-rutin-for-in-och-utskrivning_slutgiltig.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/085a6e4ad48d45749f4e170a7863765b/samverkansavtal-mellan-region-kronoberg-och-lanets-kommuner-gallande-rutin-for-in-och-utskrivning_slutgiltig.pdf
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 Alla medarbetare har ansvar att känna till och aktivt arbeta utifrån 

ledningssystemet, kommunens gemensamma värdegrund och socialnämndens 

uppsatta mål samt att utföra sitt arbete med god kvalitet. I varje möte med den 

enskilde och medborgare synliggörs och avgörs kvaliteten. Uppföljning av arbetet 

med ledningssystemet görs tillsammans med chef på det årliga medarbetarsamtalet.  

 Avdelningschefer och enhetschefer är ansvarig för kvalitetsuppföljning, 

kvalitetsutveckling, att involvera medarbetare i kvalitetsarbetet samt att ge 

information om resultatet till medarbetare inom sitt verksamhetsområde. Ansvaret 

för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete förutsätter även befogenheter för att 

vidta åtgärder. Samtliga chefer har till uppgift att arbeta med de kvalitetsfrågor som 

finns inom respektive ansvarsnivå. Kvalitetsplan ska finnas för respektive 

avdelning.  

 Socialt ansvarig samordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att 

det upprättas en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. Redovisning sker till 

socialnämnden senast 1 mars varje år. 

 Patientsäkerhetsarbetet leds av medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

 Verksamhetsutvecklare ansvarar för att ledningssystemet årligen revideras.  

 Stöd i det systematiska kvalitetsarbetet är socialförvaltningens stab och 

administrativa enhet.  

 Förvaltningschef ansvarar för att avsikten med kvalitetsutvecklingen omsätts i 

praktisk handling genom en kvalitetsplan.  

 Förvaltningschef har verksamhetsansvar enligt HSL. 

 Socialnämnden ansvarar för att det finns ett ledningssystem för det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

5 Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad  

5.1 Processer och Rutiner 

Verksamheten ska utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra 

verksamhetens kvalité. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur en 

aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Alla 

rutiner som gäller för socialförvaltningen finns publicerade på intranätet 

5.2 Intern och extern samverkan och samarbete 

Samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten samt att 

förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Genom våra avtal och rutiner säkerställer vi 

att samverkan sker inom den egna verksamheten samt att samverkan möjliggörs med 

andra verksamheter, vårdgivare, regioner, myndigheter, föreningar och andra 
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organisationer. Det finns flera länsgemensamma samverkansöverenskommelser som 

socialförvaltningen är berörda av. Dessa finns på kommunens intranät. 

Centralt är att riktlinjer och rutiner finns för samverkan både internt och externt. Genom 

ledningssystemet säkerställs det att det finns riktlinjer och rutiner som klargör ansvaret för 

samverkan samt hur samverkan sker utifrån den enskildes behov av insatser. Vem som har 

huvudansvaret för överföring av information vid samverkan gällande den enskilde ska 

också vara tydliggjort. Bristande samverkan är en risk för den enskilde, därför ska rutiner 

finnas för att tydliggöra ansvaret för samverkan i gränssnitten mellan olika 

ansvarsområden. 

Mål Metod Uppföljning 

God samverkan, internt 

och externt, som 

säkerställer den enskildes 

behov av stöd från 

socialförvaltningen.  

Avtal, riktlinjer och rutiner gällande 

samverkan internt och externt.  

Rutiner för informationsöverföring 

mellan vårdnivåer, förvaltningar och 

huvudmän. 

 Regelbunden 

uppföljning, analys 

och utvärdering av 

avtal, riktlinjer och 

rutiner. 

 

6. Systematiskt förbättringsarbete  
 

För att säkerställa att ledningssystemet är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt krävs ett 

fortlöpande systematiskt förbättringsarbete. 

Det systematiska förbättringsarbetet består av: 

 Riskanalys 

 Egenkontroll 

 Avvikelser  

 Klagomål och synpunkter 

 Rapporteringsskyldighet 

 Sammanställning och analys 

 Förbättrande åtgärder i verksamheten 

 Förbättring av processerna och rutinerna 

  



  

Sida 15 av 30 

 

6.1 Ledningssystem som ett förbättringshjul 

 

Bilden visar grunden i uppbygganden av ett ledningssystem samt det systematiska 

förbättringsarbetet. De inre pilarna visar på de olika fasernas tidsordning och att 

kvalitetsarbete är något som pågår hela tiden. De långa pilarna visar på att utveckling och 

förbättring av verksamhetens processer och rutiner kan behövas under varje fas 

(planering, genomförande och utvärdering). 

Eftersom kvaliteten ständigt ska utvecklas och säkras blir ett ledningssystem aldrig 

färdigt. På intranätet finns rutiner för hantering av avvikelse, Lex Sarah och Lex Maria. 

6.2 Riskanalyser 

Genom att göra riskanalyser arbetar den som bedriver verksamhet förebyggande. Det 

handlar om att identifiera händelser som skulle kunna inträffa och som gör att 

verksamheten inte lever upp till de krav på som ställs på kvalitén. Där risker 

uppmärksammas ska åtgärder sättas in. 

I det förebyggande arbetet finns ett antal planer framtagna som beskriver hur 

tillvägagångssätt och förberedelser ska vara vid extraordinära händelser och/eller kriser. 

Nedan följer några exempel: 

 Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 Beredskapsplaner 

 Pandemiplan 

 Systematiskt brandskyddsarbete 

 ROSA (risk och sårbarhetsanalys) 

 

Fotnot2: Bilden tagen ur Socialstyrelsens handbok för tillämpning av föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. 
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6.2.1 Riskanalysprocessen 

Arbetet med riskanalyser är processbaserat och sker kontinuerligt. Processen består av tre 

delar: 

 Mål - Analysera risker och förebygga dem innan de inträffar. 

 Metod - Fortlöpande analysera om risk finns för situationer som kan medföra 

konsekvenser 

 Uppföljning - Bedöma och värdera vilka konsekvenser som kan bli följden av 

analyserad situation, eventuella åtgärder och uppföljning 

Bilden nedanför visar flödet mellan de tre delarna. 

 

6.3 Egenkontroll 

Den som bedriver verksamhet utöva egenkontroll. Detta innebär att systematiskt följa upp 

och utvärdera den egna verksamhetens resultat. Egenkontrollen innebär även en kontroll 

av att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner som finns beskrivna i 

ledningssystemet. Egenkontroll kan bedrivas som en intern granskning av att 

verksamheten uppnår ställda krav och mål. Socialstyrelsen allmänna råd ger vägledning 

om vad egenkontrollen kan innefatta. 

Inom Uppvidinge kommun arbetar vi med egenkontroll genom exempelvis:   

 Medarbetarundersökning 

 Loggkontroll i våra verksamhetssystem 

 Granskning av journaler, akter och annan dokumentation 

 Utför intern kontroll 

 Interna/externa kontroller av läkemedel och medicintekniska produkter 

 Jämförelser i olika kvalitetsregister 

 Regelbundna uppföljningar av verksamheterna så som exempelvis särskilt boende 

inklusive särskilt boende enligt LOV 

METOD 

Fortlöpande analysera 
om risk finns för 

situationer som kan 
medföra konsekvenser 

UPPFÖLJNING 
Bedöma och värdera 
vilka konsekvenser 

som kan bli följden av 
analyserad situation, 
eventuella åtgärder 

och uppföljning 

MÅL 

Analysera risker och 
förebygga dem innan 

de inträffar. 
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I Uppvidinge kommuns reglemente för intern kontroll framgår det att kommunstyrelsen 

har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. 

6.4 Hantering av avvikande händelser 

Det finns rutiner för avvikelsehantering på kommunens intranät. Den beskriver hur 

rapportering och hantering av olika händelser ska ske. I samband med att en avvikelse 

uppmärksammans bör alltid en händelseanalys göras för att på så sätt ta reda på: 

 Vad har hänt 

 Varför inträffade det 

 Vad kan vi göra för att förhindra att något liknande inträffar igen 

Sammanställning av inkomna rapporter, klagomål och synpunkter ska ske för att kunna se 

mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Att inte göra 

sammanställningar kan innebära att problem som finns med verksamhetens styrning inte 

uppmärksammas fullt ut. En enstaka rapport eller klagomål på verksamhetens kvalitet 

kan upplevas som mindre allvarlig än vad som framkommer vid en sammanställning. Då 

brister uppmärksammas ska de ändamålsenliga processerna och rutinerna ses över för att 

säkra kvaliteten.  

Att en avvikelse inträffar är alltid något negativt men som en del i det systematiska 

förbättringsarbetet är en avvikelse något positivt. Genom upptäckten av en avvikelse 

säkerställs dels att den kan åtgärdas dels att verksamheten får en möjlighet att se över sin 

styrning och därigenom kan förhindra att liknande avvikelser återupprepas. Det innebär 

en lärande organisation. 

En avvikelse uppstår om en verksamhet inte når upp till kvalitet, det vill säga inte lever 

upp till de krav och mål som finns i lagar, föreskrifter och beslut.  

6.4.1 Medarbetarens arbetsmiljö  

Tillbud 

För att arbetsgivaren ska kunna förebygga olyckor behöver alla tillbud rapporteras. 

Medarbetare är skyldiga att anmäla tillbud och chef har ansvar för att utreda tillbudet och 

vidta förebyggande åtgärder.  

Arbetsskador  

En viktig del i detta arbete att förebygga arbetsskador är att nyttja information om 

händelser i arbetet som kunnat medföra olycksfall. Då finns möjlighet att ingripa innan 

olycksfall inträffar. 

Lex Elsie 

AML kapitel 6 § 6a samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare med mera för att 

uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. 

6.4.2 Medborgarens medverkan 

Avvikelse 

En avvikelse är en händelse eller ett tillbud som har medfört eller har inneburit en risk att 

den enskilde skadats. Även psykiska konsekvenser, t.ex. oro och otrygghet, kan räknas 
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som skada. Det kan också vara en avvikelse när verksamheten inte uppfyller de krav och 

mål som finns i lagar och föreskrifter. 

Klagomål och synpunkter 

Med klagomål avses att någon upplever att verksamheten inte uppnår kvalitet. Med 

synpunkt avses sådant som berör verksamhetens kvalitet som till exempel förslag på 

förbättringar. Verksamheten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter enligt rutin. 

Klagomål och synpunkter kan komma från:  

 Den enskilde och/eller deras närstående 

 Medarbetare inom socialförvaltningen 

 Andra verksamheter inom kommunen, LOV-företag, myndigheter, föreningar 

och andra organisationer och partners. 

Lex Sarah 

Lex Sarah reglerar bestämmelser i SoL och LSS, som handlar om skyldighet att rapportera 

missförhållande eller risker för missförhållande.  

Lex Sarah innebär även en skyldighet att utreda och dokumentera en Lex Sarah rapport, 

att avhjälpa missförhållandet eller undanröja den påtagliga risken för missförhållandet 

samt att förhindra att liknande missförhållande inträffar igen. Allvarliga händelser ska 

anmälas till IVO.  

Lex Maria 

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada till IVO, enligt författningen Lex Maria.  Det är MAS i kommunen som 

bedömer om en händelse är sådan att det föreligger anmälningsskyldighet till IVO. Ingen 

person blir anmäld dit utan enbart händelsen.  

IVO ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en 

allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivaren har vidtagit 

de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.  

Händelser som anmäls enligt Lex Maria, rapporteras också till Socialnämnden. 

6.5 Rapporteringsskyldighet av missförhållanden och vårdskador 

Alla som arbetar eller har uppdrag inom socialförvaltningen omfattas av en 

rapporteringsskyldighet för enskilda som får eller kan komma i fråga för insatser inom 

socialförvaltningen.  Det innebär att de måste rapportera om de uppmärksammar eller får 

kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för missförhållande, vårdskador 

eller risk för vårdskador enligt lex Sarah och lex Maria. I Rutin för avvikelsehantering samt i 

Rutin för Lex Sarah tydliggörs hur detta ska rapporteras samt beskriver när en händelse ska 

anmälas till IVO.  

6.6 Sammanställning och analys 

Det räcker inte att enbart utreda inkomna rapporter, synpunkter och klagomål var för sig 

utan de ska sammanställas och analyseras. Detta för att den som bedriver verksamheten 

ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. Det 

https://uppslaget.uppvidinge.se/download/18.1e1bc3e215f765a7a994f22e/1509971184746/Rutin%20f%C3%B6r%20avvikelsehantering%20171101.pdf
https://uppslaget.uppvidinge.se/download/18.1593c10158f7248768d77c8/1482500661999/Rutin%20lex%20Sarah%20161115.pdf
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systematiska arbetet med sammanställning och analys görs årsvis och rapporteras till 

ansvarig nämnd. 

6.7 Förbättrande åtgärder samt förbättring av processer och rutiner 

Beroende på resultaten av riskanalyser, egenkontroller, utredning av avvikelser och 

sammanställning och analys av inkomna rapporter, synpunkter och klagomål ska den som 

bedriver verksamhet vidta de åtgärder som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. 

Visar det sig att de processer och rutiner som finns i ledningssystemet inte är 

ändamålsenliga för att verksamheten ska uppnå kvalitet ska de förbättras. 

Socialnämnden får återkommande information från respektive avdelning genom 

kvalitetsrapport, kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse, tertialrapporter, delårsbokslut 

och verksamhetsberättelse. Samtliga dokument publiceras löpande på intranätet.  

Mål  Metod Uppföljning 

Målet är att säkerställa att det 

systematiska kvalitetsarbetet 

omfattar metoder för 

uppföljning och utvärdering av 

verksamhetens planering, 

genomförande, resultat och 

utveckling. Den enskilde ska 

veta vart man kan vända sig 

med klagomål och synpunkter.  

Samla in, hantera och åtgärda 

synpunkter, klagomål och 

avvikelser samt använda 

kunskapen för utveckling i 

verksamheten.  

Riktlinjer och rutiner som 

säkerställer uppföljning 

och utvärdering av 

verksamheten. 

Rutiner för att identifiera, 

dokumentera, analysera, 

åtgärda samt följa 

upp synpunkter, klagomål 

och avvikelser i 

verksamheten. 

Regelbunden uppföljning, 

analys och utvärdering av 

riktlinjer och rutiner samt 

genomförda egenkontroller.  

Regelbunden uppföljning, 

analys och utvärdering av 

riktlinjer och rutiner.  

Sammanställning av 

synpunkter, klagomål och 

rapporter samt åtgärder och 

uppföljning av dessa. 

 

Med utgångspunkt av resultaten från riskanalys, egenkontroll och utredning av 

synpunkter och klagomål samt avvikelser ska de åtgärder vidtas som krävs för att säkra 

verksamhetens kvalitet. Detta kan innebära att processerna och rutinerna omarbetas. 

Regelbunden uppföljning ska genomföras med den frekvens och i den omfattning som 

krävs för att säkra kvaliteten. Arbetet illustreras i nedanstående figur. grundval 
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Ovanstående figur visar flödet av åtgärder vid en händelse/information. Med händelse 

avses här exempelvis synpunkter och avvikelser men också offentlig statistik såsom Öppna 

jämförelser eller brukarundersökningar, information som är en del av verksamhetens 

egenkontrollsystem.  

Händelsen som kommer verksamheten till känna ska utredas/analyseras. Beroende på vad 

verksamheten kommer fram till i sin utredning/analys ska det ske någon form av åtgärd för 

att slutligen följas upp inom rimlig tid. Vad som är rimligt är beroende på händelse och 

åtgärd. Vikten är dock att det sker någon form av dokumentation som sedan kan vara 

underlag till den årliga kvalitetsrapporten.  

Den största tillgången i förbättringsarbetet är medarbetarna och den enskilde. Viktigt är att 

verksamheten har en positiv inställning till medarbetare och enskilda som lämnar in 

rapporter, klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. Ledningen ska verka för ett 

klimat som uppmuntrar och stödjer att medarbetare uppmärksammar brister som kan 

förekomma. 

7. Medarbetarens delaktighet i 

socialförvaltningens kvalitetsarbete  
 

Alla medarbetare är skyldiga att bidra till förvaltningens kvalitetsarbete, genom att de 

insatser som görs är av god kvalitet enligt de lagar och författningar som gäller samt följa 

de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet. Medarbetare som arbetar enligt 

patientsäkerhetslagen är även skyldiga att bidra till att en hög patientsäkerhet upprätthålls.   

Medarbetarnas engagemang och delaktighet är nödvändig för att upprätthålla en god 

kvalitet. Det sker bland annat genom att medarbetare lämnar in rapporter, klagomål och 

synpunkter och därmed ger verksamheten förutsättningar att utveckla och säkra kvaliteten. 
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Det är därför viktigt att medarbetarna ges möjligheter att delta i kvalitetsarbetet genom ett 

öppet och positivt klimat.  

Att personal har rätt kompetens är en förutsättning för att kunna medverka i 

kvalitetsarbetet och ge en god och säker vård och omsorg. För att kunna utveckla och säkra 

kvalitet i verksamheten behövs en planering för personalförsörjning och 

kompetensutveckling. Det är arbetsgivaren som bedömer vilka utbildningsinsatser eller 

andra åtgärder som behövs för att säkerställa detta.  

 

Mål Metod Uppföljning 

Medarbetarna ska ha de 

kunskaper och 

färdigheter som krävs för 

att utföra de 

arbetsuppgifterna som 

finns inom sitt 

ansvarsområde. 

Riktlinjer och rutiner 

för personal- och 

kompetensförsörjning. 

Regelbunden uppföljning av 

kompetensbehov till exempel vid 

medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar 

och verksamhetsuppföljning. 

Beakta kompetensbrister vid 

avvikelser. 

 

8. Dokumentation av kvalitetssäkerhetsarbetet 

och dokumentation kring den enskilde 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Det innebär att alla fastställda 

processer och rutiner ska finnas dokumenterade och tillgängliga på kommunens intranät. 

Även arbetet med riskanalyser, egenkontroller och hanteringen av rapporter, klagomål och 

synpunkter samt förbättrande åtgärder utifrån avvikelser ska dokumenteras. 

8.1 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 

Det bör finnas dokumenterat hur verksamheten har arbetat systematiskt med att utveckla 

och säkra kvaliteten i en sammanhållen (årlig) kvalitetsberättelse. Däri ingår vilka åtgärder 

som har vidtagits samt vilka resultat som har uppnåtts. 

Enligt det allmänna rådet kan en sådan berättelse innehålla: 

 Vilka åtgärder som har vidtagits 

 Vilka resultat som har uppnåtts 

 Hur uppgifterna med kvalitetsarbetet har varit fördelade 

 Hur risker har hanterats 

 Hur egenkontroller har följts upp och utvärderats 

 Hur rapporter, klagomål och synpunkter har hanterats 

 Vilka förbättringar som ovanstående har lett till 
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Vårdgivaren ska varje år, senast den 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Vad 

den ska innehålla finns angivet i patientsäkerhetslagen, PSL, men innebär bland annat 

dokumentation om:  

 Hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet har varit fördelat 

 Hur patientsäkerheten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats  

 Hur samverkan har möjliggjorts för att förebygga att patienter drabbas av 

vårdskada 

 Hur risker för vårdskada har hanterats  

 Hur rapporter, klagomål och synpunkter har hanterats utifrån patientsäkerheten 

 Antal händelser som har utretts samt hur många vårdskador som har bedömts som 

allvarliga under föregående år.  

Det finns inget hinder att göra ett dokument av de två ovanstående berättelserna. 

Skillnaden på det allmänna rådet om en kvalitetsberättelse och det lagstadgade kravet på 

en patientsäkerhetsberättelse är omfattningen. Med kvalitet avses att verksamheten 

uppfyller samtliga krav och mål som gäller för hela verksamheten. Patientsäkerhet handlar 

om skydd mot vårdskada.  

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse finns tillgänglig på kommunens intranät. 

 

Mål Metod  Uppföljning  

Dokumentation av det systematiska 

kvalitetsarbetet sker genom 

kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse.  

Att handläggning, genomförande, 

uppföljning och dokumentation 

kring den enskilde sker på ett 

rättssäkert sätt.  

Riktlinjer och rutiner för 

dokumentation av det 

systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Riktlinjer och rutiner som 

säkerställer dokumentation 

från inledning till avslut i 

den enskildes ärende. 

Uppföljning sker genom 

kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse 

 

8.2 Dokumentation kring den enskilde 

Det ska finnas riktlinjer och rutiner för handläggning och dokumentation i ärenden som rör 

den enskilde. Utgångspunkten ska vara att samtliga insatser sker i beaktande av sekretess 

och en rättssäker hantering. Syftet är även att insatser genomförs enligt det som beslutats. 

Dokumentationsskyldigheten under genomförandet gäller alla insatser och dessa skall 

kunna identifieras och spåras. Ledningssystemet ska medge uppföljning och utvärdering 

av en beslutad/genomförd insats.  

De verktyg som bland annat används för dokumentation i ärenden som rör den enskilde är: 

 Verksamhetssystem inom SoL  

 Verksamhetssystem inom HSL  
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 SIP (Samordnad individuell plan) 

 BBIC (Barns behov i centrum) 

 IBIC (Individens behov i centrum) 

 Vårdplaner, genomförandeplaner och levnadsberättelser 

8.3 Dokumenthantering 

För att hantera inkomna handlingar, handlingar som tillhör en personakt samt upprättade 

handlingar så är en dokumenthanteringsplan upprättad. I den finns tydliga riktlinjer för 

hur handlingarna ska förvaras och gallras. För att tydliggöra ansvaret kring 

dokumenthanteringen så finns det utsedda arkivredogörare samt arkivansvarig. Dessa 

funktioner har tydliga ansvarsområden.   

 



 

 

Bilaga 1 Ansvarsfördelning - Samverkan och samarbete   

Ledning Utveckling Genomförande Kvalité  Patientsäkerhet Genomförande Genomförande 

Medarbetare  Enhetschef Avdelningschefer   MAS SAS Förvaltningschef Socialnämnd 

Ansvarar för att 

följa upprättade 

riktlinjer och 

rutiner. 

Ansvarar för att 

återkoppla när 

riktlinjer och 

rutiner inte 

fungerar 

Ansvarar för att informera 

om gällande riktlinjer och 

rutiner. 

Ansvarar för att 

kommunicera, handleda och 

stödja medarbetare i 

verkställande av riktlinjer 

och rutiner. 

Ansvarar för att medarbetare 

har rätt kompetens om 

riktlinjer och rutiner som rör 

samarbete och samverkan 

internt och externt. 

Ansvarar för att riktlinjer och 

rutiner följs. 

Ansvarar för att återkoppla 

när riktlinjer och rutiner inte 

fungerar. 

Ansvarar för att informera 

om gällande riktlinjer och 

rutiner. 

Ansvarar för att 

kommunicera, handleda 

och stödja medarbetare i 

verkställande av riktlinjer 

och rutiner. 

Ansvarar för att 

medarbetare har rätt 

kompetens om riktlinjer och 

rutiner som rör samarbete 

och samverkan internt och 

externt. 

Ansvarar för att riktlinjer 

och rutiner följs. 

Ansvarar för att återkoppla 

när riktlinjer och rutiner 

inte fungerar 

Ansvarar för att 

upprätta riktlinjer 

och rutiner för 

samverkan internt 

och externt för den 

hälso- och sjukvård 

som bedrivs i 

förvaltningen 

 

Ansvarar för att 

upprätta riktlinjer 

och rutiner för 

samverkan internt 

och extern för det 

sociala arbetet i 

förvaltningen 

Ansvarar för att det 

upprättas tydliga avtal 

kring 

ansvarsfördelning 

mellan huvudmännen. 

Ansvarar för att det 

upprättas riktlinjer och 

rutiner för samarbete 

och samverkan, internt 

och externt. 

 

Säkerställa att det finns 

tydliga avtal kring 

ansvarsfördelning 

mellan huvudmännen 

samt i förhållande till 

privata utförare 

 

Säkerställa att det finns 

riktlinjer och rutiner för 

samarbete och 

samverkan, internt och 

externt. 

 

Ansvarar för att det ges 

förutsättningar för 

samarbete och 

samverkan, internt och 

externt. 
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Bilaga 2 Ansvarsfördelning - Riskanalys 

Genomförande Genomförande Genomförande  Patientsäkerhet Kvalité Utveckling Ledning 

Medarbetare Enhetschef Avdelningschefer  MAS  SAS Förvaltningschef Socialnämnd 

Ansvarar för att 

rapportera identifierade 

risker. 

Ansvarar för att ta del av 

genomförda 

riskanalyser. 

Ansvarar för att följa 

upprättade riktlinjer och 

rutiner. 

Ansvarar för att 

återkoppla när riktlinjer 

och rutiner inte 

fungerar. 

Ansvarar för att genomföra 

riskanalys enligt upprättade 

riktlinjer och rutiner. 

Ansvar för att kommunicera, 

handleda och stödja medarbetare 

att identifiera behov av 

riskanalys.  

Ansvarar för att återkoppla 

genomförda riskanalyser till 

verksamheten. 

Ansvarar för att riktlinjer och 

rutiner följs. 

Ansvarar för att återkoppla när 

riktlinjer och rutiner inte 

fungerar. 

Ansvarar för att genomföra 

riskanalys enligt upprättade 

riktlinjer och rutiner. 

Ansvar för att kommunicera, 

handleda och stödja 

enhetschefer i att identifiera 

behov av riskanalys.  

Ansvarar för att återkoppla 

genomförda riskanalyser till 

verksamheten. 

Ansvarar för att riktlinjer och 

rutiner följs. 

Ansvarar för att återkoppla när 

riktlinjer och rutiner inte 

fungerar 

 

Ansvarar för att 

upprätta riktlinjer 

och rutiner samt 

genomföra 

riskanalys efter 

behov inom hälso- 

och sjukvård. 

Ansvarar 

för att 

upprätta 

riktlinjer 

och rutiner 

samt 

genomföra 

riskanalys 

efter behov 

inom socialt 

arbete.  

Ansvarar för att 

det upprättas 

riktlinjer och 

rutiner för 

riskanalys 

Säkerställa att 

det finns 

riktlinjer och 

rutiner för 

riskanalys. 
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Bilaga 3 Ansvarsfördelning- Egenkontroll   

Genomförande Genomförande Genomförande  Patientsäkerhet Kvalité Utveckling Ledning 

Medarbetare Enhetschef Avdelningschef MAS  SAS Förvaltningschef Socialnämnd 

Ansvarar för att 

följa upprättade 

riktlinjer och 

rutiner samt 

medverka i 

egenkontroller 

enligt rutin eller 

uppdrag. 

Ansvarar för att 

återkoppla när 

riktlinjer och 

rutiner inte 

fungerar. 

Ansvarar för att informera om 

gällande riktlinjer och rutiner. 

Ansvarar för att kommunicera, 

handleda och stödja medarbetare 

i verkställande av riktlinjer och 

rutiner. 

Ansvarar för att medarbetare har 

rätt kompetens i frågor som berör 

egenkontroll, uppföljning och 

utvärdering.  

Ansvarar för att riktlinjer och 

rutiner följs i verksamheten. 

Ansvarar för att återkoppla när 

riktlinjer och rutiner inte 

fungerar. 

Ansvarar för att informera om 

gällande riktlinjer och rutiner. 

Ansvarar för att kommunicera, 

handleda och stödja enhetschefer i 

verkställande av riktlinjer och 

rutiner. 

Ansvarar för att enhetschefer har 

rätt kompetens i frågor som berör 

egenkontroll, uppföljning och 

utvärdering.  

Ansvarar för att riktlinjer och 

rutiner följs i verksamheten. 

Ansvarar för att återkoppla när 

riktlinjer och rutiner inte fungerar. 

Ansvarar för att 

upprätta riktlinjer 

och rutiner för 

egenkontroller, 

uppföljning och 

utvärdering inom 

hälso- och 

sjukvården. 

Ansvarar för 

att upprätta 

riktlinjer och 

rutiner för 

egenkontroller, 

uppföljning 

och 

utvärdering 

inom socialt 

arbete. 

Ansvarar för att 

riktlinjer och rutiner 

upprättas för 

genomförande av 

egenkontroll, 

uppföljning och 

utvärdering. 

Ansvarar för att 

säkerställa att 

det finns 

riktlinjer och 

rutiner för 

egenkontroll, 

uppföljning och 

utvärdering. 
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Bilaga 4 Ansvarsfördelning -Utredning av avvikelser  

Genomförande Genomförande Genomförande 
Patient-

säkerhet 
 Kvalité Utveckling Ledning 

Medarbetare Enhetschef Avdelningschef MAS SAS Förvaltningschef Socialnämnd 

Ansvarar för att följa upprättade 

riktlinjer och rutiner. 

Ansvarar för att ge information 

om synpunktssystemet till den 

enskilde.  

Vid behov vara den enskilde 

behjälplig med att dokumentera 

synpunkter och klagomål. 

Ansvarar för att identifiera, 

rapportera och dokumentera 

inkomna synpunkter, klagomål 

och avvikelser i verksamheten. 

Ansvarar för att dra lärdom av 

synpunkter, klagomål och 

avvikelser. 

Ansvarar för att återkoppla när 

riktlinjer och rutiner inte 

fungerar. 

Ansvarar för att riktlinjer och rutiner följs 

samt att åtgärder vidtas och att 

synpunkter, klagomål och avvikelser 

rapporteras, dokumenteras, utreds och 

följs upp. 

Ansvarar för att informera den enskilde 

om hur vi hanterar synpunkter.  

Vid behov vara den enskilde behjälplig 

med att dokumentera synpunkter och 

klagomål. 

Ansvarar för att kommunicera, handleda 

och stödja medarbetare avseende riktlinjer 

och rutiner för insamling och hantering av 

synpunkter, klagomål och avvikelser 

Ansvarar för att återkoppla till 

medarbetarna samt dra lärdom av 

synpunkter, klagomål och avvikelser. 

Ansvarar för att återkoppla när riktlinjer 

och rutiner inte fungerar. 

Ansvarar för att 

riktlinjer och rutiner 

följs samt att 

åtgärder vidtas och 

att synpunkter, 

klagomål och 

avvikelser 

rapporteras, 

dokumenteras, 

utreds och följs upp. 

Ansvarar för att 

återkoppla till 

enhetschefer samt 

dra lärdom av 

synpunkter, 

klagomål och 

avvikelser. 

Ansvarar för att 

återkoppla när 

riktlinjer och rutiner 

inte fungerar. 

Ansvarar för 

att upprätta 

riktlinjer och 

rutiner inom 

hälso- och 

sjukvård. 

Ansvarar för 

att utreda 

allvarliga 

händelser 

enligt rutin 

samt anmäla 

allvarliga 

händelser 

inom hälso- 

och 

sjukvården 

enligt Lex 

Maria till IVO 

Ansvarar för 

att upprätta 

riktlinjer och 

rutiner för 

avvikelsehante

ring inom den 

sociala 

verksamheten.  

Ansvarar för 

att utreda 

allvarliga 

händelser 

enligt rutin 

samt anmäla 

allvarliga 

händelser 

inom den 

sociala 

verksamheten 

enligt Lex 

Sarah till IVO. 

Ansvarar för att 

riktlinjer och 

rutiner upprättas 

för insamling, 

hantering och 

sammanställning 

av synpunkter, 

klagomål och 

avvikelser. 

Ansvarar för att 

säkerställa att 

det finns 

riktlinjer och 

rutiner för 

insamling, 

hantering och 

sammanställning 

av synpunkter, 

klagomål och 

avvikelser. 
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Bilaga 5 Ansvarsfördelning- Medarbetarnas medverkan i kvalitetsarbetet 

Genomförande Genomförande Genomförande Utveckling Ledning 

Medarbetare Enhetschef Avdelningschef Förvaltningschef Socialnämnd 

Ansvarar för att aktivt 

delta vid 

fortbildningsinsatser och 

att omsätta teoretiska 

kunskaper i praktisk 

handling. 

Ansvarar för att personal- och 

kompetensförsörjning bedrivs utifrån 

gällande riktlinjer och rutiner. arbeta med de 

kvalitetsfrågor som finns inom respektive 

ansvarsnivå 

Ansvarar för att förutsättningar skapas till 

kompetensutveckling. 

Ansvarar för att medarbetarna deltar vid de 

fortbildningsinsatser som genomförs. 

Ansvarar för att handledning erbjuds vid 

behov 

Ansvarar för att återkoppla när riktlinjer och 

rutiner inte fungerar. 

Ansvarar för att personal- och 

kompetensförsörjning bedrivs utifrån gällande 

riktlinjer och rutiner. Arbeta med de 

kvalitetsfrågor som finns inom respektive 

ansvarsnivå. 

Ansvarar för att förutsättningar skapas till 

kompetensutveckling. 

Ansvarar för att enhetschefer deltar vid de 

fortbildningsinsatser som genomförs. 

Ansvarar för att handledning erbjuds vid 

behov 

Handlingsplan ska finnas för respektive 

avdelning.  

Ansvarar för att återkoppla när riktlinjer och 

rutiner inte fungerar. 

Ansvarar för att det 

upprättas riktlinjer 

och rutiner för 

personal- och 

kompetensförsörjning. 

Ansvarar för att det 

upprättas en 

långsiktig plan för 

fortbildning. 

Säkerställa att det 

finns riktlinjer och 

rutiner för personal- 

och 

kompetensförsörjning. 

Ansvarar för att det 

finns resurser för 

personal- och 

kompetensförsörjning. 
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Bilaga 6 Ansvarsfördelning - Dokumentationsskyldighet 

Genomförande Genomförande Genomförande Patientsäkerhet Kvalité Utveckling Ledning 

Medarbetare Enhetschef Avdelningschef MAS SAS Förvaltningschef Socialnämnd 

Ansvarar för att 

följa upprättade 

riktlinjer och 

rutiner. 

 

Ansvarar för att 

aktivt medverka 

vid utbildning och 

handledning. 

 

Ansvarar för att 

återkoppla när 

riktlinjer och 

rutiner inte 

fungerar samt när 

det finns behov av 

nya riktlinjer och 

rutiner.  

 

Ansvarar för att informera om 

gällande riktlinjer och rutiner. 

 

Ansvarar för att kommunicera, 

handleda och stödja 

medarbetare i verkställande av 

rutinerna. 

 

Ansvarar för att rutinerna följs i 

verksamheten. 

 

Ansvarar för att medarbetare 

har rätt kompetens i frågor som 

berör dokumentation i ärenden 

som berör den enskilde. 

 

Ansvarar för att medarbetare 

har rätt kompetens i hur 

överföring av uppgifter, som rör 

den enskilde, hanteras.  

 

Ansvarar för att återkoppla när 

riktlinjer och rutiner inte 

fungerar samt när det finns 

behov av nya riktlinjer och 

rutiner. 

Ansvarar för att informera om 

gällande riktlinjer och rutiner. 

Ansvarar för att kommunicera, 

handleda och stödja 

enhetschefer i verkställande av 

rutinerna. 

 

Ansvarar för att rutinerna följs i 

verksamheten. 

 

Ansvarar för att enhetschefer 

har rätt kompetens i frågor som 

berör dokumentation i ärenden 

som berör den enskilde. 

 

Ansvarar för att medarbetare 

har rätt kompetens i hur 

överföring av uppgifter, som rör 

den enskilde, hanteras.  

 

Ansvarar för att återkoppla när 

riktlinjer och rutiner inte 

fungerar. 

Ansvarar för att tillsammans 

med SAS upprätta kvalitets- 

och 

patientsäkerhetsberättelse. 

 

Ansvarar för att upprätta 

riktlinjer och rutiner 

för dokumentation i 

patientjournalen. 

 

Ansvarar för att rutiner 

upprättas för att kunna spåra 

och identifiera åtgärder som 

rör den enskilde. 

 

Ansvarar för att upprätta 

rutiner för överföring av 

uppgifter mellan 

vårdgivare/handläggare, 

som rör den enskilde 

Kvalitetssäkrar 

riktlinjer och rutiner 

kopplat till socialt 

arbete.  

 

Ansvarar för att 

tillsammans med MAS 

upprätta kvalitets- och 

patientsäkerhetsberätt

else. 

 

Ansvarar för att det 

upprättas riktlinjer 

och rutiner kring 

dokumentation av 

det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 

Ansvarar för att 

rutiner upprättas för 

handläggning och 

dokumentation i 

ärenden som rör den 

enskilde. 

 

Ansvarar för att 

rutiner upprättas för 

att kunna spåra och 

identifiera åtgärder 

som rör den 

enskilde. 

 

Ansvarar för att 

överföring av 

uppgifter mellan 

vårdgivare/handlägg

are, som rör den 

enskilde säkerställs 

Säkerställa att det 

finns riktlinjer och 

rutiner för 

dokumentation av 

det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 

Ansvarar för att 

säkerställa att det 

finns rutiner för 

handläggning och 

dokumentation i 

ärenden som rör 

den enskilde. 

 

Ansvarar för att 

åtgärder som rör 

den enskilde skall 

kunna spåras och 

identifieras. 



 

 

Bilaga 7 Lagkravslista 
 

Lagar och förordningar 

 

Föreskrifter och allmänna råd 

 

Allmänna råd 
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Information kring Lag om valfrihetssystem (LOV) och 
redogörelse avseende nuläget av LOV i kommunen 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Godkänna informationen avseende nuläget av LOV i kommunen.  

Sammanfattning av ärendet 

LOV är ett regelverk som beskriver hur privata utförare kan bli leverantörer 

av välfärdstjänster som vård- och omsorgstjänster till de enskilda. 

Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till upphandling enligt Lag om 

offentlig upphandling (LOU).   

I Uppvidinge har utförare möjlighet att bedriva LOV inom Service och/eller 

omvårdnad i ordinärt boende sedan 2011 och inom särskilt boende för 

personer över 65 år sedan 2012. Idag är Smedgård i Alstermo de enda 

företag som bedriver tjänster enligt LOV.   

Det ekonomiska utfallet för 2018 är ännu inte färdigställt, men indikationen 

visar att det ekonomiska utfallet för LOV är cirka minus 600 000 kr i 

förhållande till budget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av LOV handläggare och ekonom, 2019-01-31 

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

 

 

Johanna Ekbring    Marie Rosell   

LOV handläggare    Ekonom 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

emma.majlov-modig@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Emma Majlöv Modig EMMOUK 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-30 
Referens 

SN 2019-000004 

  

 

Information om Personliga Ombud Kronobergs 
redovisning för år 2018 och verksamhetsplan för år 
2019 

Sammanfattning av ärendet 

Målet med Personliga Ombuds verksamhet är att skapa förutsättningar för 

den enskilde att få till stånd goda och samordnade insatser i enighet med 

hens behov och lagliga rättigheter. Centrala begrepp i detta sammanhang är 

livskvalitet och självständighet för den enskilde genom samverkan mellan 

de som har att ge insatserna.   

Arbetet inom Personliga Ombud Kronoberg bedrivs dels på en individuell 

nivå och dels på en strukturell nivå. Det ingår i ombudens arbete att 

identifiera och rapportera brister i samhällets stödsystem så kallad 

händelserapportering, som gör att klienternas behov inte blir tillgodosedda, 

till styrgruppen.   

Verksamhetens mål stämmer överens med förordningen om statsbidrag till 

kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa 

personer med psykiska funktionsnedsättningar.     

Underlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-01-30 

Verksamhetsberättelse 2018  

Rapport om händelserapportering 2018  

Verksamhetsplan 2019  

Klientutvärdering november 2018   

 

 

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Information om verksamhetsplan 2019, 
verksamhetsberättelse 2018 och statistik 2018 från 
Barnahus Kronobergs län 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsplan 2019 beskriver Barnahus uppdrag vilket är en samverkan 

mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin samt barn- och 

ungdomspsykiatri, när misstanke finns om misshandel eller sexuella 

övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. I Kronobergs län ligger vårt 

gemensamma Barnahus centralt i Växjö. Enligt det samverkansavtal som 

undertecknats av parterna är målet för samverkan att tillförsäkra barn som 

misstänks vara utsatta för brott skydd, rättstrygghet, gott bemötande och 

stöd samt vid behov omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa 

skall vara i fokus under processen. I verksamhetsplanen framkommer att 

under 2019 fortsätter deras arbete i samverkan på Barnahus. En 

Barnahusverksamhet kräver ständig eftertanke och utveckling.  

Verksamhetsberättelsen beskriver att under 2018 har Barnahus fungerat 

fullt ut enligt avtalet, alla myndigheter har samverkat avseende 

rådgivningsfunktion, samråd, barnförhör, läkarundersökningar och 

krisstöd. En viktig förändring som skett för verksamheten under året är att 

Älmhult, Ljungby och Markaryd i september återgick till polisområde 

sydöstra Götaland efter förändring i Polisens organisation.   

Underlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-01-30  

Verksamhetsberättelse för 2018 Barnahus Kronobergs län 

Verksamhetsplan 2019 Barnahus Kronobergs län   

 

 

Förvaltningschef   

Annie-Lie Jarhul 
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Möte med Tychofondens styrelse 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner förslag enligt Tychofondens protokoll 2018-12-

04.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 3 maj 1954 skrev Tycho Carlsson i Åseda ett testamente i vilket han 

testamenterade en summa pengar till bland annat ”förbättrande av 

ålderdomsvården inom Åseda församling…”. Donationsmedlen skall enligt 

testamentet delas ut av Tychofondens styrelsen i samråd med ”Åseda 

Sockens fattigvårdsstyrelse” (idag är det socialnämnden som ansvarar för 

motsvarande verksamhet).  

Tychofondens styrelse hade möte den 4 december 2018 och beslutade om 

utbetalning av medel enligt det bilagdaprotokollet. 

Ekonomiska konsekvenser 

Medlen tas ur fonden och ger därför inga ekonomiska konsekvenser för 

socialnämndens budget.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-01-18  

Protokoll från möte med Tychofondens styrelse, 2018-12-04 

Beslutet skickas till 

Tychofonden, Bjarne Svensson   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Val av representanter till Ernst och Tycho Karlssons 
fond, 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har, av kommunstyrelsen, tilldelats uppdraget att utse 

representanter till Ernst och Tycho Karlssons fond. Enligt stadgarna till 

Ernst och Tycho Karlssons fond måste representanter för fonden vara 

bosatta i Åseda. 

Socialnämnden ska utse ledamot och ersättare för perioden 2019-2022.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-01-28  

Beslutet skickas till 

Samtliga valda   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Val av kontaktpolitiker inom äldreomsorgen och 
omsorgen om personer med funktionsnedsättning för 
mandatperioden 2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod utser socialnämnden kontaktpolitiker inom 

äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta samt omsorgen om 

personer med psykiska funktionsnedsättningar.   

Som socialnämndens kontaktpolitiker intresserar man extra för den 

verksamhet man är utsedd att vara kontaktpolitiker för.  

I uppdraget ingår att informera om aktuella beslut som tagits i nämnden. 

Vara brobryggare mellan brukare, verksamhet och politisk organisation. 

I rollen som kontaktpolitiker företräder ledamoten hela socialnämnden, inte 

det parti politikern tillhör.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-01-18 

Beslutet skickas till 

Samtliga valda 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

 

Förvaltningssekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Val till kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 
2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och 

ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna 

och kommunens styrelser och nämnder. 

 

Kommunens företrädare skall, enligt reglemente antaget av kommun-

fullmäktige 2002-10-29, informera pensionärsrådet om planer och 

förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 

pensionärerna och därmed inhämta pensionärsrådets synpunkter i ett så 

tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan beaktas vid ärendets 

handläggning i aktuell styrelse/nämnd. 

 

Pensionärsorganisationernas ledamöter och ersättare i pensionärsrådet 

utses av socialnämnden efter förslag från pensionärsorganisationerna. 

Organisation som ingår i det kommunala pensionärsrådet skall senast den 

31 december det år som kommunfullmäktige väljs lämna förslag till 

socialnämnden på ledamöter och ersättare i pensionärsrådet för den 

kommande fyraårsperioden. 

 

Socialnämnden utser kommunens ledamöter och ersättare i pensionärsrådet 

efter förslag från styrelsen och övriga facknämnder som skall representeras 

i rådet. Minst en av ledamöterna skall vara ledamot i kommunstyrelsen och 

minst en ledamot skall vara ledamot i socialnämnden.  

 

Pensionärsorganisationerna har kommit in med förslag på följande 

ledamöter och ersättare: 
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PRO Uppvidinge samorganisation 
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Kvalitets- och patientssäkerhetsberättelse 2018 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den l mars 

varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse, av vilken det ska framgå:  

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår  

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och  

3. vilka resultat som har uppnåtts.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del 

av den.  

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) bör 

en kvalitetsberättelse upprättas som beskriver det systematiska 

kvalitetsarbetet.   

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 2018 ger en övergripande 

information om hur kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet har bedrivits 

under året.   

Beslutsunderlag 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2018 

Tjänsteskrivelse av medicinskt ansvarig sjuksköterska, 2019-01-25  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Lena Bodin 

 



 Socialförvaltningen 
Box 43, 364 03 Lenhovda Besök: Storgatan 29 Tfn: 0474-47 000 

               www.uppvidinge.se 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 

1 (35) 

 

 

 

 

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse  

2018 

Socialförvaltningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialnämnden 2018-02-07 

 



     

Sida 2 av 35 

 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................................. 6 

Övergripande mål och strategier ............................................................................................................ 6 

Dokument som beskriver mål som förvaltningen arbetar utifrån .......................................................... 6 

Uppvidinge kommuns gemensamma värdegrund .................................................................................. 7 

Värdegrund inom äldreomsorgen ....................................................................................................... 7 

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen ............................................................................ 7 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ................................................................................... 7 

Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ........................................................ 8 

Struktur för uppföljning/utvärdering ...................................................................................................... 8 

Riskanalyser ............................................................................................................................................. 8 

Egenkontroller ......................................................................................................................................... 8 

Utredning av avvikelser ........................................................................................................................... 9 

Rapporteringsskyldighet .......................................................................................................................... 9 

Klagomål och synpunkter .................................................................................................................... 9 

Avvikelser ............................................................................................................................................. 9 

Händelsebeskrivning ........................................................................................................................ 9 

Händelseanalys .............................................................................................................................. 10 

Uppföljning och avslutning ............................................................................................................ 10 

Statistik ........................................................................................................................................... 10 

Lex Sarah ............................................................................................................................................ 10 

Lex Maria ........................................................................................................................................... 10 

IVO säkerställer .................................................................................................................................. 10 

Patientnämnden ................................................................................................................................ 11 

Anmälan till Läkemedelsverket och leverantörer av medicinteknisk utrustning .............................. 11 

Samverkan ............................................................................................................................................. 11 

Informationssäkerhet ............................................................................................................................ 11 



     

Sida 3 av 35 

 

Resultat av årets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete....................................................................... 12 

Riskanalys ........................................................................................................................................... 12 

Uppföljning genom egenkontroll ....................................................................................................... 12 

Öppna jämförelser ............................................................................................................................. 12 

Brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018” .............................................. 13 

Loggkontroller .................................................................................................................................... 14 

Egenkontroll av reservrutin för uppkoppling i Cambio Cosmic ......................................................... 14 

Kontroller av medicintekniska produkter .......................................................................................... 14 

Kontroll av avvikelsehantering .......................................................................................................... 14 

Kvalitetsuppföljning av verksamhet i särskilt boende inklusive särskilt boende enligt LOV ............. 14 

Intern kontroll .................................................................................................................................... 14 

Avvikelser i läkemedelshantering ...................................................................................................... 15 

Orsak .............................................................................................................................................. 15 

Narkotika ........................................................................................................................................ 15 

Övriga avvikelser inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård .................................................. 15 

Värmebölja ......................................................................................................................................... 16 

Synergi ............................................................................................................................................ 16 

Delegeringar ................................................................................................................................... 17 

Avvikelser inom individ- och familjeomsorgen .................................................................................. 17 

Klagomål och synpunkter .................................................................................................................. 17 

Lex Sarah och Lex Maria .................................................................................................................... 17 

Svenska Palliativregistret, Vård i livets slut ....................................................................................... 17 

Dödsfall .............................................................................................................................................. 18 

Senior Alert ........................................................................................................................................ 18 

Fall och fallolyckor ............................................................................................................................. 19 

Sårläkning........................................................................................................................................... 19 

Nattfasta ............................................................................................................................................ 19 



     

Sida 4 av 35 

 

Munhälsa ........................................................................................................................................... 20 

Nödvändig tandvård och munhälsobedömning............................................................................. 20 

Vårdhygien ......................................................................................................................................... 21 

PPM-BHK mätning (PunktPrevalensMätning av Basala Hygienrutiner och Klädregler) ............ 21 

Förbättrad förutsättning för god handhygien ................................................................................ 21 

Upphandling av hygien och förbandsartiklar ..................................................................................... 21 

Svenska HALT ..................................................................................................................................... 22 

BPSD-register ..................................................................................................................................... 22 

Demenssjukdom ................................................................................................................................ 23 

Kvalitetsplan ...................................................................................................................................... 23 

Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025 ..................................................................... 23 

Ökad bemanning inom äldreomsorgen ................................................................................................. 24 

Rehabilitering ........................................................................................................................................ 24 

Teammöte ............................................................................................................................................. 24 

Dokumentation ..................................................................................................................................... 25 

Hälso- och sjukvård ............................................................................................................................ 25 

Vård och omsorg ................................................................................................................................ 25 

Individ- och familjeomsorg ................................................................................................................ 25 

Öppenvården ................................................................................................................................. 26 

Samverkan för att förebygga missförhållande och vårdskador ............................................................ 27 

Samverkan ......................................................................................................................................... 27 

Tidiga insatser .................................................................................................................................... 27 

Psykisk hälsa ...................................................................................................................................... 28 

Samordnad individuell plan (SIP) ....................................................................................................... 28 

Läkemedelsgenomgångar .................................................................................................................. 29 

Extern kontroll av läkemedelshanteringen ........................................................................................ 29 

Läkarmedverkan ................................................................................................................................ 29 



     

Sida 5 av 35 

 

Sjuksköterskemottagningen på Solgården i Norrhult ........................................................................ 29 

Samordnad vårdplanering ................................................................................................................. 29 

Hemgångsstödjande team ................................................................................................................. 30 

Våld i nära relationer ......................................................................................................................... 30 

Anhörigstöd ........................................................................................................................................... 31 

Kompetensutveckling inom socialförvaltningen 2018 har bland annat skett genom .......................... 32 

Kompetensutveckling inom Individ och familjeomsorgen ................................................................ 32 

Kompetensutveckling inom vård- och omsorg .................................................................................. 33 

Kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård ............................................................................... 34 

Övergripande mål och strategier för kommande år ............................................................................. 34 

 



     

Sida 6 av 35 

 

Inledning      
Enligt Socialstyrelsens författning om ledningssystem, (SOSFS 2011:9) bör verksamheten upprätta en 

sammanhållen kvalitetsberättelse och enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivaren 

den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. I Uppvidinge kommun skrivs dessa 

berättelser i ett dokument som beskriver hur vi jobbar med kvalitetsarbete och patientsäkerhet inom 

Socialförvaltningen. I vissa avsnitt räknas även LOV-företagets kvalitetsresultat in. Socialt ansvarig 

samordnare och medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att det upprättas en kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelse. 

Övergripande mål och strategier 
”Hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär att 

vården särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, tillgodose patientens behov 

av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och vara lätt 

tillgänglig.” ”Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras” (5 

kap. 1§ och 4 § Hälso-och sjukvårdslagen, 2017:30, HSL). 

Patientlagen 2014:821 syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra 

patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.  

I 1 kap 1 § Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL) står att verksamheten ska byggas på respekt för 

människors självbestämmanderätt och integritet. I 3 kap 3 § SoL står att insatser inom socialtjänsten 

ska vara av god kvalitet. För utförandet av uppgifterna ska det finnas personal med lämplig utbildning 

och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. 

I 6 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387 (LSS) står att verksamheten ska 

vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 

Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. 

Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser 

som ges. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. För 

verksamheten skall det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och 

omvårdnad skall kunna ges. 

Dokument som beskriver mål som förvaltningen arbetar utifrån 
 Mål för god ekonomisk hushållning 

 Verksamhetsplan  

 Kvalitetsplanering 

 Psykisk hälsa - handlingsplan 
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Uppvidinge kommuns gemensamma värdegrund 
En gemensam värdegrund för kommunen är framtagen och beslutad i kommunfullmäktige 2013. 

Värdegrunden innehåller tre ledord som ska genomsyra kommunens verksamheter och dessa är 

Tolerans, Kreativitet och Mod. 

Värdegrund inom äldreomsorgen 
I 5 kap. 4 § socialtjänstlagen beskrivs värdegrunden som innebär att socialtjänstens omsorg om äldre 

ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Värdegrundsombud 

har tidigare utbildats inom äldreomsorgen och diskussioner förs löpande i verksamheterna.   

Lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 

Socialnämnden har beslutat om tre lokala värdighetsgarantier som gäller inom äldreomsorgen i 

kommunen. En värdighetsgaranti är något utöver det som den enskilde har rätt till enligt 

socialtjänstlagen.  

De lokala värdighetsgarantierna är: 

 Alla personer inom äldreomsorgen med insatser enlig SoL har en utsedd kontaktman. Gäller 

dock inte personer med enbart larm och/eller matdistribution. 

 Då ett planerat besök inom äldreomsorgen blir försenat med 30 minuter eller mer, blir den 

enskilde kontaktad 

 Personal som arbetar inom äldreomsorgen presenterar sig samt bär en textad namnskylt. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 omfattar de verksamheter som bedrivs utifrån socialtjänstlagen, 

hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i Uppvidinge 

kommun (inom socialnämndens ansvarsområde). 

Ledningssystemets syfte är att det ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, 

utvärdera och förbättra verksamheten. 

Det systematiska förbättringsarbetet består av: 

 Riskanalyser 

 Egenkontroll 

 Utredning av avvikelser 

 Förbättrande åtgärder 

 Förbättring av processer och rutiner 

 
Att arbeta systematiskt med riskanalyser, egenkontroller, verksamhetens resultat, utredning av 

klagomål och synpunkter med mera ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Socialnämnden får återkommande information från respektive avdelning om det systematiska 

kvalitetsarbetet inom förvaltningen genom kvalitetsrapporter, tertialrapporter och 

verksamhetsberättelser samt kvalitets och patientsäkerhetsberättelse. 

Organisatoriskt ansvar för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 
För att kvalitetsarbetet ska bedrivas systematiskt ska det finnas en angiven fördelning av ansvar och 

befogenheter. I socialnämndens delegationsordning finns överordnade beslut som rör delegation. 

Det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän, där politikerna fokuserar på 

frågeställningarna vad och när, tjänstemännen på hur och vem. 

Ansvaret för arbetsuppgifter utifrån ledningssystemet följer den befintliga fördelningen av ansvar 

och befogenheter inom organisationen. Ansvaret för att arbeta enligt kvalitetsledningssystemet och 

vara delaktiga i kvalitetsarbetet omfattar alla anställda, där chefen bär det yttersta ansvaret för att 

föreskriften följs. Socialchef har verksamhetsansvar enligt HSL. Patientsäkerhetsarbetet leds av 

medicinskt ansvarig sjuksköterska 

Utförare enligt lagen om valfrihet (LOV) har ansvar för att ett kvalitetsledningssystem finns för sin 

verksamhet, enligt förfrågningsunderlaget. De ansvarar för kvalitetsuppföljning, kvalitetsutveckling, 

att involvera medarbetare i kvalitetsarbetet samt att ge information om resultatet till sina 

medarbetare inom sitt verksamhetsområde. Utförare enligt LOV är ansvariga för att informera 

socialnämnden i Uppvidinge kommun om det systematiska kvalitetsarbetet i sin verksamhet.  

Struktur för uppföljning/utvärdering  
På grundval av resultaten från riskanalys, egenkontroll och utredning av synpunkter och klagomål 

samt avvikelser ska de åtgärder vidtas som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet. Detta kan 

innebära att processerna och rutinerna omarbetas. Regelbunden uppföljning ska genomföras med 

den frekvens och i den omfattning som krävs för att säkra kvaliteten. Viktigt är att det sker någon 

form av dokumentation som sedan kan vara underlag till den årliga kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelsen. 

Riskanalyser 
Riskanalyser innebär att arbeta förebyggande. 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. Riskanalys 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. Riskanalyser ska genomföras fortlöpande.  

Egenkontroller 
Egenkontroll innebär en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamhetens 

resultat. Det innebär också att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt de processer och rutiner 

som ingår i ledningssystemet. Egenkontroller ska ske i den frekvens och omfattning som krävs för att 

den som bedriver verksamheten ska kunna säkra kvaliteten. 
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Utredning av avvikelser 

Socialförvaltningens avvikelsehantering omfattar tre delprocesser; klagomål/synpunkter, avvikelser 

samt rapportering/anmälning enligt Lex Sarah och Lex Maria 

Rapporteringsskyldighet 
All personal inom socialförvaltningen som upptäcker en händelse eller omständighet där den 

enskilde skadats eller varit utsatt för missförhållande eller risk för något av detta, är skyldiga att 

rapportera det inträffade. 

Avvikelserapport lämnas till ansvarig områdeschef/gruppledare/enhetschef via Procapita eller 

blankett. Vid allvarliga händelser som rör patientsäkerhet, sker rapportering även till MAS. 

Missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex Sarah rapporteras till socialt ansvarig 

samordnare. 

Klagomål och synpunkter 
Verksamheten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter enligt den rutin som finns. 

Klagomål och synpunkter kan komma från: 

 Vård- och omsorgstagare och deras närstående 

 Personal 

 Verksamheter som bedrivs enligt SoL, LSS och HSL 

 Myndigheter, föreningar och andra organisationer och intressenter 

Med klagomål avses att någon klagar på att verksamheten inte uppnår kvalitet. Med synpunkt avses 

övrigt som framför allt berör verksamhetens kvalitet som till exempel förslag på förbättringar. Att ta 

emot och arbeta med klagomål/synpunkter ger möjligheter att förbättra kvaliteten i verksamheterna 

och kan vara ett sätt att förhindra mer allvarliga händelser.  

Avvikelser 
Att en avvikelse inträffar är alltid något negativt men som en del i det systematiska 

förbättringsarbetet är en rapport något positivt. Genom upptäckten av en avvikelse säkerställs dels 

att den kan åtgärdas och dels att verksamheten får en möjlighet att se över sin styrning och 

därigenom kan förhindra att liknande avvikelser återupprepas. Det leder till en lärande organisation.  

Händelsebeskrivning 

Avvikelserapporten ska innehålla bakgrundsuppgifter till exempel namn på person, tid och plats. 

Därutöver ska rapporten beskriva händelseförloppet så att en händelseanalys kan ge svar på:  

 vad som har hänt 

 vilka omedelbara åtgärder som har vidtagits 

 konsekvens 

 trolig orsak till händelsen 
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 möjlig åtgärd för att förhindra upprepning 

Händelseanalys 

Ansvarig områdeschef/gruppledare/enhetschef som tar emot avvikelsen ska genomföra en 

händelseanalys som dokumenteras.  Analysen och dokumentationens omfattning avgörs av 

avvikelsens art. Analysen kan ske i tvärprofessionell grupp.  

I händelseanalysen ska åtgärder tas fram som ska förhindra upprepning. Dessa åtgärder ska vidtas så 

snart som möjligt. Ansvarig områdeschef/gruppledare/enhetschef beslutar och dokumenterar när 

åtgärder ska vara genomförda och vem som ansvarar för att åtgärderna blir utförda.  

Ett samarbete mellan olika yrkeskategorier krävs ofta för att nå önskat resultat. 

Uppföljning och avslutning 

Det är ansvarig områdeschef/gruppledare/enhetschef som säkerställer att uppföljning görs. 

Uppföljningen dokumenteras i avvikelsen.  

Statistik 

Varje verksamhet kan själva ta ut statistik över avvikelser i Procapita. De bör redovisas på 

personalmöten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska gör sammanställningar som redovisas till 

Socialnämnden via tertialrapporter Den årliga sammanställningen ingår i kvalitets- och 

patientsäkerhetsberättelsen.  

Lex Sarah 
Rapport om missförhållande eller risk för missförhållande har tidigare utretts av utvecklingsledare 

men sedan socialt ansvarig samordnare tillträdde sitt uppdrag i februari 2018 flyttades 

utredningsansvaret över till denna funktion. Delegationsordningen har dock ännu inte ändrats men 

kommer att göras det inom kort.   

Om händelsen bedöms som ett allvarligt missförhållande eller risk för ett allvarligt missförhållande 

görs anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Lex Maria 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer om en händelse inom hälso- och sjukvården är sådan att 

det föreligger anmälningsskyldighet till IVO. Ingen person blir anmäld dit utan enbart händelsen. 

Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka 

faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att 

hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om 

de inte helt går att förhindra.   

Om vårdskadan eller risken för vårdskadan är allvarlig ska medicinskt ansvarig sjuksköterska snarast 

anmäla den till IVO, Lex Maria (HSLF-FS 2017:41).  

IVO säkerställer 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för socialförvaltningen. De har bland 

annat som uppgift att säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra 

en allvarlig vårdskada eller missförhållande, har utretts i nödvändig omfattning samt att 
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vårdgivaren/socialnämnden har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög kvalitet och 

patientsäkerhet.  

Patientnämnden 

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla 

landsting/regioner. Patienten kan kostnadsfritt vända sig dit med frågor, synpunkter eller klagomål 

som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.  

Patientnämnden utreder inte själv klagomål utan fungerar som ett stöd för patienter och som en länk 

till verksamheten.  

Under 2018 har inga ärenden inkommit till förvaltningen från patientnämnden. 

Anmälan till Läkemedelsverket och leverantörer av medicinteknisk 

utrustning 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska bedömer om händelsen är sådan att det föreligger 

anmälningsskyldighet till Läkemedelsverket, (SOSFS 2008:1). Medicinteknisk utrustning med 

kvalitetsbrister som beror på tillverkningen ska anmälas. Tillverkaren ska informeras. Produkten 

sparas alltid tills utredningen är helt avklarad. Vid handhavandefel ska anmälan inte göras till 

Läkemedelsverket, däremot kan annan anmälan vara aktuell. Ingen anmälan är gjord under 2018. 

Samverkan 
Patienter, enskilda och deras närstående, ska när det är möjligt  

 medverka vid upprättande av vårdplaner och genomförandeplaner 

 informeras vid utredning av vårdskador och missförhållande 

 få information om var man kan vända sig med synpunkter och klagomål 

 få information om patientnämnden 

 
Enskilda och grupper, brukarorganisationer, personal och fackliga organisationer ska ges möjlighet 

att vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 

Informationssäkerhet 
Vårdgivaren är skyldig att beskriva hur arbetet med informationssäkerhet har genomförts under året 

samt på vilket sätt skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och informationssystem har skett. 

2018 har det kommunalägda bolaget Uppcom genomfört följande åtgärder för Socialförvaltningen:  

 Migrerat mailsystem från Groupwise till Exchange online (Office 365) 

 Socialkontoret har fått direktfiber till telebod istället för via andra lokaler 

 Delar av nätverk (Switchar) bytta på boende och administrativa lokaler 

 Implementerat mobila anknytningar 
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 RSA dosor och mobilt nätverk används vid elbortfall för att möjliggöra åtkomst till 

journalsystemet Cambio Cosmic. 

 Loggkontroller, se särskilt avsnitt. 

Resultat av årets kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Riskanalys  
Riskanalyser sker löpande i samband med händelseanalyser vid utredning av avvikelser. Det görs 

också i det löpande arbetsmiljöarbetet. 

Exempel på andra riskanalyser som har skett under 2018: 

 Riskbedömning om arbetssituationen på Videbo  

 Riskbedömning inför omorganisation på IFO 

 Riskbedömning angående budgetarbete 2019 

Uppföljning genom egenkontroll 
Det kan bland annat ske genom: 

 Jämförelse av verksamhetens resultat i Öppna jämförelser och brukarundersökning 

 Jämförelse av verksamhetens resultat i nationella och regionala kvalitetsregister exempelvis 

Senior Alert, Palliativregistret, BPSD 

Andra egenkontroller som har skett under 2018: 

 Informationssäkerhet 

 Loggkontroller 

 Granskning av hälso-och sjukvårsjournaler 

 Egenkontroll av reservrutin för uppkoppling i Cambio Cosmic  

 Kontroller av medicintekniska produkter 

 Kontroll av avvikelsehantering  

 Uppföljning av särskilt boende enligt LOV  

 Socialförvaltningens plan för intern kontroll 

Öppna jämförelser  
Socialstyrelsen redovisar i öppna jämförelser hur kommunen ligger till jämfört med alla andra 

kommuner i Sverige. Det finns öppna jämförelser för samtliga avdelningar inom socialförvaltningen. I 

år har resultaten ännu inte publicerats utan redovisas i kommande kvalitetsrapport.  
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Brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018”  
Socialstyrelsen har undersökt vad de äldre tycker om äldreomsorgen 2018, både på särskilt boende 

och i hemtjänsten. Nedan redovisas en del av resultaten. Hela rapporten finns att läsa på 

www.socialstyrelsen.se. 

Särskilt boende, resultat för Uppvidinge.  Siffrorna inom parantes anger värdet för 2017 i 

Uppvidinge. 

 95 % (97 %) tycker att de får ett bra bemötande av personalen, riket 93 %.  

 93 % (92 %) att de känner sig trygga på äldreboendet, riket 88 %.  

 88 % (85 %) tycker att de sammantaget är nöjda med äldreboendet, riket 81 %.  

 83 % (89 %) tycker att det är lätt att få kontakt med personalen, riket 83 %. 

 68 % (69 %) tycker att måltiderna på boendet är en trivsam stund, riket 68 %. 

 73 % (71 %) tycker att personalen har tillräcklig tid för att kunna utföra sitt arbete, riket 72 %. 

 63 % (68 %) tycker att de har möjlighet att komma utomhus, riket 57 %.  

 37 % (31 %) som vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål på äldreboendet, 

riket 47 %. 

 43 % (42 %) brukar få information om tillfälliga förändringar, riket 48 %. 

 78 % (74 %) tycker att det är trivsamt utomhus runt boendet, riket 66 %. 

 74 % (68 %) är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på boendet, riket 64 %. 

Hemtjänst, resultat för Uppvidinge.  Siffrorna inom parantes anger värdet för 2017 i Uppvidinge. 

 100 % (99 %) tycker att de får ett bra bemötande av personalen, riket 97 %. 

 89 % (87 %) att de känner sig trygga att bo hemma med stöd av hemtjänsten, riket 85 %.  

 95 % (92 %) tycker att de sammantaget är nöjda med hemtjänsten, riket 88 %. 

 78 % (86 %) tycker att det är lätt att få kontakt med hemtjänsten, riket 77 %. 

 89 % (92 %) tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, riket 86 %. 

 84 % (90 %) tycker att personalen tar hänsyn till önskemål om hur hjälpen ska utföras, riket 

86 %. 

 53 % (66 %) som vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål på hemtjänsten, 

riket 63 %. 

 83 % (77 %) brukar få information om tillfälliga förändringar, riket 67 %. 

 82 % (91 %) anser att personalen har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter, 

riket 82 %. 

 95 % (97 %) känner förtroende för den personal som kommer, riket 90 %. 
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Loggkontroller 
Loggkontroller i dokumentationssystem, utförs av loggadministratör varje månad enligt gällande 

rutin. Loggen kontrolleras av närmaste chef och signeras om inga anmärkningar har hittats. Om 

avvikelser upptäcks vidtas åtgärder enligt särskild rutin, vilken görs känd för all personal i samband 

med att personen får sin behörighet. Loggkontrollerna arkiveras hos loggadministratören enligt 

dokumenthanteringsplanen. 

Under 2018 har två utökade kontroller gjorts av arbetsgivaren. I det ena fallet har man läst sociala 

journalanteckningar utan att ha behörighet på grund av att man haft personerna inlagda under 

”Mina personer”. Samtal med berörd personal har genomförts av ansvarig chef.  

För övrigt har inga anmärkningar rapporterats. 

Egenkontroll av reservrutin för uppkoppling i Cambio Cosmic  
Om kommunens nätverk skulle ligga nere, finns möjlighet att komma åt Cambio Cosmic via en så 

kallad RSA-dosa och ett mobilt nätverk på 3 datorer i kommunen. Denna reservrutin kontrolleras 

varje månad av sjuksköterska i hemsjukvården. Sjuksköterskorna ska turas om att göra kontrollen. 

Meddelande om att kontrollen är gjord, skickas till administratör. 

Reservrutinen har behövts vid några tillfällen under året då man inte kunnat nå internet.  

Kontroller av medicintekniska produkter 
All medicinteknisk utrustning kontrolleras årligen av hjälpmedelstekniker. 

De externa kontrollerna av blodsocker-apparater som tidigare skickades ut från Kliniskt kemiska 

laboratoriet, Region Kronoberg, har upphört. Vi kontrollerar numera alla apparater själva. I år har 

kontroller gjorts vid 2 tillfällen. Alla värden har legat inom normalnivåerna.  

Kontroll av avvikelsehantering  
Under 2018 har avvikelser analyserats inom hälso-och sjukvård och Vård-och omsorg enligt den rutin 

som finns. MAS går regelbundet in och granskar avvikelser.   

Inom individ- och familjeomsorgen har ingen stickkontroll på avvikelsehanteringen gjorts under året, 

då analysteam kring avvikelser inte har kommit igång som planerat. Fler avvikelser skrivs och 

händelseanalys har gjorts på en del. Under 2019 behöver ett fortsatt förbättringsarbete ske kring 

avvikelshantering inom avdelningen.  

Kvalitetsuppföljning av verksamhet i särskilt boende inklusive särskilt 

boende enligt LOV 
Under 2018 har ingen kvalitetsuppföljning genomförts på särskilt boende i egen regi. Uppföljning har 

genomförts på LOV-företag. 

Intern kontroll 
Socialnämnden beslutar årliggen om handlingsplan för intern kontroll. 2018 års internkotroll har 

innefattat följande granskningsområden: 

 Belysa kostnaden kopplat till antalet betaldagar inom äldreomsorgen 
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 Uppföljningar av beslut inom särskilt boende 

 Granskning av förhandsbedömningar för barn och unga 

 Granskning av placeringar för barn och unga 

 Granskning av 11 kap. 1 § SoL-utredningar för barn och unga 

 Genomgång av utbetalningslista gällande personer som mottager arvode och omkostnad 

Uppföljning av ovan nämnda granskningsområden ska redovisas till Kommunstyrelsen.  

Avvikelser i läkemedelshantering 
Antalet läkemedelsavvikelser under 2018 är 420st.  Det innebär en ökning med 38st. Ett 

observandum är att alla år sker en markant ökning över sommaren.  

 

Orsak 

Den vanligaste avvikelsen för läkemedel är fortfarande att dosen uteblir. Att man glömmer att 

överlämna ett läkemedel beror på olika saker. Det kan vara att man känt en hög arbetsbelastning och 

man har inte lyckats att organisera omvårdnadspersonalen optimalt.  

En annan orsak till avvikelser är att signeringslistan inte stämmer. Båda dessa orsaker kommer 

troligen att minska när digital signering av läkemedel införs. (planerat våren 2019) 

Narkotika 

25st avvikelser beskriver att narkotikakontroller inte stämmer. I de flesta fall är det inget svinn av 

något läkemedel, utan man har inte räknat av uttagen narkotika på ett korrekt sätt.  

I något enstaka fall finner man ingen förklaring till felaktigheterna, men det har dessa gånger handlat 

om små mängder narkotika. Alla avvikelser har utretts i tillräcklig omfattning. Inget svinn bedöms 

vara stöld. 

Övriga avvikelser inom vård och omsorg samt hälso- och sjukvård 
(Siffror för 2017 inom parentes) 

Kommunikation, internt och externt 59st (79st) 

Medicintekniska produkter 7st (9st) 

Rehab  5st (2st) 

Sociala avvikelser  68st (48st) 
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Det totala antalet avvikelser har sjunkit med 91 

avvikelser till 1550st. (2017=1641, 2016=1387). Den största delen av minskningen har skett för 

antalet fall, men även kommunikation och övrig hälso-och sjukvård har minskat.  

Antalet sociala avvikelser är relativt jämnt fördelat inom olika områden. Insatser som inte utförts är 

exempelvis social samvaro, tillsyn eller promenader. Orsaken anges ofta vara att bemanningen inte 

räcker till eller att arbetsbelastningen är för hög, vilket ger samma resultat, man hinner inte med.  

Avvikelser som ligger under kommunikation kan vara både sådana som kommit till kommunen, men 

också intern kommunikation som inte fungerat. Övrig hälso- och sjukvård kan exempelvis vara 

utebliven omläggning.  

Ett omfattande arbete har lagts på att få trygghetslarmen i Norrhult att fungera tillfredsställande. 

Problemen började när man bytte ut larmen på Solgården och gjorde avtal med ny leverantör, som 

av olika anledningar inte kunde leva upp till kommunens förväntningar.  

Värmebölja 
I år har den varma sommaren, värmeböljan, bidragit till ett ökat antal avvikelser. Enhetscheferna har 

beskrivit hur värmen har påverkat de äldre. Under denna period har det inte varit lämpligt att 

genomföra aktiviteter. Det är inte känt att värmeböljan fick så allvarliga konsekvenser att någon fick 

åka till sjukhus eller avled, men den orsakade mycket obehag för både personal och boende.  

På vissa boenden har man haft tillfredsställande ventilationssystem för att hålla nere temperaturen, 

men inte på alla. På flera ställen där det inte funnits det, har temperaturen varit uppe i 30 grader. 

Man har försökt vädra ut på kvällar och nätter, köpt in fläktar, serverat extra dryck med mera. Många 

olika åtgärder för att klara dessa varma dagar. Här behövs förebyggande arbete för att vara beredd 

om det blir lika varmt eller varmare somrar framöver.  

Beredskapssamordnare är informerad om situationen. Under perioden hade ledningen tillsammans 

med beredskapssamordnaren regelbundna möten för att stämma av situationen. Åtgärder för att 

möta nästa sommar, planeras i dagsläget av förvaltningschef och beredskapssamordnare. 

Synergi 

En del av de avvikelser som skrivs under kommunikation, gäller kommunikation mellan kommunen 

och andra vårdgivare, företrädesvis Region Kronoberg. Under 2018 registrerade kommunen 23st 

avvikelser, (2017=39st, 2016=33st), där framförallt processen med att den enskilde ska komma från 

slutenvård till kommunen, inte fungerat fullt ut. Saker som blir fel är att ordinationer inte är korrekta 

i det system som kommunerna använder, Pascal. Det kan också vara att man inte skickar med 

läkemedel eller omläggningsmaterial enligt rutin eller att instruktioner för hjälpmedel inte är 

medskickade.  

En avvikelse har skickats till kommunen, då personal inte hann med att skicka med 

patientinformationen. Detta ska alltid göras för att slutenvården ska få så bra bild av patientens 

normala funktioner som möjligt, men det kan i en akut situation vara lätt att missa.   

Trygghetslarm  38st (32st) 

Övrig hälso-och sjukvård 32st (50st) 
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Delegeringar 

Delegering ska ses som en möjlighet att låta en arbetsuppgift utföras av någon annan än den som har 

formell kompetens. Det ska huvudsakligen ske då det ur ett helhetsperspektiv bättre svarar mot 

patientens behov. Det kan exempelvis handla om att få insulin och frukost så det passar ihop i tid. 

Utbildningen inför delegering har som tidigare skett genom att samma sjuksköterska håller i den 

teoretiska delen av utbildningen. Sjuksköterskan i verksamheten tar sedan över och utför den 

praktiska delen, samt gör bedömningen om det är patientsäkert att ge personalen delegering. 

Delegeringar följs upp och förnyas årligen. På samma sätt sker delegering av insulingivning.  

Avvikelser inom individ- och familjeomsorgen  
Avvikelser inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och som gäller läkemedel redovisas i statisken 

ovan (gäller framförallt inom psykiatrins öppenvård). 

58 stycken avvikelser har gjorts inom IFO under 2018 (2017=41, 2016=24). Avvikelser handlar främst 

om rättssäkerhet i handläggningsprocessen. Antalet avvikelser har varit flest under första halvan av 

året. 

Klagomål och synpunkter 
Under året har 20 klagomål/synpunkter kommit in till socialförvaltningen (2017= 35, 2016 = 23). 

Samtliga avdelningar inom förvaltningen har berörts av klagomål/synpunkterna. Klagomål och 

synpunkter är registrerade i Socialförvaltningens diarium.  

Lex Sarah och Lex Maria  
Under 2018 har 5 rapporter om missförhållande eller risk för missförhållande enligt Lex Sarah 

lämnats in och utretts enligt gällande rutin. Samtliga rapporter gällde Vård- och omsorgs avdelning.  

Under 2018 har 1 anmälan enligt Lex Maria gjorts. Den är fortfarande under utredning.   

Svenska Palliativregistret, Vård i livets slut  
Socialstyrelsens utvalda kvalitetsindikatorer 2018, som bra mått på god vård i livets slut:  

 antal avlidna utan trycksår, 91,3% (2017=88,4%, (2016=94,9%, 2015=93,3%) 

 andel personer som är ordinerade injektionsläkemedel att ge vid behov mot ångest 100%. 

(2017=93%, 2016 =94,9%, 2015= 97,8%) 

 andel personer som är ordinerade injektionsläkemedel att ge vid behov mot smärta, 100%. 

(2017=95,3% 2016=94,9 %, 2015=97,8 %) 

 dokumenterade bedömningar av munhälsa 60,9. (2017=60,5%, 2016=53,8 %, 2015=62,2%) 

 dokumenterat brytpunktssamtal, 92,8%. (2017=74,4%, 2016=53,8%, 2015=66,7%) 

 dokumenterad smärtskattning sista levnadsveckan 72,5%. (2017=41,9%, 2016=61,5%, 

2015=60 %) 

 annan dokumenterad symtomskattning 33,3%. (30,2%=2017, 2016=28,2%) 

 mänsklig närvaro i dödsögonblicket 94,2% Här saknas siffror för tidigare år. 
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Under 2018 har diskussionsgrupper för palliativ vård som Kamprad-stiftelsen initierade och som är 

framtagen av Palliativt Centrum, genomförts. 1 sjuksköterska och 2 specialistundersköterskor 

ansvarar för utbildningarna som ska erbjudas samtlig personal inom Vård och omsorg samt 

hemsjukvård och planeras vara klart under 2019. 

Dödsfall 
Antalet personer som fått palliativ vård och omsorg av hemsjukvård/hemtjänst har varit fler 2018, 

63st varav 15 stycken i ordinärtboende, än vad vi har haft tidigare år. 2017 låg siffran på 43st varav 9 

stycken i ordinärt boende och 2016 låg den på 39st varav 8st i ordinärt boende.  

Senior Alert  
Kvalitetsregistret är det arbetsredskap som används för att upptäcka och förebygga fall, trycksår, 

undernäring och dålig munhälsa. Riskbedömningar görs både inom äldreomsorgen och inom 

omsorgen om funktionsnedsatta. Omvårdnadspersonalen gör en riskbedömning med hjälp av olika 

validerade mätinstrument.  

 Downton Fall Risk Index (DFRI) bedömer fallrisk  

 Modifierad Norton scale visar risk för att utveckla trycksår. 

 MNA (Mini Nutritional Assessment) bedömer risk för undernäring. 

 ROAG (Revised Oral Assessment Guide) bedömer risk för ohälsa i munnen. 
Det går att titta på statistik som rör minsta enhet, för att på så sätt kunna jobba med förbättringar. 

Ansvaret för att ta fram statistik ligger dels på Senior Alert-ombuden som finns på respektive enhet, 

men också på områdeschefen. Arbetslagets teammöten är ett bra tillfälle att utvärdera resultat och 

sätta in nya åtgärder där det behövs.  

2017 

 

2018 

 

I tabellerna ovan ser vi att något färre personer har varit med i resultatet. Samma andel har fått en 

riskbedömning där man ser en risk för antingen trycksår, fall, undernäring eller för försämrad 

munhälsa. Ett större antal har fått angivet vad orsaker till risken kan vara och för 90% har man angivit 

lämpliga åtgärder. Fallen har minskat markant och även personer med dålig munhälsa har minskat.  

Tyvärr har något fler personer idag ett trycksår jämfört med förra året och även antal personer med 

ett BMI lägre än 22 har ökat.  
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Fall och fallolyckor 
Fallskador/falltillbud har ökat de sista åren, för att 2018 minska. I tabellen nedan finns statistik för 

fall 2015-2018.  

 

Tabellen visar både att det totala antalet fall minskar, men även om man tittar på ”trenden” det vill 

säga när man tar bort de fem personer som faller flest respektive minst antal gånger, så är antalet 

färre.  

Tabellen visar även antalet unika personer som fallit.   

Sårläkning 
Ett sår ska läkas så fort det bara går. Detta för att förhindra infektioner, smärta och nedsatt rörlighet, 

som i sin tur för med sig andra problem.  

Projektet med att förbättra sårläkning, tillsammans med sjuksköterskor från OneMed, är avslutat, då 

denna ”tjänst” ingår i det nya avtal vi har med OneMed, kvalitetsdelen.  

Kostnaden för sårbehandlingsmaterial för 2018 är 367 tkr. Således fortsätter kostnaderna att sjunka. 

(2017=390 tkr, 2016=584 tkr) 

Nattfasta 
Nattfastan är den tid som går från tidpunkten för kvällens sista mål till påföljande dags första mål. 

Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator i öppna jämförelser och 

rekommenderar att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar. Fördelning över dagen har betydelse för 

energi- och näringsupptaget. Om nattfastan blir för lång, börjar kroppen bryta ner musklerna för att 

få tillgång till energi, vilket i sin tur kan medföra viktförlust och muskelförsvagning. För personer med 

nedsatt aptit är det viktigt att portionerna är energitäta utan att vara för stora och fördelas på flera 

måltider under dygnet, till exempel i tre huvudmål och två till tre mellanmål. 

Mätning av nattfastan har de senaste åren utförts v. 11 och v.40. Man kan se att antal personer som 

har en nattfasta > 11 timmar har minskat under 2018.  
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Här behövs mer åtgärder för att nå målet att ingen, eller ett fåtal ska ha nattfasta >11 tim. Varje 

områdeschef har tillgång till sina unika siffror och kan jobba med det som behövs. Siffrorna 

inkluderar även LOV-företag. 

Under 2019 kommer mätning att ske under hösten.  

Munhälsa 
Personer som bor i särskilt boende erbjuds en bedömning av sin munhälsa i samband med 

riskbedömning i Senior Alert, för att upptäcka ohälsa i munnen. Bedömningen utförs av 

munhälsoombud som har fått utbildning av tandvården i att utföra bedömningen enligt instrumentet 

ROAG. Ett område har haft behov av- och genomfört utbildning av personal i 

bedömningsinstrumentet ROAG.   

Nödvändig tandvård och munhälsobedömning 

För att ha rätt till uppsökande och nödvändig tandvård ska man ha ett stort behov av personlig 

omsorg vilket mer konkret innebär att man ska behöva tillsyn tre gånger dagligen och tillsyn på 

natten eller larm. Det gäller också om man har ett beslut om LSS, lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade.  

I samband med intyget ges ett erbjudande om att få munnen och tänderna undersökta. Man behöver 

inte ta sig till en tandläkarmottagning utan blir undersökt där man bor. Munhälsobedömningen 

utförs av den tandhygienist som Region Kronoberg har avtal med och kostar ingenting. 

Intyget innebär att den nödvändiga tandvården ingår i den vanliga sjukvårdsavgiften. 

I Uppvidinge kommun är det sjuksköterskor i hemsjukvården, demenssköterska och även en av 

biståndshandläggarna som skriver intyg om nödvändig tandvård. Intyget och ansökan skickas till 

Region Kronoberg. Utbildningar sker årligen för att tillräckligt antal personer ska ha behörighet att 

utfärda intygen. 

Hos den som bor på särskilt boende, får omvårdnadspersonalen i samband med 

munhälsobedömningen handledning och information av tandvården om betydelsen av den dagliga 

förebyggande vården för den enskildes mun- och tandhälsa. 

I Uppvidinge kommun är antalet personer med intyg om nödvändig tandvård och som också erbjudits 

ett uppsökande besök av tandhygienist något försämrad jämfört med föregående år. 2018 hade 

189st intyg och blev erbjudna besök, och 94st av dessa tackade ja = 50 %. I Kronobergs län ligger 

siffran på 50 %.  



     

Sida 21 av 35 

 

2017 var Uppvidinges siffror 196 som erbjöds och 107st som tackade ja = 55 %. 

Vårdhygien  
Att drabbas av infektion är mera besvärligt för en person som redan innan är skör.  

Det viktigaste vapnet vi har för att förhindra smitta i verksamheten är följsamhet av de basala 

hygienrutiner som finns. Detta informeras det regelbundet om i personalgrupperna.  

Under 2018 har kommunen haft 3st (2017=5st) utbrott av magsjuka. Länet har haft totalt 19st. Antal 

personer som insjuknat i kommunen är 16st, (2017=68st). Både enskilda och personal är inräknade. 

Genomsnittet antal som insjuknat i varje utbrott ligger på 15st i länet och 5,3 i Uppvidinge, så man 

skulle man kunna tänka sig att agerandet hos personalen är korrekt och utan tvekan. Gott betyg.  

PPM-BHK mätning (PunktPrevalensMätning av Basala Hygienrutiner och Klädregler) 

För att få en uppfattning om hur basala hygienrutiner och klädregler följs, görs mätningar av 

följsamheten. Mätningen gjordes v. 11, 2018. 38st observationer gjordes. Tyvärr var inte alla 

särskilda boenden med i mätningen. Sju moment ingår i mätningen, se tabell.  

Resultatet jämfört med 2017 är en klar förbättring. Från att 2017 då 28,1% av de som observerades 

utförde samtliga moment korrekt, till 44,7% året som gått. Vi ligger fortfarande under riket, 49%.  

Resultatet för enskilda moment kan utläsas av tabellen nedan. Siffror som är sämre än riket är 

markerat med rött och bättre resultat med grönt. 

  2018 Riket 2017 Riket 

Desinfektion efter 76,3 89,7 94,7 91,5 

Desinfektion före 65,8 63,6 38,6 65,1 

Fri från smycken 86,8 92,7 93 91,4 

Handskar 100 94,7 93 94,5 

Korrekt arbetsdräkt 92,1 92,3 98,2 90,4 

Kort eller uppsatt hår 100 97,6 100 97,4 

Naglar korta och fria från nagellack 92,1 94,7 89,5 94,1 

Plastförkläde 92,1 80,6 75,4 83,1 

Förbättrad förutsättning för god handhygien 

För att undvika smittspridning på SÄBO, erbjuder Vårdhygien, Region Kronoberg, att genomföra 

hygienronder, se kvalitets-och patientsäkerhetsberättelse 2017. Ronderna visade exempelvis att det 

på vissa ställen saknas lättåtkomlig handsprit i anslutning till den enskildes lägenhet. Detta har 

åtgärdats under 2018, och hållare för ändamålet har köpts in till samtliga lägenheter i samtliga 

boenden.   

Upphandling av hygien och förbandsartiklar 
Samtliga kommuner i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor. Med länets inköpsvolym som grund 

gör Växjö kommun via upphandlingsenheten upphandlingar samt upprättar avtal med berörda 

leverantörer. I varje kommun finns en central inköpssamordnare utsedd. 



     

Sida 22 av 35 

 

Ny upphandling av hygien och förbandsmaterial har genomförts under 2018 med start 181201. 

Avtalet gäller i 2 år med möjlighet tillförlängning.  

Svenska HALT  
Svenska HALT är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning 

inom särskilt boende i Sverige med syfte att stödja det förebyggande arbetet inom området. 

Mätningen 2018 gjordes v. 46 och 47. När det gäller antibiotikabehandling, är kommunens underlag 

så litet att det inte går att dra några slutsatser av det, (1st med pågående antibiotikabehandling).  

I mätningen ingår även att ange riskfaktorer: urinkateter, kärlkateter, trycksår, andra sår, kirurgiska 

ingrepp. Kommunen har en högre andel personer som har en urinkateter än vad som är 

genomsnittligt i landet. I övriga riskfaktorer, ligger vi ungefär lika eller lägre än riket.   

BPSD-register  
BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) drabbar någon gång ca 90 % av alla som 

lever med en demenssjukdom. Dessa symtom kan exempelvis vara aggressivitet, oro, apati, 

hallucinationer eller sömnstörningar och de orsakar ett stort lidande framförallt för personen med 

demenssjukdomen, men även för närstående och personal. 

Genom att dokumentera på ett strukturerat sätt, kan man komma fram till det bästa sättet att 

bemöta en person med BPSD-symtom, bemötandeplan tas fram och uppföljning planeras. Syftet är 

att minska BPSD-symtom, lidandet som detta innebär och på så sätt öka livskvaliteten för personen 

med demenssjukdom. 

I Kronobergs län har det under tidsperioden 180101 – 181231 gjorts 422st, (2017=530)registreringar i 

BPSD registret varav 54st (2017=42st) är gjorda i Uppvidinge. Antalet registreringar har alltså ökat 

något mot föregående år. 2016 gjordes det 63st i Uppvidinge. 

De kvalitetsindikatorer som mäts i registret är: 

 Hur NPI-poäng förändras över tid, genomsnittet på de personer som har minst 3 mätningar.  

Här är det positivt med sjunkande NPI-poäng, som kvitto på att de åtgärder som är insatta har haft 

effekt. Uppvidinge: Medelvärdet på NPI poängen har minskat från 35 till 33 poäng. Länet: 

medelvärdet har minskat från 29 till 28 poäng. Riket ligger på 21 poäng (22 poäng=2017) 

 Andel som har olämpliga läkemedel. 

Uppvidinge: 39% (2017=41 %, 2016 = 50 %) Länet: 38% Riket: 37 % 

 Andel som är registrerade och som uppvisar smärtfrihet. 

Uppvidinge: 50% (2017=55 %, 2016 = 61 %). Länet: 66 %, Riket: 71 %.  

 Andel personer som har bemötandeplan. 

Uppvidinge: 86% (2017=76 %, 2016 = 83 %) Länet: 92 %.Riket: 94 %. 

 Andel personer som fått en läkemedelsöversyn 

Uppvidinge: 42% (52 %=2017, 2016 = 64 %) Länet: 73 % Riket: 88 %. 
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Demenssjukdom 
Socialstyrelsen anser att all vård, omvårdnad och omsorg för personer med demenssjukdom bör 

bygga på ett personcentrerat förhållningssätt och multiprofessionellt teambaserat arbete. 

Under hösten har kommunen inte haft någon demenssköterska i tjänst. Kända ärenden har lämnats 

över till hemsjukvårdens sjuksköterskor. Demenssjuksköterska ska anställas under 2019, och med 

ökande andel personer som statistiskt kommer att få en demenssjukdom (kognitiv 

funktionsnedsättning) är det viktigt att få tillbaka denna specialistkompetens.  

Demenssjuksköterskan var certifierad utbildare i kvalitetsregistret BPSD och utbildade 

administratörer till BPSD-registret Under 2018 har 2 utbildningar planerats, och minst en genomförts.   

Kompetens 

Samtlig personal på demensboende ska genomföra webbaserad utbildning i Demens ABC, fem 

tillfällen á 1 timme, övrig personal bör genomföra den.  

Utöver dessa utbildningar finns det ytterligare webbutbildningar inom demensvård att ta del av för 

personal, exempelvis Demens ABC plus och Mötas i musik. 

Socialförvaltningen och vårdcentralerna i kommunen har tillsammans ett ansvar för personer med 

demenssjukdom. En samrådsgrupp, s.k. demensteam, bestående av demenssjuksköterska, 

biståndshandläggare, arbetsterapeut, läkare och om det är möjligt, ansvarig sjuksköterska träffats 

regelbundet för att samverka kring de patienter som är kända av båda vårdgivarna.   

Kvalitetsplan   
2018 har en kvalitetsplanen funnits som stöd för de mål och de aktiviteter som ska genomföras 

under året. Planen är ännu inte utvärderad för 2018.  

Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg 2017-2025 
I Kronoberg län beslutade samtliga kommuner och Region Kronoberg 2017 om ha en gemensam 

strategi för de äldre i Kronoberg. Tvärgrupp äldre fick utifrån den så kallade ”Äldrestrategin” i 

uppdrag att även ta fram en handlingsplan. Handlingsplanen ”Gemensam handlingsplan för de äldre i 

Kronoberg 2018-2025” antogs av länets ledningsgrupp i början av 2018. Handlingsplanen lyfter fram 

fem prioriterade områden:   

 Implementera strategin 

 Delaktighet och självständighet 

 Förebyggande vård och omsorg 

 E-hälsa och välfärdsteknik 

 Organisatoriska utvecklingsområden 

Under året har arbetet med ”Äldrestrategin” påbörjats i förvaltningen. En Power Point har tagits 

fram med information om strategin och dess handlingsplan samt förvaltningens kommande riktning. 

Power Point har visats för medarbetare i slutet av 2018. Förvaltningens vision är att arbetet inte 

endast ska omfatta äldre utan att det ska vara individens behov som ska vara i fokus, oavsett ålder. 
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För att medborgare i kommunen ska få möjlighet till delaktighet i arbetet kommer synpunkter att 

hämtas in under våren 2019 genom bland annat ”tyck till” lådor, som kommer att finnas tillgängliga 

på vissa offentliga platser i kommunen.  

Ökad bemanning inom äldreomsorgen 
Statsbidrag fördelades ut till kommunerna 2015-2018 för ökad bemanning inom äldreomsorgen. 

Under 2018 har medlen bland annat använts till personal som har haft till uppgift att sätta guldkant 

på tillvaron för de äldre. Medlen har även gått till specialistundersköterskor och andra 

personalkostnader inom hemgångsstödjande teamet.  

Rehabilitering 
Distriktsrehab ansvarar för hemrehabilitering för kommunens invånare över 18 år i alla 

boendeformer. Här arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeuter och tekniker. Rehabilitering kan bestå 

av träning, rådgivning, behandling eller utprovning av hjälpmedel i hemmiljön. Arbetsterapeutens 

insatser fokuserar på att en person ska kunna klara sina vardagliga aktiviteter. Fysioterapeutens 

insatser fokuserar på de fysiska funktionerna så som rörlighet, styrka, balans med mera.  

Hjälpmedel kan lånas ut och ska lämnas tillbaka efter avslutat behov. Enkla hjälpmedel, så kallade 

egenansvarsprodukter, köper den enskilde själv från och med 2017. Råd om vad som kan fungera och 

var hjälpmedlen kan köpas lämnas av någon i Distriktsrehab.  

På vissa hjälpmedel görs uppföljning/underhåll regelbundet. För andra hjälpmedel gäller egenansvar. 

Distriktsrehab är delaktiga på teammöten, och ansvarar för att de fallhändelser som sker, både i 

särskilt och ordinärt boende, diskuteras. Distriktsrehab har en viktig roll i arbetet med fallprevention. 

Det kan vara ett hjälpmedel som behövs eller en träning som gör att balansen blir bättre. Under året 

har man varit aktiv mot medborgaren i samband med socialstyrelsens kampanj ”Balansera mera”. 

Någon i gruppen deltar även i olika upphandlingar, som oftast görs tillsammans med andra 

kommuner. 2018 har det bland annat upphandlats liftar och rullstolar.  

Teammöte 
Alla områden planerar regelbundet in teammöten, där sjuksköterskor, områdeschefer, rehab, 

omvårdnadspersonal samt i vissa fall biståndshandläggare medverkar. Målet med mötet är att arbeta 

förebyggande och att insatser och åtgärder som teamet planerar, följs upp och utvärderas för att 

leda till förbättring för den enskilde. Arbetsredskapet är oftast kvalitetsregistret Senior Alert, där en 

struktur med riskbedömning, förslag på åtgärder och utvärdering är ”inbyggt”.  
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Dokumentation 

Hälso- och sjukvård 
Alla patienter ska ha en aktuell vårdplan, som ska uppdateras minst en gång per år. Vårdplanen ska 

beskriva vilka sjukvårdsinsatser som är planerade och när de ska följas upp.  Arbetet med att utveckla 

vårdplanerna, så att de blir enkla att använda samtidigt som de på ett bra sätt beskriver den 

planerade vården, är ett ständigt pågående utvecklingsarbete.  

Från och med 2019 kommer krav på att legitimerad personal ska, för varje åtgärd som 

dokumenteras, ange en ”åtgärdskod”, som sedan ska rapporteras till Socialstyrelsen. Vissa 

förberedelser har pågått under 2018.  

Ett stickprov av hälso-och sjukvårdsjournalerna har granskats när det gäller samtycke, uppgifter om 

närstående och kontaktuppgifter till dessa, samt om det fanns aktuella vårdplaner. I samtliga 

journaler fanns uppgifterna och även vårdplaner, men i 3 av 10 var vårdplanen mer än 1 år gammal.  

Vård och omsorg 
Genomförandeplaner inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning samt äldreomsorgen 

ska finnas för alla enskilda med beslutat bistånd, förutom bistånd som endast gäller larm och/eller 

matdistribution. Den ska vara ett verktyg för personalen att arbeta utifrån och som beskriver hur den 

enskilde vill få sina insatser utförda. Genomförandeplanen ska upprättas inom 3 veckor, helst 

tillsammans med den enskilde och därefter uppdateras vid behov och minst var sjätte månad.  

Kvalitetsuppföljning har gjorts på LOV-företag där vi tittat på tio slumpvis utvalda 

genomförandeplaner. Samtliga var uppföljda i tid men alla hade inte namnen på vilka som deltagit på 

uppföljningen.   

Individ- och familjeomsorg 
Barns behov i centrum (BBIC) är ett dokumentationsstöd som ger den sociala barn- och 

ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och 

uppföljning. BBIC används inom individ- och familjeomsorgens enhet barn och familj, efter avtal om 

BBIC-licens med Socialstyrelsen. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för 

barn, unga och deras familjer.  

ASI (Addiction Severity Index) är en standardiserad bedömningsmetod för utredning och uppföljning 

inom beroende- och missbruksvården som används för personer över 18 år. Under 2018 har tre 

bedömningar gjorts i ASI-net (2017 – 7, 2016 – 13), som är det webbaserade datastödet. En 

anledning till den låga siffran kan vara att den handläggare som har ASI-behörighet inte har varit i 

tjänst hela året. Två handläggare till utbildades under året och använde sig av ASI-frågor och upplägg 

men inte i själva systemet då de inte var färdigutbildade.   

Inom ekonomiskt bistånd används uppgifter från SSBTEK (sammansatt bastjänst ekonomisk bistånd). 

Det är ett register som samkör med andra myndigheter gällande sociala ersättningar så som 

exempelvis Försäkringskassa och CSN. Det ska säkerställa att rätt uppgifter ligger till grund för beslut 

om ekonomiskt bistånd eller inte. 
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Öppenvården 

Öppenvården består av en behandlargrupp och en socialpsykiatrigrupp. Behandlargruppen arbetar 

på uppdrag av handläggare på IFO.  Utöver detta erbjuder de samarbetssamtal inom Familjerätten. 

Socialpsykiatrigruppen arbetar på uppdrag av handläggare inom vård och omsorg med beslut enligt 

SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning och beslut om sysselsättning. De arbetar med 

boendestöd i det egna hemmet samt sysselsättningen. De utför även delegerade insatser på uppdrag 

av hemsjukvården. 

Sysselsättning 

2018 hade 10 personer beslut om sysselsättning. 

Jämförelse med tidigare år:  
2017 hade 14 personer beslut om sysselsättning varav 2 hade beslut om individuellt stöd. 
2016 hade 13 personer beslut om sysselsättning varav 2 hade beslut om individuellt stöd. 

Boendestöd  

2018 hade 52 personer beslut om totalt 419,25 timmar/månad, genomsnitt 8,1 timmar/person 

Jämförelse med tidigare år 
2017 hade 50 personer beslut om totalt 409,58 timmar/månad, genomsnitt 8,1 timmar/person. 
2016 hade 54 personer beslut om totalt 403 timmar/månad, genomsnitt 7,5 timmar/person. 

Behandlingsinsatser 

76 pågående ärenden med olika insatser, ej tidsbestämda. Avslutade insatser under året är 49 

stycken. Jämfört med 2017 då antalet pågående ärenden med olika insatser, ej tidsbestämda var 48 

stycken och 2016 var antalet pågående med olika insatser, ej tidsbestämda 62 stycken. 

Samarbetssamtal 

2018 påbörjades 6 samarbetssamtal (2017 = 10, 2016 = 10) och totalt var det 8 samtalsserier igång 

samtidigt (2017 =15, 2016 = 16), varav 6 avslutades under året (2017 = 11, 2016 = 11). 

1 av samtalen var initierat av Tingsrätten (2017=1, 2016=2). 

4 samtal resulterade i muntlig överenskommelse (2017=9, 2016=3). 

Inga samtal resulterade i skriftliga umgängesavtal (2017=4, 2016=4). 

 Totalt var det 14 barn involverade (2017=20, 2016=29) varav 9 har avslutats helt (2017=16, 2016=2). 

 Inga barnsamtal har genomförts (2017=4, 2016=2). 

Budget- och skuldrådgivning 

Antalet nybesökare inom budget- och skuldrådgivning var 2018 70 personer, varav 30 kvinnor och 40 

män (2017= 82 personer, varav 31 kvinnor och 51 män, 2016 = 69 personer, varav 25 kvinnor och 44 

män.) 

Av dessa fick 23 personer endast budget- och skuldrådgivning (2017=33, 2016 = 43 personer) varav 

13 kvinnor och 10 män.  
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Ansökan om skuldsanering har gjorts av 19 personer, varav 6 kvinnor och 13 män (2017=20 personer, 

varav 13 kvinnor och 7 män, 2016 = 10 personer, varav 5 kvinnor och 5 män). 10 stycken av dessa är 

inskickade, varav 1 kvinna och 9 män.  

Betalningsplaner förhandlades och upprättades för 12 personer (2017= 9, 2016 = 2 personer). 

16 personer ansökte om dödsboanmälan, för 10 av dessa ärenden gjordes utredning om bistånd till 

begravningskostnader (2017=20 varav 6 gjordes utredning om bistånd, 2016 = 14 varav 5 gjordes 

utredning om bistånd)  

När det gäller det förebyggande arbetet har det varit ett samarbete med Uppvidingehus hus och 

deras hyresgäster med en föreläsningsserie om tre föreläsningar. Dock genomfördes endast en av 

dessa tre föreläsningar. Anledningen till detta var ett lågt intresse från hyresgäster vilket kan bero på 

att det inte hade marknadsförts tillräckligt. Det var även planerat med en föreläsning hos Uppjobb 

som aldrig genofördes. Planeringen är att föreläsning hos Uppjobb istället ska ske under 2019. 

Samverkan för att förebygga missförhållande och vårdskador 
Socialnämnden samverkar med andra vårdgivare och regleras i olika avtal och överenskommelser, till 

exempel: 

 Överenskommelse gällande samverkan inom hemsjukvård i Kronobergs län 2018-2022 

 Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och kommunerna gällande in-och utskrivning av 

patienter i slutenvård i Kronobergs län, fr.o.m. 2018-05-01 

 Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk 

ohälsa i Kronobergs län 2016-2019 

 

Överenskommelser mellan kommuner och Region Kronoberg finns publicerade på Vårdgivarwebben, 

Region Kronoberg 

Samverkan 
Samverkan sker kontinuerligt mellan socialtjänst och bland annat Barnahus, Familjefrid, Kvinnojouren 

Blenda i Växjö och Frivården. Skolan är också en mycket viktig samarbetspartner liksom Psykiatrin. 

Övriga samarbetspartners är bland annat Arbetsförmedling, Etablering, Försäkringskassan samt 

Uppjobb.  

Familjecentralen är en mötesplats där Regionens mödravård, barnhälsovård och 

ungdomsmottagning tillsammans med kommunens öppna förskola och socialtjänst finns samlad.   

Tidiga insatser 
I början av året började en ny projektledare för arbetet med tidiga insatser då den som hade tjänsten 

under 2017 fått andra arbetsuppgifter. Arbetet med tidiga insatser återupptogs därmed efter att ha 

varit vilande större delen av 2017. 

http://www.regionkronoberg.se/contentassets/085a6e4ad48d45749f4e170a7863765b/overenskommelse-hemsjukvard-2018-2022.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/085a6e4ad48d45749f4e170a7863765b/samverkansavtal-mellan-region-kronoberg-och-lanets-kommuner-gallande-rutin-for-in-och-utskrivning_slutgiltig.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/085a6e4ad48d45749f4e170a7863765b/samverkansavtal-mellan-region-kronoberg-och-lanets-kommuner-gallande-rutin-for-in-och-utskrivning_slutgiltig.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/5249838a33094ebcba3fc95af7280a62/samverkansoverenskommelse-psykisk-halsa-2016-2019-rev-utkast-161013.pdf
http://www.regionkronoberg.se/contentassets/5249838a33094ebcba3fc95af7280a62/samverkansoverenskommelse-psykisk-halsa-2016-2019-rev-utkast-161013.pdf
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/vardoverenskommelser/overenskommelser-mellan-regionen-kommunerna/#tab-13715
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/vardriktlinjer/vardoverenskommelser/overenskommelser-mellan-regionen-kommunerna/#tab-13715
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Projektledare för tidiga insatser har under våren arbetat med att kartlägga och ta fram ett förslag för 

hur tidiga insatser kan bedrivas i kommunen. En del av förslaget var att påbörja arbetet med de 

yngre barnen. Projektledare för tidiga insatser utgår därför nu från Familjecentralen och arbetar 

tillsammans med specialpedagog och barnhälsovården. Genom detta arbete får föräldrar stöd i sin 

föräldraroll och pedagoger på förskolor får stöd i hur de kan hantera situationer som kan uppstå, för 

att hjälpa barnen på bästa sätt.  

Projektet kommer även att kopplas ihop med ”Skottlandsmodellen” och det länsarbete som pågår 

med att minska antalet placeringar i länet, även kallat ”Barnets bästa i Kronoberg”  

Psykisk hälsa 
Regeringen och SKL har en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk 

hälsa. De har enats om behovet av en långsiktig plan för området med gemensamma strukturer för 

utvecklingsarbete utifrån bästa tillgängliga kunskap. SKL:s handlingsplan innehåller fokusområdena:  

 Främjande och förebyggande insatser 

 Tillgängliga och tidiga insatser 

 Enskildas delaktighet och rättigheter 

 Utsatta grupper 

 Ledning, styrning och organisation 

Utifrån det har Region Kronoberg och länets kommuner tagit fram: ”Psykisk hälsa -Handlingsplan för 

Region Kronoberg och länets kommuner 2018-2025”. 

Uppvidinge kommun har med stöd av stimulansmedel, arbetat utifrån kommunens handlingsplan för 

psykisk hälsa 2018 med bland annat: 

• Ökad kunskap kring psykisk hälsa och psykisk ohälsa hos äldre 

• Öka samverkan för personer med samsjuklighet 

• Minska risken för att personer med samsjuklighet hamnar i organisatoriska mellanrum   

• Utveckla dagverksamheten som kan möjliggöra bättre förberedelse för yrkeslivet 

• Utöka möjligheterna att gå vidare i aktivitet utanför kommunens dagliga verksamhet  

Samordnad individuell plan (SIP)  
När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska 

kommunen tillsammans med Regionen upprätta en SIP om behov finns. Den ska beskriva de 

insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Förvaltningen har två personal som utbildar medarbetare i hur och när man gör en SIP. Syftet är att 

den enskilde som har ett behov av SIP, inte ska hamna i kläm för att kunskapen inte finns. Utbildning 

erbjuds 2 gånger/år. 



     

Sida 29 av 35 

 

Läkemedelsgenomgångar 
Läkemedelsgenomgångar görs varje år i varierande omfattning. Det är primärvården (Region 

Kronoberg) som beslutar hur många genomgångar som ska göras. Kommunens sjuksköterskor väljer 

ut de som bäst behöver en genomgång. När det är bestämt vilka som ska ingå, får 

omvårdnadspersonalen i uppgift att göra en symtomskattning (Phase 20). Då får den enskilde svara 

på frågor som handlar om olika möjliga symtom som kan vara läkemedelsutlösta. I ett gemensamt 

möte går läkare, farmaceut och sjuksköterska igenom symtomskattning, läkemedelslista och journal 

som sedan ligger till grund för ev. justeringar av ordinerade läkemedel.  

I Uppvidinge kommun har det genomförts totalt 103st läkemedelsgenomgångar under 2018 

(81st=2017). 20st av dessa gäller personer som bor i ordinärt boende(18st=2017).  

 Olofsgården: 28st (2st=2017), ingen i ordinärt boende Åseda (10st=2017) 

 Solgården 27st (28st=2017), 11st i ordinärt boende i Norrhult (0st=2017) 

 Lingården: 10st (7st=2017), ingen i ordinärt boende Lenhovda (0=2017) 

 Storgården tillsammans med Hälsocentralen Falken: 9st (14st=2017), 9st i ordinärt boende, 

Älghult (8st=2017) 

 Smedsgård: 9st (12st=2017) 

Extern kontroll av läkemedelshanteringen 
Apoteket gör varje år en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen, i varje område som har ett 

läkemedelsförråd som hemsjukvården ansvarar för. Granskningen, utförs av en apotekare som 

kontrollerar att författningar och övriga riktlinjer som finns runt läkemedelshanteringen, följs.  

Den sjuksköterska som är utsedd till förrådsansvarig för läkemedelsförrådet, medverkar vid 

kontrollerna, samt följer upp de åtgärdsplaner som apotekaren lämnar. Extern kontroll är genomförd 

under 2018. 

Läkarmedverkan 
Avtal är skrivet mellan Region Kronobergs vårdcentraler i Åseda och i Lenhovda och 

Socialförvaltningen i Uppvidinge kommun angående läkarinsatser i hemsjukvård. Samma avtal är 

även skrivet med Hälsocentralen Falken i Alstermo. Avtalen omfattar läkarinsatser i hemsjukvård 

mellan 8-17, vardagar. Under jourtid kontaktas jourläkarmottagningen i Växjö, alternativt 

akutmottagningen Centrallasarettet i Växjö.  

Sjuksköterskemottagningen på Solgården i Norrhult 
Sedan 2007 har kommunen tillsammans med Region Kronoberg drivit en sjuksköterskemottagning 

som finns i Solgårdens lokaler i Norrhult. Kommunens sjuksköterska har då tagit emot, av 

primärvården inbokade besök, för exempelvis provtagning, omläggning m.m. 2 timmar/vecka.  

Under 2018 registrerades 189st (229) kontakter för 82st (89) unika patienter. (2017 års siffror inom 

parentes). 154st av kontakterna utfördes provtagning. 

Samordnad vårdplanering  
Från om med 2018-05-01 började ”Samverkansavtal mellan Region Kronoberg och kommunerna 

gällande in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Kronobergs län” att gälla. Samverkansavtalet 
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kom till för att göra det möjligt att följa Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård, som trädde ikraft 2018-01-01.  

Samverkansavtalets syfte är att personer som inte längre behöver sjukvårdsinsatser i sluten vård, 

inte ska behöva stanna kvar på sjukhuset längre än nödvändigt. Innebörden av det blir att planering 

för hemgång börjar genast vid inläggning och sker kontinuerligt i modulen LINK, i Cambio Cosmic.  

Samordnad vårdplanering i sin gamla form försvinner, och möjlighet till samordnad individuell 

planering (SIP) och utskrivningsplanering blir verktygen för att trygga övergången från slutenvård till 

den enskildes hem. Det blir även tydligt med att en ”fast vårdkontakt” enligt Patientlagen (2014:821) 

ska utses för de patienter som behöver en SIP, och som också då blir ansvarig för samordningen. I 

dessa fall är det primärvården som har ansvar för samordningen och därför ska utse den fasta 

vårdkontakten. Ibland kan en fast vårdkontakt behövas även i kommunen, och verksamhetschefen är 

då skyldig att utse en sådan.  

En annan förändring är att kommunerna ska, under förutsättning att planering är gjord, kunna ta 

emot en person som kommer hem även om det är helg. Det ställer stora krav på framförhållning och 

planering.  

För att kunna arbeta fullt ut enligt lag och rutin, krävs en uppdatering till LINK 2, (Cambio Cosmic) där 

anpassningar till nya arbetssättet är gjorda. Uppdateringen kommer under våren 2019.   

För den som inte kan komma hem på grund av olika skäl, exempelvis platsbrist i kommunen, men 

som ändå är utskrivningsklar, får kommunen betala 5042:-/dygn. 2017 debiterades Uppvidinge 

kommun för 117st dagar. 2018 har kommunen 30st betaldagar enligt en av vårdplatskoordinatorerna 

i Region Kronoberg, även kallad ”LINK-sköterska”. 

Hemgångsstödjande team 
Trygghetsteamet har pågått som ett projekt 2015-2017 och övergår from 2018 i form av ett 

permanent ”Hemgångsstödjande team”. Samma professioner som tidigare ingår: chef,  

undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut samt biståndshandläggare. 

Teamet forsätter arbeta utifrån det arbetsätt som arbetats fram under projekttiden gällande bland 

annat vårdplaneringar. I teamets ansvar ingår även de tillfälliga platserna som finns på Ekbacka i 

Lenhovda.  

Mer information finns att läsa på kommunens hemsida:  

https://uppvidinge.se/stod-och-omsorg/hjalp-i-hemmet/hemgangsstodjande-team.html 

Våld i nära relationer  
Utifrån socialstyrelsens föreskrifter och allmända råd, som kom 2014 (SOSFS 2014:14), har en ny 

riktlinje tagits fram under året som antogs i juni. I riktlinjen finns mål formulerade för förvaltningens 

fortsatta arbete. Stimulansmedel från Socialstyrelsen har utbetalats för 2016-2018.  

Det har tidigare funnits en styrgrupp och en arbetsgrupp men då det är ett område som berör hela 

förvaltningen är nu förvaltningens ledningsgrupp styrgrupp. Arbetsgruppen har träffats vid fem 

https://uppvidinge.se/stod-och-omsorg/hjalp-i-hemmet/hemgangsstodjande-team.html
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tillfällen under året och har främst arbetat med att ta fram den nya riktlinjen samt rutin för skyddade 

personuppgifter. 

Webbutbildning om våld i nära relationer har under året lagts till på introduktionsmaterial för att 

säkerställa att anställda har grundkunskap om våld i nära relationer. Arbetet fortsätter med att alla 

som redan är anställda inom förvaltningen också ska genomföra webbutbildningen.  

Det finns ett fortsatt samarbete med Familjefrid Kronoberg, som är en verksamhet som drivs av 

samtliga kommuner i Kronobergs län och Region Kronoberg. Familjefrid arbetar med behandling för 

våldsutsatta, både barn och vuxna, samt våldsutövare. Det finns även ett fortsatt samarbete med 

kvinnojouren Blenda som kan erbjuda skyddat boende för våldsutsatta vuxna och barn.  

Intern utbildning för medarbetare inom IFO har genomförts under våren om våld i nära relationer. 

Under hösten genomfördes utbildning med fokus på hedersrelaterat våld och förtryck där 

förmiddagen var öppen för alla kommunanställda med en extern föreläsare och där eftermiddagen 

var för medarbetare inom IFO med föreläsare från etableringen och socialförvaltningen. Avdelningen 

omsorgen om personer med funktionsnedsättning har också fortsatt sitt arbete med filmer och 

diskussion som de påbörjade 2017. Flera medarbetare inom förvaltningen har varit på olika 

utbildningsdagar, främst via Länsstyrelsen. Arbetet inom äldreomsorgen planeras starta upp under 

2019. Rutiner för våld i nära relationer har tagits fram för IFO och kommer inom kort att publiceras 

på intranätet. FREDA – bedömningsinstrument, som socialstyrelsen har tagit fram, används i arbetet 

mot våld i nära relation på IFO. 

2018 har 34 aktualiseringar gjorts i verksamhetssystemet med orsakskod ”Våld i nära relation” 

(2017=17). Av dessa har 18 lett till utredning (2017=11).  

Anhörigstöd  
Enligt 5 kap. 10 § SoL ska Socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar 

en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 

funktionshinder.  

Socialförvaltningen har under stor del av året inte haft någon utsedd anhörigsamordnare, då tjänsten 

har varit vakant. Sedan nuvarande anhörigsamordnare tillträdde sitt uppdrag i september har arbetet 

med att bygga upp anhörigstödet i kommunen påbörjats.  

Nedan kommer några exempel på stöd som den enskilde kan ansöka om som kan vara en avlastning 

för den anhörige.  

 Avgiftsfri avlösning i hemmet, upp till 10 timmar per månad 

 Tillfällig plats, växelboende och/eller hemtjänst 

 Daglig verksamhet på Gyllenbo (för personer med demenssjukdom) 

 Korttidsvistelse på Videbo (för barn och unga med funktionsnedsättning) 

 Stödfamilj (för barn och unga med funktionsnedsättning) 

 Avlösarservice enligt LSS 



     

Sida 32 av 35 

 

Under året har det erbjudits en föreläsning i samarbete med biblioteket. Föreläsaren Agneta 

Gustavsson från företaget Berlgot Media föreläste om sina egna erfarenheter och hennes föreläsning 

hette ”Jag har sett en ängel”.  

I Kronobergs län finns även möjlighet att få stöd på Primärvårdens hälsoenhet inom Region 

Kronoberg som erbjuder stöd till anhöriga till personer som har problem med alkohol, narkotika eller 

spel om pengar. Barn och ungdomar, 6-20 år, kan få stöd av Glimten, som är en pedagogisk 

gruppverksamhet för barn och ungdomar som lever eller har levt med en närstående som har 

missbruk. På Glimten få barnen/ungdomarna möjlighet att träffa andra i liknande situationer. 

Glimten är en del av Familjefrids verksamhet.   

Kompetensutveckling inom socialförvaltningen 2018 har bland annat 

skett genom 
 Utbildning i SIP erbjuds löpande två gånger per år. 

 Utbildning kring Våld i nära relationer 

 Webbsänd utbildning om offentlighets- och sekretesslagen och förvaltningslagen  

Kompetensutveckling inom Individ och familjeomsorgen 
 BBIC utbildning 

 Två dagar utbildning via BBIC-nätverk kring att utreda barn samt LVU-handläggning 

 PYC (Parenting Young Children) 

 Utbildning kring samsjuklighet, sex heldagar som genomfördes i samarbete med 

Linnéuniversitetet 

 Spelberoende 

 Juridikutbildning I socialrätt via Linnéuniversitetet 

 Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck 

 Freda – standardiserade bedömningsmetoder för socialtjänstens arbete mot våld i nära 

relationer 

 LVM-utbildning 

 Vårdnad-, boende- och umgängesutredningar 

 ASI-utbildning 

 COPE – föräldrastödsutbildning  

 CRA – Community Reinforcement Approach (evidensbaserat behandlingsprogram baserat på 

KBT och MI för vuxna med alkohol- och drogproblem) 

 Handledning i KBT-anda för öppenvården 
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Kompetensutveckling inom vård- och omsorg 
 Nationell påbyggnadsutbildning för LSS-handläggare 

 BPSD utbildning 

 ROAG utbildning 

 Handledarutbildning för omvårdnadspersonal via vård och omsorgscollege 

 Workshop i förflyttningsteknik  

 HLR utbildning 

 Ögats dag 

 Att åldras med utvecklingsstörning 

 Webbaserad utbildning i basal vårdhygien 

 Webbaserad utbildning i diabetes typ 2 

 Webbaserad utbildning Demens ABC 

 Samsjuklighet 

 Äldreomsorg i förändring och utveckling 

 Interkulturell kommunikation 

 Äldre med psykisk ohälsa 

 Demensutbildning för handläggare 

 Funktionshinder i tiden 

 Social dokumentation och basala hygienrutiner 

 Utbildning om MS  

 Suicid prevention 

 Kreativt skapande 

 Webbutbildning om autism 

 Hot och våld utåtagerande beteende 

 DART-utbildning (i samarbete med särskolan) 

 Föreläsning om anmälningsskyldighet 

 Palliativ utbildning i form av diskussionsgrupper (i samarbete med Palliativt centrum på 

Linnéuniversitet)har pågått under året och beräknar slutföras 2019.  

 Distansutbildning till undersköterska  

 Två medarbetare med utbildning till specialistundersköterska, med inriktning mot äldre har 

under året bland annat arbetat med att ta fram en gemensam introduktion för vård och 

omsorg samt även haft ett uppdrag med att kompetenshöja våra medarbetare. Sammanlagt 

93st olika utbildningsgrupper har man haft under 2018. Framför allt inom fyra områden:  
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o basala hygienrutiner 

o social dokumentation 

o palliativa diskussionsgupper 

o nutrition och nattfasta 

 Dessutom har specialistundersköterskona medverkat i det arbete som gjordes i kommunen i 

samband med Socialstyrelsens kampanj ”Balansera mera”, som syftade till att minska fallen. 

Där informerade man om matens betydelse.  

Kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård 
 Återkommande träffar för ULVE-handledare på Linnéuniversitetet 

 Sårvårdsutbildning samt uppföljning av verksamhetens resultat av såromläggningar och 

läkning av sår. 

 BPSD-administratörer 

 Manuella förflyttningar 

 Palliativ utbildning i form av diskussionsgrupper, ett samarbete med Palliativt centrum för 

personal inom vård och omsorg samt hemsjukvård.  

 Läkemedelskommittén i Region Kronoberg, - Infektioner i mjukdelar och urinvägar 

 Läkemedelskommittén i Region Kronoberg, - Gott och blandat 

 Psykisk ohälsa hos äldre 

 Samsjuklighet och integrerat stöd vid psykiatrisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 

beroendeproblematik.  

 Hjärt-lungräddning 

 BPSD-administratör 

 Utbildning till distriktssköterska  

 Utbildning till specialistsjuksköterska inom diabetesvård 

Övergripande mål och strategier för kommande år 

De mål vi kommer att jobba utifrån under 2018 finns mer detaljerat beskrivna i: 

 Verksamhetsplan 2018-2022  

 Övergripande mål för socialförvaltningen samt politiska mål för god ekonomisk hushållning. 

 Psykisk hälsa - handlingsplan 2019 

 Kvalitetsplan 2019 - handlingsplan för socialförvaltningens olika avdelningar  

Övrigt som förvaltningen även kommer att arbeta med är: 

 Socialförvaltningens interna kontroll av verksamheten enligt nämndens beslut. 
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 Statistik 

 Använda resultaten från bland annat brukarundersökningar och Öppna jämförelse i 

kvalitetsarbetet.  

 Systematiskt förbättringsarbete kring avvikelserhantering  

 Kvalitetsuppföljning av särskilt boende. 

 Journalgranskningar 

 Välfärdsteknik 
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Information från förvaltningschef 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över information till Socialnämnden: 

1. Nya avgifter SiS 

2. LSS-plats 

3. Inlämnande av listor till kommunfullmäktige i november 

4. Arbetsmiljö 

5. Förvaltningssekreterare 

6. Dagverksamhet   

Underlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschef, 2019-01-28 

 

 

 

Förvaltningschef 

Annie-Lie Jarhult 
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Meddelanden till socialnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelande till socialnämnden: 

1. Komunfullmäktiges beslut, § 237, om budgetmedel för projekt tidiga 

insatser.   

 

Underlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningssekreterare, 2019-01-28  

 

 

Förvaltningssekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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