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1 Sammanfattning 
 

Patientsäkerhetsberättelse 
 

Patientsäkerhetsarbetet i kommunen utgår från hälso- och sjukvårdslagens 

intentioner om en god hälsa på lika villkor och en vård som ges med respekt 

för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet samt 

att den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 

företräde. Patientsäkerhetsarbetet utgår från vetenskap och beprövad 

erfarenhet och syftar till att eliminera risker och minska antalet uppkomna 

vårdskador genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som genomsyrar 

hela verksamheten. 

Verksamhetschef, enhetschef och MAS har tillsammans med Hälso- och 

sjukvårdsenhetens personal, under året, arbetat med det systematiska 

kvalitetsarbetet med genomgång och justering av verksamhetens rutiner, 

utredning av klagomål och synpunkter, utredning av avvikelser, 

egenkontroller och riskanalyser ur ett patientperspektiv. 

2021 har återigen präglats av Corona pandemin. Mycket arbete har lagts på 

kommunicera nya och uppdaterade rutiner från vårdhygien och smittskydd 

i VG-regionen. Det har genomgåtts utbildningar i bla hygienrutiner. Alla 

utbildningsinsatser har fått anpassats för att vara följa 

folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det har varit mycket digitala 

utbildningar och möten. Grupperna har varit mindre och 

utbildningstillfällen fler. 

Covid provtagning genom egentest av personal har fortgått hela året. Det 

har varierande mängd provtagning med vissa toppar som följt 

smittspridningen. 

Under hela året har vaccinationen mot Covid-19 pågått med dos1,2 och 3. 

Det har gjort att fall av Covid-19 minskat. I slutet av december steg 

smittspridningen och då fick vi återigen smitta på äldreboenden och inom 

hemtjänsten de flesta blev lindrigt sjuka. 

Arbetet med att hantera Corona pandemin har tagit mycket tid för alla 

inom omsorgen även under 2021 det har inneburit att en del andra 

uppgifter har fått stå tillbaka. 

Utbildning och förberedelser inför att införa digitala signeringslistor har 

gjorts inför införandet januari 2022. Detta för att minska avvikelser inom 
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läkemedelshanteringen 
 

Inkontinensgrupp har ombildats och fortsatt sitt arbete med 

inkontinensprodukter och utprovningen av dessa. Gruppens mål är att tillse 

att inkontinensprodukter förskrivs med god kvalitet och 

kostnadseffektivitet utifrån patienternas kartlagda behov. 

Antalet registrerade avvikelser 2021 totalt har minskat något vilket kan vara 

ett kvitto på att arbetet som görs kring de avvikelser som har gett resultat. 
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2 STRUKTUR 

 
2.1 Övergripande mål och strategier 

 
Målet är att det ska vara en God och Säker vård lika för alla. 

Att har adekvat kompetens hos personal 

Säker och användarvänlig teknik 

 
2.2 Organisation och ansvar 

 
Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska en 

patientsäkerhetsberättelse årligen upprättas av vårdgivaren. PSL syftar till 

att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Med 

patientsäkerhet avses i PSL skydd mot vårdskada. Intentionen med ett 

lagstadgat krav att vård-givare ska skriva patientsäkerhetsberättelser är att 

 förstärka vårdgivarnas kontroll över patientsäkerhetsarbetet i 

verksamheten 

 underlätta tillsyn 

 tillgodose informationsbehov hos andra intressenter som patienter, 

andra vårdgivare och patientorganisationer 

 

 
Enligt PSL ska det av patientsäkerhetsberättelsen framgå: 

 hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 

kalenderår 

 vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

 vilka resultat som har uppnåtts 

 

 
Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att 

patientsäkerhetsberättelsen, utöver vad som anges i PSL, ska innehålla 

uppgifter om: 

 hur ansvaret för patientsäkerhetsarbetet enligt 3 kap. 9 § PSL varit 

fördelat 

 hur patientsäkerheten genom egenkontroll enligt 5 kap. 2 § SOSFS 

2011:9 har följts upp och utvärderats 
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 hur samverkan enligt 4 kap. 6 § SOSFS 2011:9 har möjliggjorts för 

att förebygga att patienter drabbas av vårdskada 

 hur risker för vårdskador har hanterats enligt 5 kap. SOSFS 2011:9 

 hur inkomna klagomål och synpunkter enligt 5 kap. 3 § SOSFS 

2011:9 som har betydelse för patientsäkerheten har hanterats 

 

 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 

bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i 

verksamheten samt att informationsbehovet hos externa intressenter 

tillgodoses. Från och med den 1 mars 2017 ska patientsäkerhetsberättelsen 

också innehålla uppgifter om bl.a. arbete kopplat till informationssäkerhet. 

Ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

Förvaltningschef 

 Organisera verksamheten utifrån givna mål och resurser 

 bereda ärenden i nämnden så att de kan besluta enligt mål, uppdrag, 

riktlinjer och policys. 

Verksamhetschef HSL 

 Har ett samlat ansvar för att en god och säker vård säkerställs. 

 att verksamheten arbetar enligt de riktlinjer och rutiner som gäller 

så en god och säker vård kan ges. 

Medicinskt ansvariga sjuksköterskan, MAS: 

 det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- 

och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det 

 beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med 

säkerheten för patienterna 

 anmälan görs till den nämnd som ansvarar för ledningen av 

kommunens hälso- och sjukvård, om patienten i samband med vård 

eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av 

allvarlig skada eller sjukdom och enligt 7 kap. 3§ PSF 

 patienterna får en ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet 

inom kommunens ansvarsområde 

 journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen 

(2008:355) 
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 patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om 

 rutinerna för läkemedelshanteringen är ändamålsenliga och fungerar 

väl 

Enhetschef 

 Med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, 

utvärdera och förbättra verksamheten. 

 Tillsammans med medarbetare besluta om aktiviteter och åtgärder 

för att nå uppsatta mål och förbättra verksamheten. 

 Utreda avvikelser 

 Utreda och besvara klagomål och synpunkter 

Medarbetare 

 Alla medarbetare har ansvar för att medverka i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 Medarbetare ska skapa förtroende och god kvalitet genom att visa 

engagemang och respekt i varje möte med brukare, patienter, 

anhöriga och varandra. 

 Hälso och sjukvårdspersonal ska ge sakkunnig och omsorgsfull hälso 

och sjukvård utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 

2.3 Kompetensutveckling 

 
Det har fortgått med lyftutbildningar och delegeringsutbildningar till 

baspersonal. Det har fått anpassats efter Corona-restriktioner. 

Web-baserade utbildningar i hygienrutiner har pågått under hela 2021 
 

Intern utbildning för sjuksköterskor i sårvård och material, 

kompressionsbehandling samt genomgång av Delegeringsproceduren. 

Behandlingsriktlinjerna i Samverkande sjukvård, nätkonceptet Psykisk 

ohälsa med genomgång av visa ämnen under året. Intern utbildning för att 

handha dialys både maskin och manuell. 

Vi har även ett antal sjuksköterskor som har läst handledarutbildning och 

inkontinensförskrivning 

 

2.4 Samverkan 

 
Intern samverkan 
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Teamträffar 
 

Legitimerad personal deltar tillsammans med enhetschef och baspersonal 

kontinuerligt på respektive enhets teamträffar inom Vård och omsorg och 

Stöd och omsorg. På teamträffen tas enskilda brukar/patientärende, med 

personens samtycke, upp. Enhetschef leder mötet och vid behov deltar 

även biståndshandläggare. 

Legitimerad personal samverkar också internt. Omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska, rehab ansvarig arbetsterapeut och fysioterapeut träffas 

regelbundet, enhetsvis, för att utifrån sina olika professioner bidra till en 

god och säker vård för den enskilde patienten. 

Extern samverkan 
 

Vårdsamverkan Fyrbodal, Närsjukvårdsgrupp 
 

Vårdsamverkan Fyrbodal är en samverkansorganisering som sedan år 2000 

arbetar enligt ett samverkansavtal mellan kommunerna i Fyrbodal och 

Västra Götalandsregionen (VGR). Ingående parter är de 14 kommunerna i 

Fyrbodal och Lilla Edet, NU-sjukvården, Norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden samt övriga vårdgivare med avtal eller 

överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnden i Fyrbodal. 

 

 
Varje ingående kommun har en lokal närsjukvårdsgrupp där representanter 

från kommun, vårdcentraler, rehab mottagningar, vuxen psykiatrisk 

öppenvård samt barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård ingår. 

Representanter från slutenvården kan vid behov kallas till 

närsjukvårdsgruppens möte via vårdsamverkan Fyrbodal. 

 

 
Kommunens närsjukvårdsgrupp träffas 2-3 gånger per termin. 

Minnesanteckningar läggs ut på vårdsamverkan Fyrbodals hemsida. På 

uppdrag av vårdsamverkan Fyrbodal har en handlingsplan för 

närsjukvårdsgruppen tagits fram för att säkra genomförandet och 

uppföljningen av gemensamma mål som finns på både regional, delregional 

och lokal nivå. Överenskommelsen om läkarmedverkan i den kommunala 

hälso- och sjukvården har utvärderats och förbättrats. 

Frågor som har diskuterats under 2021 
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samverkan öppenpsykiatri, primärvård, kommunal hälso och sjukvård. 

Även hur vi samverkar kring vaccinationer kring Covid-19. 

Läkarinsatser inom kommunal hälso- och sjukvård. 
 

Sektor omsorg har upprättat en överenskommelse om läkarmedverkan i den 

kommunala hälso- och sjukvården med vårdcentralen Capio, Orust, som 

utgår från ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom 

kommunernas hälso- och sjukvård. Denna lokala överenskommelse 

utvärderas en gång per halvår och gäller för ett år i taget. 

Under 2021 har läkemedelsgenomgångar enligt SOSFS 2012:9 och regional 

medicinsk riktlinje ”Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse” 

genomförts på särskilda boende och inom hemtjänst för patienter inskrivna 

i den kommunala hälso- och sjukvårdsenheten. Arbetet med medicinska 

vårdplaner har fortsatt under året så att i stort sett alla patienter har 

medicinska vårdplaner. 

 

 
Åtgärder 2022 

 Uppföljning av överenskommelsen i maj och november har lyfts ut 

från närsjukvårdsmötet, ska ha egna träffar med vårdcentralen där 

överenskommelsen utvärderas. 

 Kontinuerligt följa upp så att varje patient på särskilt boende och de 

patienter som av läkare bedöms ha behov har en aktuell medicinsk 

vårdplan. 

 Fortsatt samarbete kring personer med psykiatri och missbruk 

problem 

Enhet tandvård, Västra Götalandsregionen 
 

Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov har rätt att få intyg om 

nödvändig tandvård och en årlig munhälsobedömning utförd i sin bostad. 

Sjuksköterskor och biståndshandläggare har behörighet att utfärda intyg för 

nödvändig tandvård och erbjuda munvårdserbjudande. 

Enhet tandvård har skickat 3 avvikelser 2021 dessa avvikelser hart minskat 

de senaste 3 åren från 30 st 2019 till endast 3st 2021. De flesta av dessa 

avvikelser handlar om patienter som har tackat ja till munhälsobedömning 

men sedan tackat nej när bedömningen väl ska utföras. Ett fåtal av 
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avvikelserna avser felaktiga kontaktuppgifter. 
 

Åtgärder 2022 

 Sjuksköterskan med särskilt ansvar för intyg för nödvändig tandvård 

ska informera berörda sjuksköterskor om att informera patienterna 

på ett sådant sätt så att de inte tackar nej när 

munhälsobedömningen väl ska utföras. 

Samordnad vård och omsorgsplanering, SAMSA IT-tjänst 
 

I Västra Götaland finns sedan i september 2018 en ny överenskommelse 

och riktlinje mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen för 

samordnad vård- och omsorgsplanering och betalansvar som grundar sig på 

lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

(2017:612). Samtidigt introducerades en ny version av SAMSA IT-tjänst 

som är ett stöd för in- och utskrivningsprocessen från slutenvård. 

Avvikelser rörande kommunikation i SAMSA och brister i vårdens 

övergångar skickas till MAS från Västra Götalandsregionens 

avvikelsesystem Med Control. Av de 63 avvikelser (40 st. 2020) som har 

inkommit till MAS under 2021 har kommunen orsakat 6 och sjukhusen har 

orsakat resterande. De avvikelser som kommunen har orsakat handlar om 

avsaknad av vårdbegäran, avsaknad av kontaktuppgifter till boende eller 

hemtjänstgrupp och till ansvarig sjuksköterska, eller avsaknad av 

medföljande personal när en brukare/patient åker in till sjukhuset. Dessa 

avvikelser är utredda och åtgärdade av berörda enheter. Ingen risk för 

vårdskada har förelegat. 

De avvikelser som sjukhuset, vårdcentralen eller öppen psykiatrin har 

orsakat gäller främst brister i följsamheten till SAMSA rutinen, oklara 

läkemedelsordinationer och brister i överrapportering. I några av fallen 

hade vårdskada kunnat uppkomma om ansvarig inom kommunen inte 

uppmärksammat t.ex. oklara läkemedelsordinationer. 

 

 
Åtgärder 2022 

 Via socialchefsnätverk och MAS nätverk samt på närsjukvårdsmöte 

uppmärksamma Vårdsamverkan Fyrbodal på de ökade antalet 

avvikelser. 
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 På enhetsnivå informera alla, som har behörighet att dokumentera i 

SAMSA, om vikten av att kontrollera att aktuella kontaktuppgifter 

och ADL bedömning finns för varje patient som finns registrerad i 

SAMSA. Respektive verksamhetschef ansvarar för att så sker. Detta 

är ett fortlöpande arbete som måste göras kontinuerligt. 

Samverkande sjukvård 
 

Samverkande sjukvård är ett uppdrag till NU-sjukvården från Norra hälso- 

och sjukvårdsnämnden och regleras i Vårdöverenskommelsen. 

Samverkande sjukvård har som uppdrag att samordna vårdgivare i Fyrbodal 

för att göra det bästa för patienten och för att använda sjukvårdsresurserna 

på bästa sätt. När vårdcentral, 1177 vårdguiden på telefon, kommunal 

hälso- och sjukvård, ambulans, MÄVA, hemtjänst, SOS-alarm och 

jourcentral samarbetar kan fokus bevaras på patienten och på vad som blir 

bäst i det enskilda fallet. 

 

 
Hälso- och sjukvårdsenhetens sjuksköterskor har under året genomfört 

överenskomna samverkansuppdrag enligt nedan 

 19 st. 1177-uppdrag 

 10 st. hemtjänstuppdrag 

 0 st. MÄVA uppdrag 

 2 st. ambulansuppdrag 

 10 st. IVPA uppdrag (i väntan på ambulans) 

 2 st. vårdcentralsuppdrag 

 0 st. Mobila teamet 

 

 
Totalt 47 st. uppdrag under året. Verksamheten har tackat nej till 3 st. 

uppdrag för att den egna verksamheten har krävt det. Det är en minskning 

från 97 till 47. Vad detta beror på är oklart.Vi har utfört nästan alla 

uppdrag som vi erbjudits. 

 

2.5 Patienters och närståendes delaktighet 

 
Detta är ett område som kan bli bättre. Vi är transparanta och har dialog 

med anhöriga och patienter när väl avvikelser skett. Men behöver arbeta 

mer med att göra dem mer delaktiga att förebygga och upptäcka risker. 
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Åtgärder 2022: Göra patienten och anhöriga mer delaktiga genom att ta 

tillvara deras erfarenheter och kunskaper. Göra flera dokumenterade 

vårdplaner. Patienter som är väl insatta i sin vård bidrar till att 

vårdförloppet blir som det är tänkt och till att avvikelser uppmärksammas. 

 
 

2.6 Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

 
I lagstiftningen finns det bestämmelser som reglerar skyldigheter att 

rapportera vårdskador och risker för vårdskador (patientsäkerhetslagen). 

Att identifiera, rapportera, analysera och åtgärda avvikelser samt återföra 

och utvärdera vidtagna åtgärder för att avvikelsen inte ska upprepas är en 

mycket viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

En avvikelserapport kan hanteras i verksamhetssystemet Procapita, men 

kan också ligga till grund för en Lex Maria anmälan till Inspektionen för 

Vård och omsorg (IVO)som görs av medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Det är respektive enhetschefs ansvar att ta upp inkomna avvikelser på 

enhetens kvalitets- och verksamhetsmöten Där ska teamet, bestående av 

enhetschef, baspersonal och i förekommande fall omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska och arbetsterapeut och/eller fysioterapeut, gå igenom 

enhetens avvikelser. Hälso- och sjukvårdsenheten hanterar avvikelser som 

legitimerad personal har varit inblandad i. 

I respektive ledningsgrupp redovisas sedan resultat och åtgärder på 

verksamhetsnivå för att slutligen nå ledningsgruppen för Sektor omsorg 

som ansvarar för en ändamålsenlig avvikelsehantering och en god kvalitet. 

 

 
Alla händelser som har medfört eller skulle ha kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada utreds och anmäls av MAS, enligt Lex Maria, till Inspektionen 

för Vård och omsorg (IVO). allvarliga. Under 2021 har en lex Maria 

anmälan till IVO gjorts av MAS. 

Svar från IVO har inkommit. IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin 

skyldighet att utreda och anmäla, att vårdgivarens slutsatser är rimliga och 

adekvata samt att planerade och vidtagna åtgärder bidrar till att förhindra 

att något liknande kan inträffa igen. Riskanalys har utförts för att 

identifiera hur stora riskerna bedöms vara (sannolikhet och konsekvens) för 
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att någon liknande avvikelse kan uppstå igen. 
 
 
 
 

2.7 Klagomål och synpunkter 

 
Medarbetare på alla nivåer ska kunna ta emot klagomål och synpunkter. 

Vårdgivaren ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter som berör 

verksamhetens kvalitet från patienter, anhöriga, närstående, personal eller 

andra intressenter. 

Klagomål och synpunkter kan inkomma via telefon, brev, e-post eller 

genom personligt besök. Klagomål och synpunkter kan ge viktig 

information som talar om vilka delar inom verksamheten som kan behöva 

utvecklas och förbättrats. Klagomål och synpunkter möjliggör för patienter 

och anhöriga att medverka i att förbättra kvalitén. Inkomna klagomål och 

synpunkter ska sammanställas och analyseras för att vårdgivaren ska kunna 

se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet. 

2021 har fem klagomål registrerats. Klagomålen har handlat om bemötande 

och fördröjd behandling/åtgärd. De är alla genomgångna samt där det varit 

anhöriga som har lämnat synpunkterna har dessa fått återkoppling inom ett 

par dagar antingen direkt via telefonsamtal eller mail. Dialog har förts med 

ansvarig sjuksköterska och vi har pratat om rutiner. 

Fler klagomål har säkert inkommit och tagits om hand direkt men utan att 

registreras. 

Åtgärder 2022 

 Fortsätta att ta emot, registrera, utreda och åtgärda inkomna 

klagomål och synpunkter på ett systematiskt sätt. Enhetschef får 

ansvara för att så sker. 

 Regelbunden sammanställning och analys av inkomna klagomål på 

hälso- och sjukvårdens område ska göras. Enhetschef får ansvara för 

att så sker. 

Patientnämnden 
 

Både kommuner och landsting/regioner har som sjukvårdshuvudmän 

skyldighet att tillhandahålla patientnämndsverksamhet. Västra 
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Götalandsregionen (VGR) tillhandahåller patientnämndsverksamhet enligt 

lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården åt 

kommunerna i regionen. 

Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa 

patienter att få svar på sina frågor gällande klagomål på den hälso- och 

sjukvård som bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) av 

kommunen. Under 2021 har inga klagomål kommit vi patientnämnden. 

 

 
Åtgärder 2022 

 MAS ska fortsätta med att tydlig information om 

patientnämndsverksamheten går ut till både medarbetare och 

patienter. 

 

2.8 Egenkontroll 

 
Hygienrond utförs en gång per år. 

Åtgärder 2022 

 Det kommer att fortsätta med detta under 2022 och även göra PPM 

mätning av basala hygienrutiner och klädregler som SKR initierar. 
 

 Vi kommer att delta i HALT-mätning 
 

 Fortsätta att försöka öka registreringen i palliativregistret. 
 

 Öka antalet patienter som har vårdplaner i sin journal 
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3 PROCESS - åtgärder för att öka patientsäkerheten 

 
3.1 Riskanalys 

 
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna 

inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Sannolikheten 

för att en sådan händelse kan komma att inträffa ska uppskattas och 

negativa konsekvenser som en sådan händelse kan medföra ska bedömas. 

Sektor omsorg har en rutin för riskanalys där sannolikhet och konsekvenser 

kan bedömas både ur ett brukare/patientperspektiv och ur ett 

organisationsperspektiv. 

Under 2021 har ett antal riskanalyser gjorts. Riskanalyserna har utgått från 

redan kända händelser såsom allvarliga avvikelser och Lex Maria 

anmälningar samt negativa händelser som verksamheten har identifierat 

skulle kunna uppstå. 

Åtgärder 2022 

 Fortsätta att göra riskanalyser som kan bidra till en ytterligare ökad 

patientsäkerhet. 

 

3.2 Utredning av händelser - vårdskador 

 
En vårdskada har utretts och anmälts som lex Maria. Det gällde utförande 

av träningsprogram som utmynnade i ett benbrott. IVO har granskat 

utredningen och ansett att kommunen har vidtagit åtgärder som ska 

förhindra att det händer igen. 

 

3.3 Informationssäkerhet 

 
Loggning av journaler HSL 

 

Loggning av hälso och sjukvårdsjournaler är utfört 2021 enligt rutin. Inga 

oegentligheter hittades 

Åtgärder 2022 

 Utföra loggningar enligt rutin. 

Granskning av journaler HSL 
 

2016 utfördes för första gången kollegial granskning av hälso- och 
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sjukvårdsjournaler enligt en fastställd mall. Mallen uppdaterades 2017 med 

fokus på uppdateringar av bedömningar. Ingen kollegial journalgranskning 

har utförts under 2021 med anledning av pandemin och brist på tid. Det 

som har gjorts är att många journaler är genomgångna och granskade enligt 

mallen av omvårdnadsansvariga sjuksköterskor 

 Kollegial journalgranskning kommer att genomföras under 2022. 

Mallen kommer att fokusera på uppföljning, vårdplaner och 

hälsoproblem. Journalerna ska granskas av teamet (sjuksköterska, 

arbetsterapeut och fysioterapeut) tillsammans. 

 Aktivera arbetet med uppföljning, hälsoproblem och vårdplaner i 

journalerna. Det ska i varje journal finnas bedömningar av 

sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut avseende ADL 

(allmän daglig livsföring) förmåga. 

 
 
 
 
 

E-tjänstekort 
 

I samband med införande av e-tjänstekort tecknade Orust kommun avtal 

med Inera AB, leverantör av e-tjänstekort och Västra Götalandsregionen 

som administrerar och ger ut kort enligt SITHS-konceptet. Enligt avtalet 

förbinder sig Orust kommun att uppfylla en rad olika krav och följa de 

anvisningar som framgår i avtalen, den så kallade HSA- 

policytillämpningen. 

Revisioner är genomförda av enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten 

enligt upprättad rutin. Inga anmärkningar gällande efterlevnaden av HSA- 

policytillämpningen har noterats under året. 

Åtgärder 2022 

 Utföra revision enligt rutin. 

Hälso- och sjukvårdens dokument på intranätet 
 

De dokument på intranätet som berör den kommunala hälso- och 

sjukvården har under 2021 kvalitetsgranskats och i förekommande fall 

reviderats av MAS i samråd med och/eller på uppdrag av Hälso- och 

sjukvårdsenheten. Hälso- och sjukvårdsenheten har systematiskt gått 
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igenom en del av dokumenten på kvalitets- och verksamhetsmöten under 

året. 

Åtgärder 2022 

 MAS ska årligen kvalitetsgranska och vid behov uppdatera samtliga 

dokument som berör den kommunala hälso- och sjukvården på 

intranätet. 

 Dokumenten ska systematiskt och vid behov av justeringar gås 

igenom på Hälso- och sjukvårdsenhetens kvalitets- och 

verksamhetsmöten och i förekommande fall i kvalitetsråd och på 

andra berörda verksamheters kvalitets- och verksamhetsmöten. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

 
4.1 Egenkontroll 

 

Egenkontroll Svar Kommentar Åtgärder Kommentar 

Svenska 

HALT- 

mätning 

Ej 

uppfyllt 

(2021) 

HALT-mätningen 

utfördes inte 2021. 

Detta pga pandemin 

som tog tiden i 

anspråk. 

 

 Målet är att delta i 

HALT-mätningen 

2022 

Palliativregist 

ret 

 Delvis 

uppfyllt 

(2021) 

Svenska 

palliativregistret 

 

 Alla patienter som 

avlider inom Vård 

och omsorg och Stöd 

och omsorg 

registreras av 

omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska 

tillsammans med 

baspersonal i 

registret. Under 2021 

har den nationellt 

beslutade 

täckningsgraden på 

70 % inte uppnåtts. 

52,83 % har inte 

registrerats. Det är 

mycket få kommuner 

i Västra Götaland 

som har uppnått 

beslutad 

täckningsgrad. 

 Det finns inget som 

tyder på att de 

patienter som inte 

har blivit registrerade 

i Svenska 

Palliativregistret 

skulle ha fått en 

sämre vård i livets 

slutskede. Inga 

klagomål från 
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Egenkontroll Svar Kommentar Åtgärder Kommentar 

anhöriga har  

inkommit till Hälso- 

och sjukvårdsenheten 

avseende vården i 

livets slutskede. 

 
2021 2021 

 

resultat målvärd 

% e % 

76 % 98 

dokume  

nterat  

brytpun  

ktsamta  

l  

96% 98 

Ord  

stark  

opiod  

inj vid  

smärtge  

nombro  

tt  

95% 98 

ord inj  

ångestd  

ämpand  

e vid  

behov  

45 100 

%smärt  

skattas  

sista  

levnads  

veckan  

50% 90 

dokume  

nterad  

munhäl  

sobedö  

mning  

sista  
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Egenkontroll Svar Kommentar Åtgärder Kommentar 

 levnads    

veckan 

90 90 

%utan  

trycksår  

grad 2-  

4  

83% 90 

mänskli  

g  

närvaro  

i  

dödsög  

onblick  

et  

 

Hygienrond 

(checklista) 

                  Som helhet är det en 

Uppfyllt god hygienisk 

(Dec 2021) standard. Det som 

brister är att vi inte 

gjort mätningar av 

hur hygienrutinerna 

följs. Vi kommer 

under 2022 delta i 

SKR mätningar av 

följsamheten till 

basala hygienrutiner. 

Under pandemin har 

det gjorts flera 

utbildningar om 

hygienrutiner vilket 

har skärpt upp 

följsamheten. 

Det saknas 

hygienombud på ett 

par ställen då det 

slutat personal. detta 

kommer att åtgärdas 

under 2022. 
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4.2 Avvikelser 

 
Avvikelser 

 

I lagstiftningen finns det bestämmelser som reglerar skyldigheter att 

rapportera vårdskador och risker för vårdskador (patientsäkerhetslagen). 

Att identifiera, rapportera, analysera och åtgärda avvikelser samt återföra 

och utvärdera vidtagna åtgärder för att avvikelsen inte ska upprepas är en 

mycket viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

En avvikelserapport kan hanteras i verksamhetssystemet Procapita, men 

kan också ligga till grund för en Lex Maria anmälan till Inspektionen för 

Vård och omsorg (IVO)som görs av medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Det är respektive enhetschefs ansvar att ta upp inkomna avvikelser på 

enhetens kvalitets- och verksamhetsmöten Där ska teamet, bestående av 

enhetschef, baspersonal och i förekommande fall omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska och arbetsterapeut och/eller fysioterapeut, gå igenom 

enhetens avvikelser. Hälso- och sjukvårdsenheten hanterar avvikelser som 

legitimerad personal har varit inblandad i. 

I respektive ledningsgrupp redovisas sedan resultat och åtgärder på 

verksamhetsnivå för att slutligen nå ledningsgruppen för Sektor omsorg 

som ansvarar för en ändamålsenlig avvikelsehantering och en god kvalitet. 

Läkemedelsavvikelser 
 

2019 2020 2021 

516 461 353 

 

Läkemedelsavvikelserna har minskat. De flesta är glömda doser 8 stycken 

har krävt att läkarkontakt tagits. Under 2022 kommer digitala 

signeringslistor att införas och det kommer med all sannolikhet att göra att 

avvikelser minskar. 

Fall 
 

Fall 2019 2020 2021 

 489 498 446 

 

Fall avvikelserna har minskat något och det flesta fallen orsakar ingen skada 

eller mindre hudskador och smärta. 6 fall orsakade att att personen fick 

sjukhus vårdas. 
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Omvårdnad 
 

2019 2020 2021 

5 6 18 

 

Omvårdnadsavvikelser är oftast utebliven insats dessa har ökat något under 

2021 

Rehab och hjälpmedelsavvikelser 
 

2019 2020 2021 

15 26 18 

 

Rehab och hjälpmedelsavvikelserna fördelar sig som 9 stycken felaktigt 

använt hjälpmedel och 9 stycken som utebliven rehabinsats. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Klagomål och synpunkter 

 
 
 

2021 har fem klagomål registrerats. Klagomålen har handlat om bemötande 

och fördröjning/utebliven åtgärd. Ibland är det inte enbart kommunen som 

klagomålet berör utan även Capio vårdcentral och läkarinsatser som tagit 

tid att få till. De är alla genomgångna samt där det varit anhöriga som har 

lämnat synpunkterna har dessa fått återkoppling inom ett par dagar 

antingen direkt via telefonsamtal eller mail. Dialog har förts med ansvarig 

sjuksköterska och vi har pratat om rutiner. 

 

4.4 Händelser och vårdskador 

 
Lex Maria 

 

Alla händelser som har medfört eller skulle ha kunnat medföra en allvarlig 

vårdskada utreds och anmäls av MAS, enligt Lex Maria, till Inspektionen 

för Vård och omsorg (IVO). Under 2021 har en lex Maria anmälan till IVO 

gjorts av MAS. 
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Svar från IVO har inkommit. IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin 

skyldighet att utreda och anmäla, att vårdgivarens slutsatser är rimliga och 

adekvata samt att planerade och vidtagna åtgärder bidrar till att förhindra 

att något liknande kan inträffa igen 
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5 Mål och strategier för kommande år 
 

Det blir ett fortsatt arbete kring Nära vård och arbeta i enlighet den 

nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet i hälso och sjukvård. 

Påbörja arbetet med att göra en lokal handlings plan för ökad 

patientsäkerhet. 

Vi kommer att fortsätta att arbeta med avvikelser och se det som ett 

förbättringsarbete. 

Det ska vara lätt att göra avvikelser och kulturen sådan att det ses som ett 

självklart sätt att förbättra vården och kvaliteten. 

Fortsätta med digitalisering där det finns möjlighet då det kan minska 

avvikelser, öka tillgänglighet och för att personalresurser används på bästa 

sätt. 



1(1) Datum Diarienummer 
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1 Inledning 

 
1.1 Vad är kvalitet i verksamheten? 

 
Definitionen av kvalitet inom Sektor omsorg är att verksamheterna 

uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter 

inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa 

funktionshindrade samt beslut som meddelats av sådana föreskrifter. 

Denna definition är grunden för hur ledningssystemet är uppbyggt och hur 

det ska användas. 

Sektor omsorg menar att kvalitet uppnås genom att: 

 Insatserna utgår från en helhetssyn, är samordnade och präglas av 

kontinuitet. 

 Insatserna är kunskapsbaserade och är effektivt utförda. 

 Insatserna är trygga och säkra, tillgängliga, jämlika och präglade av 

rättssäkerhet i myndighetsutövningen. 

 Medarbetarna har rätt kompetens för sina uppdrag. 

 
1.2 Syfte 

 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 

(Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete), som trädde i kraft den 1 

januari 2012, beskrivs det att vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst 

eller verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS), ska inrätta och tillämpa ett ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska bestå av de processer 

och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. För att 

säkerställa att ledningssystemet är ändamålsenligt uppbyggt för att planera, 

leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten krävs ett 

fortlöpande systematiskt förbättringsarbete som består av riskanalyser och 

egenkontroller. Inkomna klagomål och synpunkter samt avvikelser ska tas 

emot, utredas, sammanställas och analyseras för att säkerställa kvaliteten. 

De allmänna råden rekommenderar även den som bedriver socialtjänst eller 

verksamhet enligt LSS att årligen upprätta en kvalitetsberättelse som ska ge 

en samlad bild av hur vi arbetat med att utveckla och säkra kvaliteten i 

verksamheten under året som gått, vidtagna åtgärder och uppnådda 

resultat. Här anges också vilka områden som identifieras som prioriterade 
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för kommande år. Kvalitetsberättelsen i Orust kommun är separerad från 

hälso- och sjukvårdens patientsäkerhetsberättelse. 

 

 
1.3 Fokusområde under året 

 
Det systematiska kvalitetsarbetet har till stor del behövt stå tillbaka under 

året. Ute i våra verksamheter har fokus under året varit att hantera 

pandemin och alla aspekter av denna. Det har bland annat inneburit 

åtgärder med inställda aktiviteter, möten och besök som på olika sätt 

påverkat verksamhetens utveckling och den enskildes livskvalitet. 

Pandemin har också satt fokus på den digitala utvecklingen både när det 

gäller arbetssätt, kommunikation och information. Verksamheterna har 

också behövt hantera personalfrånvaro och att anpassa sig och följa direktiv 

från till exempel Folkhälsomyndigheten och VG-regionen. 

Så långt det varit möjligt har vi under året fortsatt att bygga upp 

kvalitetsarbetet i vårt IT-stöd, för att skapa bättre förutsättningar att kunna 

bedriva systematiskt förbättringsarbete och därmed säkerställa kvalitet, 

genom en tydlig och definierad uppföljningsstruktur. IT-stödet ger oss en 

tydligare bild av vilka processer, riskanalyser, egenkontroller och åtgärder 

som är aktuella och är en hjälp vid uppföljning. Detta är ett ständigt 

pågående arbete, men det blir tydligare för varje del som kommer på plats. 

För att tydliggöra verksamhetens processer, har ett 

processkartläggningsprogram köpts in. Deltagarna i kommunens 

övergripande utvecklingsgrupp har utbildats, och inom sektor omsorg har 

vi börjat rita upp våra nuvarande processer. Detta arbete kommer fortsätta 

även 2022, och förhoppningen är att vi på kommunnivå beslutar hur och 

var vi ska publicera dessa processer för att de ska bli ett bra stöd för 

medarbetarna. 

Arbetet med hemmaplanslösningar har varit prioriterat under 2021. Det 

planeras för nya verksamheter som till exempel korttidsvistelse LSS och 

socialpsykiatriboende. På ett av våra äldreboenden har en psykiatrienhet 

öppnat. 
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2 Underlag för analys 

 
2.1 Lagar och föreskrifter 

 
Flera lagar och föreskrifter styr kvalitetsarbetet inom sektor omsorg; 

 Socialtjänstlagen, SoL 

 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 

 Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU 

 Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM 

 Socialförsäkringsbalken 

Föreskriften SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, gäller för samtliga ovanstående lagrum. Denna 

kvalitetsberättelse är i huvudsak en berättelse som beskriver hur vi 

uppfyller föreskriftens intentioner. 

 

2.2 Verksamhetens förutsättningar 

 
En omfattande omorganisation har genomförts i verksamheten under året, 

med syfte att hitta samverkansvinster där vi bättre tar vara på resurser och 

kompetens inom organisationen. Fyra verksamhetsområden har blivit tre 

och flera nya enheter har skapats samtidigt som andra har ändrats. Det har 

inneburit förändringar i verksamheten som i vissa led skapat oro även om 

de flesta medarbetarna har ställt sig positiva till förändringen. 

Tillgänglighet och digitalisering 
 

Under året rekryterade sektor omsorg en digitaliseringssamordnare som 

påbörjat arbetet med att öka vår tillgänglighet i form av e-tjänster och e- 

blanketter. Våra personella resurser har tidigare inte räckt till detta 

uppdrag, och ligger därför efter i utvecklingen av e-tjänster. Även våra 

digitala projekt förväntas få en bättre styrning och utveckling med tydligt 

ansvar i projektledning gällande sektorns digitaliseringsresa. Under året har 

vi avslutat projekt som lifecare mobil omsorg och webbinköp. Vi har också 

kommit en bit på väg i digitala lås inom hemtjänsten, ett arbete som varit 

på agendan under en längre tid. Utöver det så har vi också påbörjat 

införande av digitala medicinskåp och digitala signeringslistor. 

Samverkan 
 

Flera åtgärder har genomförts som har förbättrat den interna samverkan 



Kvalitetsberättelse 

6 

 

 

men som behöver fortsätta att utvecklas för att öka samsynen kring det 

gemensamma uppdraget. De åtgärder som genomförts har lett till: 

 Ett samarbete mellan boendestöd och sysselsättningen på 

Strandkanten har medfört att fler unga vuxna nu deltar i 

sysselsättningens aktiviteter. 

 Samarbetet mellan ekonomigruppen på IFO och 

arbetsmarknadsenheten har utvecklats och vid årsskiftet har dessa 

grupper slagits samman till en gemensam enhet (Arbetsliv och 

försörjning). Syftet är att skapa bättre förutsättningar att gemensamt 

arbeta för att fler ska bli självförsörjande. 

 Granskningen av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) visade på 

brister. En omstart har skett där samverkan ska bli tydligare mellan 

skola, AME och IFO. 

 På uppdrag av lokal vårdsamverkansgruppen har två 

samverkansgrupper bildats i syfte att skapa bästa samverkan för 

tidiga insatser utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. En grupp 

för yngre barn 0-12 år och en grupp för barn- och ungdomar 13-24 

år. 

 Ett samverkansprojekt mellan skola och socialtjänst har startat där 

målsättningen är att alla elever i ska gå ur grundskolan med 

godkända betyg. 

 Utifrån den regionala överenskommelsen Psykisk hälsa och 

suicidprevention pågår ett samverkansarbete med att revidera den 

lokala handlingsplanen och ta fram konkreta aktiviteter. 

Processkartläggning 
 

Ett arbete är påbörjat med att tydliggöra sektorns processer med hjälp av 

ett processkartläggningsprogram. Genom att beskriva verksamheten med 

hjälp av processkartor kan vi på ett tydligare sätt förklara hur sektorns olika 

verksamheter är relaterade till varandra och tillsammans skapar värde för 

brukaren. Att de viktigaste processerna är identifierade och synliggjorda är 

också viktigt för att bättre styra och utveckla verksamheten som en helhet. 

SAMO 

Våra äldreboenden har fortsatt utveckla arbetssättet med 

samordningsansvarig undersköterska, SAMO. Det finns nu en SAMO på 4 

av 5 äldreboenden. Flera vinster ses med en samo i verksamheten, som till 
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exempel 

 Bättre struktur, mer likvärdig omsorg, individen i centrum 

 Lättare för nya och vikarier att arbeta då det finns en struktur att 

följa (struktur24) 

 Rätt resurs på rätt plats med produktionsplanering utifrån 

genomförandeplan och struktur24 

 

2.3 Utifrån mål, planer och värdegrund 

 
I Orust kommun bedrivs en strukturerad och systematisk målstyrning på 

alla nivåer. Den politiska nivån beslutar om övergripande mål som sedan 

bryts ner i verksamheterna till enhetsnivå. I den tecknade fyrbilden nedan 

illustreras de tre målområdena av den röd-vita grundpelaren i mitten. 

Målområde är ett samlingsbegrepp för ett antal uppsatta övergripande mål. 
 

 

 
Måluppfyllelsen följs kontinuerligt under året och redovisas i sektorns 

verksamhetsberättelse, där det beskrivs hur verksamheterna arbetat med 

målen. Regelbundna uppföljningar görs i syfte att kontrollera följsamheten 

till regelverk och upprättade planer. Under året har även det digitala 

verktyget för systematiskt kvalitetsarbete förts längre ut i organisationen. 

Kvalitetsarbetet leds och styrs genom följsamhet till föreskriften 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. Det innebär att 
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verksamheten identifierar processer, aktiviteter och rutiner samt gör 

riskanalyser och egenkontroller. Ett arbete med att tydligt kartlägga våra 

processer är påbörjat. Efter kartläggning av processen tittar vi på 

förbättringar för att optimera kvaliteten för kommuninvånarna. Oftast 

handlar det om att ta fram nya eller revidera befintliga rutiner. Sektorns 

ledningsgrupp och sektorns kvalitetsråd är viktigt i kvalitetsarbetet och ser 

hela tiden till att föra det systematiska arbetet framåt. 

 

2.4 Kompetensutveckling 

 
I vår senaste undersökning, har 92% av sektorns medarbetare rätt 

kompetens för sitt uppdrag. Flera av våra medarbetar deltar i 

Äldreomsorgslyftet, vilket är en statlig satsning med syfte att höja 

kompetensen i äldreomsorgen vilket bidrar till en stärkt kvalitet i 

verksamheten. Satsningen har gett oss möjlighet att erbjuda vikarier en 

tillsvidareanställning samt utbildning till undersköterska på arbetstid. När 

dessa är klara med sin utbildning, kommer andel med rätt kompetens att 

öka. 

Under 2021 har vi behövt sikta in oss på digitala utbildningar. Flera 

medarbetare har genomfört utbildningen "Demens ABC". Denna 

webbutbildning är tänkt att motivera medarbetaren att tänka och arbeta 

personcentrerat, vilket innebär att se människan bakom sjukdomen och låta 

denna bild påverka den vård och omsorg du ger. Utbildningen är baserad 

på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom. Denna utbildning är en del av 

kompetensutvecklingsplanen för medarbetare inom äldreomsorg. Även 

webbutbildningen Nollvision, en demensvård utan tvång och 

begränsningar har genomförts på vissa enheter. 

Ett av våra äldreboenden har påbörjat vägen till att bli stjärnmärkta. 

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt 

Demenscentrum och består av fyra utbildningssteg. När minst 80 procent 

av medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga utbildningssteg blir 

arbetsplatsen Stjärnmärkt. Stjärnmärkningen är ett bevis för att 

medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och 

verktyg för att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 
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Vi har också haft möjlighet att erbjuda ett kompetensutvecklingsprogram i 

grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt 

med personer med psykiskt ohälsa. Utbildningen har bestått av filmade 

föreläsningar med tillhörande faktablad och är främst avsett att i 

studiecirkelformat i små grupper där gruppens diskussioner och 

reflektioner kopplar ihop innehållet i föreläsningarna med den egna 

praktiken. Detta har varit svårt utifrån gällande restriktioner, men vissa 

grupper har ändå hittat sätt att använda sig av materialet. 

Schemaplanerarna inom sektorn har genomgått två olika utbildningar kring 

schemaläggning. Syftet med utbildningsinsatserna för schemaplanerarna 

har varit att de ska bredda sin kunskap kring schemaskapandets tänk, 

framför allt gällande samplanering och även en omvärldsbevakning för att 

fånga upp hur andra kommuner arbetar med schemafrågan. 

Ett arbete pågår också med att ta fram en helt ny kompetensplan för 

semester- och timvikarier, som beräknas vara klar till introduktion av årets 

vikarier. 

Inom sektorns administration har de medarbetare som ansvarar för 

diarieföring genomfört en kurs i ärenderegistrering, med syfte att få en 

korrekt och enhetlig ärendehantering. Kursen innehöll en grundläggande 

genomgång av lagstiftning och metoder för hantering av allmänna 

handlingar, inklusive hantering av e-post och andra digitala handlingar, 

vilket gav bra kunskap då vi inte haft kompetens inom organisationen att 

förmedla till nyanställda. 

Inom individ- och familjeomsorgen följer man Fyrbodals 

kompetensutvecklingsplan för socialsekreterare. De har under året haft 

fokus på handläggning och dokumentation, och "BIM" (Barnahusets 

insatsmodell). BIM, är en insats som riktas till familjer där barnet har 

berättat att det förekommer våld, och är en föräldrakurs med målet att alla 

barn ska få växa upp i ett hem fritt från våld. Det har varit hög 

personalomsättning på Familjeenheten, och två familjehemssekreterare har 

därför gått utbildning i Kälvesten för att stärka kompetens kring utredning 

av blivande familjehem. Övriga utbildningssatsningar som genomförts är 

till exempel BBIC,LVU familjefokuserat arbetssätt vid missbruk samt våld i 

nära relation. 
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Sektor omsorg har beslutat att ansluta till Yrkesresan genom Sveriges 

kommuner och regioner. 

Yrkesresan syftar till att ge kvalitet i varje möte mellan socialtjänstens 

medarbetare och invånare. Konceptet innehåller både digitalt lärande och 

kursdagar som anordnas regionalt. Målet är att kommuner ska få ytterligare 

kunskap, kraft och kompetens att utveckla socialtjänsten genom att samla 

och tillgängliggöra bästa tillgängliga kunskap. Första delen i yrkesresan är 

inriktad på introduktion och kompetensutveckling för personal i 

socialtjänstens myndighetsutövning gällande barn och unga. En förstudie 

är också påbörjad inför en yrkesresa för personal i verksamheter som möter 

personer med funktionsnedsättningar, som får insatser enligt LSS eller 

SoL. Syftet med förstudien är att undersöka förutsättningar och 

kompetensbehov både inom myndighetsutövning och utförarverksamhet. 

Förstudien ska också ta ställning till om det bör vara en gemensam 

yrkesresa eller två separata yrkesresor utifrån nytta, behov och möjligheter. 

 

2.5 Offentlig statistik och kvalitetsnycklar 

 
Flera av kommunens mål är kopplat till brukarens upplevelse av trygghet, 

tillgänglighet och bemötande. För att få en uppfattning om brukarnas 

upplevelse av trygghet, kvalitet och tillgänglighet genomförs flera 

brukarundersökningar. Resultatet analyseras och verksamheterna planerar 

aktiviteter utifrån brukarundersökningens resultat. 

Brukarundersökning 
 

Brukarundersökningens resultat för särskilt boende är fortfarande bland de 

mittersta 50 % i en jämförelse med samtliga kommuner. Vi har förbättrat 

vårt resultat något jämfört med föregående år. För hemtjänsten blev 

resultatet bättre än särskilt boende, och även här placerar vi oss bland de 

mittersta 50 %. Våra värden för trygghet i hemtjänst och måltidsmiljö på 

särskilt boende ligger bland de sämsta 25 % (resultat från 2020) och har 

därför varit ett fokusområde i äldreomsorgen under 2021. 

Inom LSS har värdet för brukaren trivs alltid hemma gått från 65 till 80, 

och här ligger vi i linje med värde för riket. Brukarundersökningar 

genomfördes även inom IFO-området, men tyvärr hade vi för få svarande, 

vilket gör att vårt resultat uteblir. 
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Förutom brukarundersökningar följer sektorn resultaten i Kommunens 

Kvalitet i Korthet (KKiK) och Öppna jämförelser för att få en bild på vad vi 

behöver analysera vidare och förbättra. Statistiken är dock 

tillbakablickande, vilket gör att när vi planerar vårt arbete för 2022 bara har 

2020 års statistik att utgå från på flera punkter. 

Öppna jämförelser 
 

Öppna jämförelser finns inom områdena socialtjänst och hälso- och 

sjukvård. De riktar sig främst till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner 

och regioner samt till politiker på olika nivåer. Öppna jämförelser syftar till 

att: 

 skapa öppenhet och ge förbättrad insyn i offentligt finansierad 

hälso- och sjukvård och socialtjänst 

 ge underlag för uppföljning, analys, förbättring och lärande i 

verksamheterna 

 initiera lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om 

verksamheternas kvalitet 

 ge underlag för styrning och ledning 

Öppna jämförelser ger inte en heltäckande bild av hälso- och sjukvårdens 

och socialtjänstens kvalitet. Resultaten behöver därför kompletteras med 

andra underlag som är relevanta för verksamheten. De behöver också tolkas 

med hänsyn till regionala och lokala förutsättningar. 

Av resultatet för 2021 års öppna jämförelser kan vi se följande: 

 rutiner och överenskommelser för samverkan med externa parter 

behöver ses över inom flera områden 

 kompetensutvecklingsplaner behöver kompletteras med våld i nära 

relation 

 arbetsmetoder inom socialpsykiatri behöver ses över och ev. 

kompletteras 

 insatser inom skadligt bruk/beroende behöver ses över och ev. 

kompletteras 

 kontinuitetsplan och krisberedskap ingår inte i upphandlingar 

gällande placeringar eller öppenvård 

 saknar rutiner för att förhindra avhysning av barnfamiljer med 

hyresskuld och vi har ingen uppsökande verksamhet för akut 
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hemlösa 
 

Vi kan också se att genomsnittlig väntetid till nybesök för ekonomiskt 

bistånd är max 14 dagar. Här ligger vi i det övre intervallet, alltså 8-14 

dagar. Vi behöver också hitta sätt att använda resultatet av öppna 

jämförelser för systematisk uppföljning. Vår socialpsykiatri är under 

utveckling. Av resultatet kan vi se att vi ligger bättre till än flera andra 

kommuner inom Fyrbodal på flera punkter, men vi saknar fortfarande vissa 

bitar kopplat till detta område. 

Kvalitetsregister 
 

Sektor omsorg deltar i flera kvalitetsregister, till exempel BPSD och Senior 

alert. 

Med BPSD-registret ger välbefinnande för brukaren genom att förebygga 

och lindra BPSD och därigenom förbättra livskvalité, minska användning 

av olämpliga läkemedel osv. Det ger också välbefinnande för anhöriga 

genom delaktighet och att kunna känna sig trygga med de insatser som den 

närstående får. 

Senior alert är ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för 

äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla 

ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Med hjälp av 

Senior alert kommer den äldres perspektiv och teamets roll i fokus. I teamet 

samarbetar undersköterskor, sjuksköterskor och 

fysioterapeut/arbetsterapeut. 

På våra äldreboenden mäter vi också nattfasta. Nattfastan är antalet timmar 

mellan dygnets sista och nästa dygns första måltid. Om nattfastan blir för 

lång minskar möjligheten för personen att nå upp till sitt energi- och 

näringsbehov. Enligt Socialstyrelsen bör nattfastan inte överstiga 11 

timmar. 

 

2.6 Riskanalys 
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4 Åtgärder krävs 3 Uppmärksamhet krävs 2 Inget 
agerande krävs Totalt: 9 

 

 

3 

 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 

 
1 

 

 

1 2 3 4 

 

Konsekvens 

 
 

 

 

 
 Sannolikhet Konsekvens 

4 Mycket stor Katastrofal 

3 Stor Betydande 

2 Liten Måttlig 

1 Mycket liten Mindre 

 

 

Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

ska fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna 

inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Sannolikheten 

för att en sådan händelse kan komma att inträffa ska uppskattas och 

negativa konsekvenser som en sådan händelse kan medföra ska bedömas. 

Sektor omsorg har en rutin för riskanalys där sannolikhet och konsekvenser 

kan bedömas ur både brukare/patient- och ur ett organisationsperspektiv. I 

vårt IT-stöd för systematiskt kvalitetsarbete kan vi tydliggöra vilka risker vi 

ser kopplat till respektive delprocess. 

Det genomförs löpande riskanalyser utifrån brukar- och kvalitetsperspektiv. 

Främst i samband med förändringar i organisation och verksamhet. På 

individnivå sker riskbedömningar i samband med till exempel 

självskada/suicidrisk, återfall i missbruk eller psykisk ohälsa. 

5 

1 8     9 

2 4     6 

Inget agerande krävs 

Uppmärksamhet krävs 

Åtgärder krävs 
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Risker 
 

Riskvärde 

1 Risk att inkommen aktualisering inte hanteras 

inom rätt tid, och att skyddsbedömning inte görs 

skyndsamt. 

Sannolikhet 

2. Liten 

Konsekvens 

3. Betydande 

6 

 

Riskrespons 

Uppmärksamhet 

krävs 

2 Statistiken är tillbakablickande, vilket innebär att 

beslut kan fattas på felaktig information 

Sannolikhet 

3. Stor 

Konsekvens 

4. Katastrofal 

12 

 

Riskrespons 

Uppmärksamhet 

krävs 

3 Synpunkter och klagomål registreras inte alltid 

 

Konsekvensbeskrivning 

Vissa ärenden löser vi omgående med påföljd att 

vi missar att registrera dessa. Det blir då svårt att 

se mönster och utvecklingsområden på grund av 

mörkertal. 

Sannolikhet 

4. Mycket stor 

Konsekvens 

1. Mindre 

4 

 

Riskrespons 

Uppmärksamhet 

krävs 

4 Arbete med våra kvalitetsregister prioriteras 

bort. 

 
Konsekvensbeskrivning 

Att vi inte har följsamhet i brukares mående samt 

att vi missar följa upp de riskområden som är 

kopplade till kvalitetsregistret. 

Sannolikhet 

3. Stor 

Konsekvens 

3. Betydande 

9 

 

Riskrespons 

Uppmärksamhet 

krävs 

5 Brukaren får inte sin insats utförd då det sker en 

manuell hantering vid verkställande av beslut 

 
Konsekvensbeskrivning 

Brukaren får inte insatsen utförd. 

Sannolikhet 

1. Mycket liten 

Konsekvens 

3. Betydande 

3 

 

Riskrespons 

Accepterad risk 

6 Att brukaren inte är delaktig vid upprättande av 

genomförandeplan 

 
Konsekvensbeskrivning 

Risk att brukaren inte känner sig delaktig och 

upplever inte planen som en överenskommelse 

mellan två parter 

Sannolikhet 

2. Liten 

Konsekvens 

3. Betydande 

9 

 

Riskrespons 

Uppmärksamhet 

krävs 

8 Insatser i hemtjänsten följs inte upp 

 

Konsekvensbeskrivning 

Brukarens behov stämmer inte överens med 

beviljat beslut vilket medför konsekvenser så 

som; planerade insatser blir felaktigt vilket 

Sannolikhet 

2. Liten 

Konsekvens 

2. Måttlig 

4 

 

Riskrespons 

Accepterad risk 
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Risker  Riskvärde 

påverkar bemanningsbehovet. Om insatser inte 

följs upp påverkas även resursfördelningen vilket 

leder till en inkorrekt budgetfördelning. 

9 Risk att öppna insatser i verksamhetssystemet 

inte är aktuella 

Sannolikhet 

2. Liten 

Konsekvens 

2. Måttlig 

4 

 

Riskrespons 

Uppmärksamhet 

krävs 

 

2.7 Synpunkter och klagomål 

 
Medarbetare på alla nivåer ska kunna ta emot klagomål och synpunkter. 

Vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter som berör verksamhetens 

kvalitet från brukare/patienter, anhöriga, närstående, personal eller andra 

intressenter. 

Klagomål och synpunkter kan inkomma via telefon, brev, e-post eller 

genom personligt besök och kan ge viktig information som talar om vilka 

delar inom verksamheten som kan behöva utvecklas och förbättrats. 

Klagomål och synpunkter möjliggör för brukare och anhöriga att medverka 

i att förbättra kvalitén. 

Inkomna klagomål och synpunkter ska sammanställas och analyseras för att 

vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

ska kunna se mönster och trender som indikerar brister i verksamhetens 

kvalitet. 

Sektor omsorg har 31 st klagomål registrerade under 2021. De klagomål 

som rör Hälso- och sjukvården är borträknade och redovisas i 

Patientsäkerhetsberättelsen. Utifrån det relativt låga antalet registrerade 

klagomål, finns det troligtvis ett stort mörkertal som hanteras direkt ute i 

verksamheterna av enhetschef, som då inte registreras. År 2020 hade vi 67 

registrerade klagomål. 

Biståndsenheten har 5 klagomål. Samtliga har gällt missnöje med 

handläggningen, där den enskilde eller dess närstående inte har varit nöjda 

med handläggarens bedömning. I återkopplingen till den klagande kan vi se 

att handläggare har fattat beslut utifrån våra gällande riktlinjer. I två av 

ärendena framför man också klagomål gällande bemötande från 
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handläggare samt att beslutsunderlag inte är kommunicerat. 
 

Inom hemtjänsten ser vi 8 registrerade klagomål, varav 4 gäller bilkörning. 

Detta är ett återkommande bekymmer inom hemtjänsten och gäller såväl 

felparkeringar, hastighetsöverträdelser och användande av mobiltelefon vid 

körning. Enhetscheferna har uppe punkten för diskussion vid APT, men 

det är svårt att komma tillrätta med problemet då det sällan framkommer 

vem som kört bilen. Inom klagomålen för hemtjänst ser vi också ett 

missnöje med webbinköp samt ett ärende där det återkommande framförs 

klagomål (räknat som ett i statistiken). Även hemtjänst natt är medräknad i 

denna kategori, som har ett registrerat klagomål gällande bemötande och 

kränkningar vid toalettbesök. 

Våra äldreboenden har 3 registrerade klagomål, där det finns ett missnöje 

med hur städningen utförs i lägenheten, det anses vara bristande 

hygienrutiner i äldreboendens kök och ett av klagomålen gällde en för kort 

madrass till sängen. Samtliga klagomål är hanterade i verksamheten, och 

har diskuterats i arbetsgrupperna. 

Inom IFO har vi flest klagomål, 13 st. Även här är det främst ett missnöje 

med handläggningen, men också ett del missnöje med nämndens 

umgängesplaneringar. Detta kan bero på att vi har haft en större del 

umgängesbegränsningar än tidigare. 

Vi har också 2 st klagomål registrerade som inte berört någon av våra 

verksamheter. I det ena var den klagande missnöjd över att inte kunna se 

någon information hos oss om när personer i riskgrupp skulle få 

covidvaccin, och det andra gällde att det inte längre var möjligt att söka 

bostad på Eklunden via Sektor omsorg. 

 

2.8 Avvikelser 

 
I lagstiftningen finns det bestämmelser som reglerar skyldigheter att 

rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden 

(socialtjänstlagen). Att identifiera, rapportera, analysera och åtgärda 

avvikelser samt återföra och utvärdera vidtagna åtgärder för att avvikelsen 

inte ska upprepas är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 

En avvikelserapport kan hanteras i verksamhetssystemet Procapita, men 

kan också ligga till grund för en Lex Sarah rapport som utreds av utsedd 
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utredare inom Sektor omsorg och som sedan bedömer om ärendet ska 

anmälas till IVO eller ej. 

I verksamhetssystemet registreras avvikelser enligt SOL och LSS rörande 

enskilda brukare. Respektive verksamhetschef får en bevakning på varje 

avvikelse. Varje avvikelse granskas, ytterligare uppgifter kan begäras in för 

vissa och alla bockas av i systemet av respektive verksamhetschef. Det är 

respektive enhetschef som är ansvarig för att varje avvikelse skrivs in i 

verksamhetssystemet, utreds och att det finns en bedömning/vidtagen 

åtgärd som ska förhindra att en liknande avvikelse uppstår igen. Individ och 

familjeomsorg registrerar inte avvikelser i verksamhetssystemet eftersom 

den modulen inte finns i Procapita IFO. En manuell sammanställning 

behöver därför göras. Från LSS finns ingen avvikelse registrerad för 2021. 

Det är en fortsatt minskning i antal avvikelser. Det finns troligtvis ett stort 

mörkertal i denna statistik totalt sett, då det finns en oklarhet i hur denna 

typ av avvikelser ska hanteras. 

Lex Sarah 
 

Det har inkommit 10 st rapporter enligt lex Sarah under 2021. Dessa är 

fördelade på 

 5 inom individ- och familjeomsorg 

 4 inom äldreomsorg 

 1 inom LSS (händelsen även utretts enligt lex Maria/vårdskada 

Gällande en av händelserna inom individ- och familjeomsorgen, gjorde en 

handläggare även en anmälan till JO. I vår interna utredning var vår 

bedömning att utifrån den aktuella situationen, fanns det inte anledning att 

anmäla händelsen till IVO. JO, som har tagit del av vissa handlingar både 

från oss och Förvaltningsrätten, avslutade även dem ärendet utan fortsatt 

utredning. 

I samband med denna utredning framkom dock uppgifter som föranledde 

en annan rapport enligt lex sarah gällande olovlig läsning. Detta då 

rapporten innehöll flera uppgifter som rapporterande handläggare inte 

borde ha kännedom om, då hen inte var inblandad i ärendet. En 

omfattande granskning gjordes därför, med kontroll av loggning i 

verksamhetssystemet för all personal på enheten. I det fall det fanns 

oklarheter lämnades detta vidare till ansvarig chef för vidare åtgärd. Det 
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framkom att en handläggare har felaktig tagit del av uppgifter gällande 

klienter. Dock har uppgifterna (vad vi kunnat få fram) inte lämnats utanför 

enheten. I utredningen framkom också att det funnits en kultur där hela 

arbetsgruppen samlats och på metodträffar pratat om varandras klienter. 

Handläggaren hade själv inte reflekterat över att det var fel, förrän ärendet 

började granskas. Övriga handläggare som var aktuella i loggningen, hade 

avslutat sin tjänst och gick inte att nå. Enheten har tydliggjort i vilka former 

handläggare tar stöd av varandra i handläggningsprocessen. 

Inom LSS inträffade en händelse där en brukare fick en fraktur i samband 

med ett träningsprogram. Händelsen utreddes som vårdskada (lex maria), 

men då enheten även lämnade in en lex sarah, gjordes denna utredning 

också. Det gick i denna utredning att se att verksamheten (Rehabenheten) 

brustit i uppföljning av utlämnade instruktioner. 

Inspektionen för vård och omsorg har, i de anmälningar som gjorts, bedömt 

att vi vidtagit tillräckliga åtgärder och avslutat ärendet. 
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Avvikelser 

Summa 

ackumul 

erat 

2.8.1 SoL 
 

Omvårdnad 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Myndighetsutövni 5 

ng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbetsrutiner 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dokumentation 11 
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Kvalitetsindikator Utfall Kommentar 

 
Information/Kom 3 

munikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Insats 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fallavvikelser SoL 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.9 Uppföljning av kvalitetsindikatorer 

 
2.9.1 Öppna jämförelser / Brukarbedömning 

 

 

Väntetid i antal dagar från 

ansökningsdatum till första erbjudet 

inflyttningsdatum till särskilt 

boende, medelvärde 

45 

arbetsd 

ag(ar) 

Genom god samverkan och snabba processer 

mellan bistånd och säbochefer, har väntetid i 

antal dagar från ansökningsdatum till första 

erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende 

minskat från 122 dagar till 45, jämfört med 

föregående år. Jämfört med liknande 

kommuner och riket, ligger vårt utfall i 

mittenintervallet. 
 

Avvikelser 

Summa 

ackumul 

erat 
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Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg - trygghet, andel (%) 

85 Avser 2020 års brukarundersökning. 

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg - måltidsmiljö, andel 

(%) 

63 Avser 2020 års brukarundersökning. 

 

 

2.9.2 KKiK Nyckeltal 
 

Kvalitetsindikator Utfall Mål Kommentar 

Brukarbedömning boende LSS totalt 

- Brukaren trivs alltid hemma 

80 
 

Resultat för 2021 hamnar på 80% 

och ligger i nivå med riket (80,73). 

Detta är en förbättring mot 

föregående år då resultatet var 65%. 

Brukarbedömning hemtjänst 

äldreomsorg - helhetssyn, andel 

(%) 

90 
 

Avser 2020 års brukarundersökning. 

Brukarbedömning särskilt boende 

äldreomsorg - helhetssyn, andel 

(%) 

83 
 

Avser 2020 års brukarundersökning. 

Kvalitetsaspekter särskilt boende 

äldreomsorg, andel (%) av 

maxpoäng 

  
Resultatet är något sämre än 

föregående år, men vi ligger i nivå 

med riket (50,58). De punkter där 

vårt resultat försämrats är gällande 

att erbjuda daglig utevistelse samt 

erbjuda minst en organiserad och 

gemensam aktivitet per dag under 

helgen. 

   Under flera år har vi rapporterat 0 

platser där den äldre har möjlighet 

att välja alternativ rätt vid huvudmål 

samt där den äldre kan påverka vilka 

tv-kanaler utöver basutbudet som 

det finns tillgång till i 

gemensamhetslokal, vilket drar ner 

vårt slutresultat. 

Ej återaktualiserade vuxna personer 

med försörjningsstöd ett år efter 

avslutat försörjningsstöd, andel (%) 

77 

arbetsd 

ag(ar) 

 
Vi redovisar ett resultat där 77% av 

de som avslutat sitt försörjningsstöd 

inte återaktualiseras. Resultatet är 

lite sämre än föregående år då 

motsvarande siffra var 93%. 

Kvalitetsindikator Utfall Kommentar 
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2.9.3 Kvalitetsregister 
 

Kvalitetsindikator Utfall Mål Kommentar 

Senior alert 

 

 
Delvis 

 
Vår målsättning är att 100% av 

brukarna ska ha en aktuell 

 uppfyllt  riskbedömning i registrerad i senior 

   alert. Detta når vi inte riktigt. 

BPSD 

 

 
Delvis 

 
Inga nya registratorer för BPSD har 

utbildats, vilket har lett till att nya 

 uppfyllt  arbetssätt har fått formas. 

   Verksamheterna använder de 

   arbetsredskap och handlingsplaner 

   som används inom BPSD även utan 

   registrering i systemet. 

Nattfasta 

 

 
Delvis 

 
Det är fortsatt några som har en 

nattfasta överstigande 11 timmar. 

 uppfyllt  Enheterna fortsätter arbeta med 

   måltiderna och försöker servera 

   något lite senare på kvällen samt 

   tidigare på morgonen, men flera 

   tackar nej. 
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3 Kvalitetsarbete 2022 
 

Digitalisering 
 

Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera 

verksamheten och kan bidra till människors självständighet, delaktighet och 

inflytande. Vi kommer slutföra flera påbörjade projekt, men också 

omvärldsbevaka och skapa underlag för kommande prioritering. Det som 

går att automatisera behöver vi titta mer på. Digitaliseringen är viktig inte 

bara för vår målgrupps självständighet och delaktighet, utan även för vårt 

kommande rekryteringsbehov och behöver säkerställa att våra personella 

resurser används där de bäst behövs. 

Avvikelsehantering 
 

Då vi tror att det finns ett stort mörkertal i antal avvikelser, behöver vi 

under 2022 fokusera på att göra vår rutin för avvikelsehantering känd. Vi 

behöver också förbättra vår analys av avvikelserna och hur vi följer upp de 

åtgärder som vidtagits. 

Förebyggande arbete 
 

Satsningar på förebyggande arbete är nödvändigt för att undvika att 

enskilda individer försätts i en mer utsatt social situation. En avgörande 

faktor för att motverka social problematik är ett strategiskt förebyggande 

arbete. Upprepade akuta situationer i verksamheten försämrar även 

förutsättningarna för medarbetarna att kunna utföra ett gott professionellt 

socialt arbete. 

Öppna jämförelser 
 

Vi har identifierat områden i öppna jämförelser där vi ser att vi kan 

förbättra oss. Detta arbete kommer främst ske i sektorns ledningsgrupp till 

en början, där vi till exempel kan arbeta vidare med våra 

kompetensutvecklingsplaner och lägga en grund för hur vi systematiskt vill 

använda offentlig statistik för att utveckla våra verksamheter. 



1(1) Datum Diarienummer 

 

 

2022-02-28 /Ärendebeteckning/ 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Lena Gardtman 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: lena.gardtman@orust.se 

 
 

Samverkansavtal digitala hjälpmedel 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Ställa sig bakom förslag till samverkansavtal från Västkom gällande digitala hjälpmedel. 

 

Sammanfattning av ärende 

Utredningen om välfärdsteknik i samverkan har pågått sedan mars 2021 och resultaten 
från utredningen visar att invånarna får en mer jämlik tillgång på digitala hjälpmedel av 
hög kvalitet om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. 
Vidare framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en sådan 
samverkan kan ge en bättre användning av de gemensamma resurserna, exempelvis 
kopplat till upphandling, logistik och support. Det finns också ett brett stöd i regionen 
och bland kommunerna för den principiella modellen för hur en sådan samverkan ska 
fungera. 
För att säkra framdrift har ett förslag på samverkansavtal formulerats och förankring i 
relevanta forum påbörjats. Avsikten är att förslaget på samverkansavtal ska kunna gå ut 
på remiss under våren 2022 för att därefter hanteras i samverkansstrukturen med 
sedvanliga rekommendationer till huvudman som följd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 

 
 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

 
 

Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg 
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Ämne: Remiss Samverkansavtal digitala hjälpmedel - svara senast 18 april 

Från: Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund <kansli@fyrbodal.se> 

Till: Bengtsfors kommun <kommun@bengtsfors.se>; Dals Eds kommun <kommun@dalsed.se>; 

Färgelanda kommun <kommun@fargelanda.se>; Lysekils kommun <registrator@lysekil.se>; 

Melleruds kommun <kommunen@mellerud.se>; Munkedals kommun 

<munkedal.kommun@munkedal.se>; Orust kommun; Sotenäs kommun 

<registrator.kommun@sotenas.se>; Sotenäs kommun <info@sotenas.se>; Strömstads kommun 

<kommun@stromstad.se>; Tanums kommun <ks.diarium@tanum.se>; Trollhättans stad 

<trollhattans.stad@trollhattan.se>; Uddevalla kommun <kommunen@uddevalla.se>; 

Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se>; Åmåls kommun <kommun@amal.se>; Karin 

Engström <karin.engstrom@fyrbodal.se>; Titti Andersson <titti.andersson@fyrbodal.se> 

Mottaget: 2022-01-21 14:20:24 

 

Till medlemskommunerna i Fyrbodal 
 
 

Härmed inbjuds Ni till att lämna svar på remissen för förslaget 
om Samverkansavtal digitala hjälpmedel. 
Remissen skickas ut till Västra Götalandsregionen och samtliga 
kommuner i Västra Götaland. 

Om samarbetet kring digitala hjälpmedel 
För att bättre möta invånarnas behov och som en del i omställningen till en god och nära vård 
har såväl Västra Götalandsregionen som flera kommuner fattat beslut om ”digitalt först” 
avseende flera välfärdstjänster. Frågan är inte längre om vi ska ha digitala hjälpmedel i 
verksamheterna utan hur vi tillhandahåller dem på bästa sätt. 

 
Under 2021 har denna fråga utretts grundligt inom ramen för utredningen om Välfärdsteknik i samverkan som 
genomförts gemensamt av Västra Götalandsregionen och VästKom. Resultaten från utredningen är tydliga: I 
nuläget råder en situation där tillgången till digitala hjälpmedel är ojämlik och där var och en av de 49 
kommunerna och regionen behöver lägga mycket arbete på att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Utredningen 
visar att det finns stora vinster om vi i stället kan samarbeta kring detta och att ett sådant samarbete är både 
genomförbart och efterfrågat. I utredningen beskrivs en modell hur samarbetet kan fungera, där vi bygger på de 
välfungerande befintliga strukturer som finns inom den gemensamma hjälpmedelsverksamheten. 
Samarbetsmodellen har utvecklats och förankrats i dialog med många olika företrädare från kommunerna och 
regionens berörda verksamheter. 

 

Om samverkansavtalet 
Digitala hjälpmedel inom både vård och omsorg ingår inte fullt ut i det nuvarande samarbetet kring hjälpmedel. 
För att etablera samarbetet behövs därför ett samverkansavtal mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen. Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50 huvudmännen om 
målet/intentionerna med arbetet, vilka principer som ska gälla för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt en 
gemensam investering för att etablera samarbetet. Under hösten 2021 har förslaget på samverkansavtal kring 
digitala hjälpmedel förankrats i flera olika forum och går nu ut på remiss. 

 

Svara på remissen senast 18 april 2022 
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I remissen ligger att skicka in synpunkter på förslaget om Samverkansavtal digitala hjälpmedel. Ni lämnar Era 
synpunkter senast 18 april 2022 i det webbformulär som finns på https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1nAtoh- 
00078I-4O&i=57e1b682&c=twvSDhTehHOBCsVwqFGXGvwvPQHiIKc-d- 
a0qx2jJfLy4bB4sDwKRMnITiBazS5nRzTu6YHt7yCQ3SwiuSF-_Go6f-ue5Tjc4q5kTKB4EexBF251os- 
eIx8K5xRtLLYmrXuVy_6F62Vaxh7WlW7LTupApeBpLF10OdUHRB3MWnkD- 
dTGBiz_5OgxsOzfdK0nSnC3xkqZKeiudYGzRvM9hJaQFV7NKpA8ptk6qoj6_m1bRCh_AdqmYAnXkW2xeTwA. På 
denna sida finns även förslaget på Samverkansavtal digitala hjälpmedel i sin helhet, samt därutöver andra 
aktuella dokument, vidare information om remissprocessen, kontaktuppgifter samt en sida för vanliga frågor och 
svar. 

 

På denna sida finns även anmälningslänk för att delta på någon av våra tre remisskonferenser där vi kommer 
presentera samarbetet och gemensamt diskutera avtalets innehåll och konsekvenser. 

 
Vi önskar ett samlat svar från respektive huvudman alternativt ett samlat svar från flera huvudmän. 

Stort tack för er medverkan! 

Kontakt 
Adam Krantz 
Digitaliseringsstrateg VästKom 
Telefon: 0761-364741 

E-post: adam.krantz@vastkom.se 

https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1nAtoh-00078I-4O&i=57e1b682&c=7-8PCzsY50MwiWDDaeIrD8WeslalvKS8EP7F-HezxGL_JexC0TJzWoUwTGC0ctbK0tTRCznbikiQXAEu42tLmwGxoWk6ZY7ONXQtxjPRokAgRbZjpqOmMd-hUgsZiC-Di23-cC6GZgRr5L7LGeARhWEb674DV5ycQb6UoQApr0XzIFQ8u3aLDzcl2HizLbzDs3OcBh5XbHaZlqbkmhJ72kGA7glriqBTPhYtKjKmMx9N-6AoqLcRnNQeQLl_7-20
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1nAtoh-00078I-4O&i=57e1b682&c=7-8PCzsY50MwiWDDaeIrD8WeslalvKS8EP7F-HezxGL_JexC0TJzWoUwTGC0ctbK0tTRCznbikiQXAEu42tLmwGxoWk6ZY7ONXQtxjPRokAgRbZjpqOmMd-hUgsZiC-Di23-cC6GZgRr5L7LGeARhWEb674DV5ycQb6UoQApr0XzIFQ8u3aLDzcl2HizLbzDs3OcBh5XbHaZlqbkmhJ72kGA7glriqBTPhYtKjKmMx9N-6AoqLcRnNQeQLl_7-20
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Härmed inbjuds Ni till att lämna svar på remissen för 
förslaget om Samverkansavtal digitala hjälpmedel. 
Remissen skickas ut till Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i 
Västra Götaland. 

 
 
 

Om samarbetet kring digitala hjälpmedel 

För att bättre möta invånarnas behov och som en del i omställningen till en god och nära 
vård har såväl Västra Götalandsregionen som flera kommuner fattat beslut om ”digitalt 
först” avseende flera välfärdstjänster. Frågan är inte längre om vi ska ha digitala hjälpmedel 
i verksamheterna utan hur vi tillhandahåller dem på bästa sätt. 

Under 2021 har denna fråga utretts grundligt inom ramen för utredningen om Välfärdsteknik i samverkan som 
genomförts gemensamt av Västra Götalandsregionen och VästKom. 

Resultaten från utredningen är tydliga: I nuläget råder en situation där tillgången till digitala hjälpmedel är 
ojämlik och där var och en av de 49 kommunerna och regionen behöver lägga mycket arbete på att 
tillhandahålla digitala hjälpmedel. Utredningen visar att det finns stora vinster om vi i stället kan samarbeta 
kring detta och att ett sådant samarbete är både genomförbart och efterfrågat. I utredningen beskrivs en 
modell hur samarbetet kan fungera, där vi bygger på de välfungerande befintliga strukturer som finns inom 
den gemensamma hjälpmedelsverksamheten. 

Samarbetsmodellen har utvecklats och förankrats i dialog med många olika företrädare från kommunerna och 
regionens berörda verksamheter. 

 
 
 
 

 
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 GÖTEBORG Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG 
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se 

mailto:info@vastkom.se
http://www.vastkom.se/
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Om samverkansavtalet 

Digitala hjälpmedel inom både vård och omsorg ingår inte fullt ut i det nuvarande samarbetet kring 
hjälpmedel. 

För att etablera samarbetet behövs därför ett samverkansavtal mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland 
och Västra Götalandsregionen. Det föreslagna samverkansavtalet är ett avtal mellan de 50 huvudmännen om 
målet/intentionerna med arbetet, vilka principer som ska gälla för samarbetet, förtydligande av uppdrag samt 
en gemensam investering för att etablera samarbetet. 

Under hösten 2021 har förslaget på samverkansavtal kring digitala hjälpmedel förankrats i flera olika forum 
och går nu ut på remiss. 

 

 

Svara på remissen senast 18 april 2022 

I remissen ligger att skicka in synpunkter på förslaget om Samverkansavtal digitala hjälpmedel. 

Ni lämnar Era synpunkter senast den 18 april 2022 i det webbformulär som finns på 
www.vardsamverkan.se/digitalahjalpmedel. 

På denna sida finns även förslaget på Samverkansavtal digitala hjälpmedel i sin helhet, samt därutöver 
andra aktuella dokument, vidare information om remissprocessen, kontaktuppgifter samt en sida för vanliga 
frågor och svar. 

På denna sida finns även anmälningslänk för att delta på någon av våra tre remisskonferenser där vi kommer 
presentera samarbetet och gemensamt diskutera avtalets innehåll och konsekvenser. 

 
 

Vi önskar ett samlat svar från respektive huvudman alternativt ett samlat svar från flera huvudmän. 

Stort tack för er medverkan! 

Kontakt 
Adam Krantz 
Digitaliseringsstrateg VästKom 
Telefon: 0761-364741 
E-post: adam.krantz@vastkom.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vardsamverkan.se/digitalahjalpmedel
mailto:adam.krantz@vastkom.se


 

 

Gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för 

beslutet. 

Redovisning/kvartal/år: 

4 / 2021 

 
Sektor omsorg 

 
 

 
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

 

 

SoL, Äldre 
 

 

Man eller kvinna: 

Man 
Typ av insats: 

Ledsagning 

Beslutsdatum: 

2021-05-03 
Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 

covidrelaterat: Nej. 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Den enskilde kan inte lämna sin bostad utan bärhjälp, varav insatsen ej kunnat utföras. 

 
 

Man eller kvinna: 

Man 
Typ av insats: 

Särskilt boende 

Beslutsdatum: 
2021-09-30 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej. 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Den enskilde har tackat nej till erbjudandet, 2021-12-15. 

 

Man eller kvinna: 

Kvinna 
Typ av insats: 

Särskilt boende 

Beslutsdatum: 
2021-04-30 

Verkställt datum: 
2021-11-20 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: Nej 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 

Den enskilde tackat nej till erbjudande 2021-06-07. Tackat ja till nytt erbjudande 2021-09-06, 
vilket verkställts 2021-11-20. 

 

SoL Socialpsykiatri/IFO 
 

Man eller kvinna: 

Kvinna 
Typ av insats: 

Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-04-07 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 

 

Man eller kvinna: 

Kvinna 
Typ av insats: 

Kontaktperson 

Beslutsdatum: 

2020-08-17 
Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 

covidrelaterat: JA 

 

 

 

 

 
Dok: UFO/Mall rapporteringsskyldighet/biståndsenheten 



 

 

 
 

Man eller kvinna: 
Kvinna 

Typ av insats: 

Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-08-01 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 

 

LSS 
 

Man eller kvinna: 

Man 
Typ av insats: 

9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-05-17 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 

 

Man eller kvinna: 

Kvinna 
Typ av insats: 

9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-01-16 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 

 

Man eller kvinna: 

Kvinna 
Typ av insats: 

9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-10-22 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 

 

Man eller kvinna: 

Kvinna 
Typ av insats: 

9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2021-03-21 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 

Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. Beslut avslutats utan verkställan 2021-12-16, då 
personen flyttat från Orust. 

 

Man eller kvinna: 

Kvinna 
Typ av insats: 

9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-03-04 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 

Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. Beslut avslutats utan verkställan 2021-12-16., då 
personen flyttat från Orust. 

 

Man eller kvinna: 

Man 
Typ av insats: 

9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-09-14 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Fått erbjudande om korttidsvistelse i Göteborg, men önskar vänta på plats i närområdet. 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 

Den enskilde har tackat nej till erbjudandet, därefter ej funnit lämplig uppdragstagare. 



 

 

Man eller kvinna: 

Man 
Typ av insats: 

9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-10-05 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 

 

Man eller kvinna: 

Man 
Typ av insats: 

9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2019-04-15 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 

Blivit erbjuden kontaktperson 2019-10-31, men tackat nej. Vill inte tilldelas kontaktperson under 
pandemin. 

 

Man eller kvinna: 

Kvinna 
Typ av insats: 

9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2021-01-11 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Familjen vill avvakta tills pandemin är över. 

 

Man eller kvinna: 

Man 
Typ av insats: 

9 § 6 Korttidsvistelse 

Beslutsdatum: 
2020-12-30 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 

Fått information om att korttidsvistelse kan erbjudas i Göteborg, men önskar vänta på plats i 
närområdet. 

 

Man eller kvinna: 

Man 
Typ av insats: 

9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2021-10-28 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 

 

Man eller kvinna: 

Kvinna 
Typ av insats: 

9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-07-07 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 

 

Man eller kvinna: 

Kvinna 
Typ av insats: 

9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 
2020-12-08 

Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 

 

Man eller kvinna: 

Man 
Typ av insats: 

9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 
2020-10-05 

Verkställt datum: 
2021-12-01 

Dröjsmålet är under någon period 
covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 



 

 

Man eller kvinna: 

Man 
Typ av insats: 

9 § 4 Kontaktperson 

Beslutsdatum: 

2020-08-17 
Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 

covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 

 
Man eller kvinna: 

Kvinna 
Typ av insats: 

9 § 3 Ledsagarservice 

Beslutsdatum: 

2020-11-19 
Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 

covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 

 
Man eller kvinna: 

Kvinna 
Typ av insats: 

9 § 5 Avlösarservice i hemmet 

Beslutsdatum: 

2020-12-11 
Verkställt datum: Dröjsmålet är under någon period 

covidrelaterat: JA 

Huvudsakligt skäl till dröjsmålet: 
Resursbrist, ej funnit lämplig uppdragstagare. 



 

 

 

 

Kommunförvaltningen 
Helena Arvedahl 
telefon 0304-334000 
e-post: helena.arvedahl@orust.se 

Datum Diarienummer 1(1) 
2022-02-28 KS/2021:702 

 
 

 
Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som ej verkställts enligt Sol 
och LSS - Kvartal 4 2021 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 
 

Godkänna statistikrapport kvartal 4 2021 för ej verkställda beslut enligt 
rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Orust kommun ska, enligt Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 2006:35, till 
Socialstyrelsen och kommunens revisorer rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 
4 kap. 1 § SoL och beslut enligt 9 § LSS en gång per kvartal som inte har verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet, beslut som har verkställts efter tre månader eller där det 
har skett avbrott i verkställigheten på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet. 

 

Rapportering kvartal 4 2021, SoL och LSS 
 

Verksamhetsområde Antal beslut 
ej verkställda 
inom 3 mån. 

Beslut 
verkställt efter 
3 mån 

Totalt 
rapporterade/ 
verksamhet 

Socialpsykiatri (SoL) 3 0 3 

Äldreomsorg (SoL) 2 1 3 

Individ- och familjeomsorg (SoL) 0 0 0 

Stöd och omsorg (LSS) 16 1 17 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
Statistikrapport 

 

Beslutet skickas till 
Sektor omsorg 

 
 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

 
Lena Gardtman 
Sektorschef 

 
 
 
 
 

mailto:helena.arvedahl@orust.se


 

 

Datum 

2022-02-22 
Diarienummer 

/KS/ 2022:431  
1(3) 

 

 
Kommunförvaltningen 

Maria Ottoson Lundström 

Tel: 0304-33 40 00 

E-post: maria.ottostromlundstrom@orust.se Utskottet för omsorg 
 
 
 
 
 
 

Beställning av förstudie avseende modulboende 

 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg beslutar att: 
 

1. Utifrån genomförd behovsanalys ge sektorschef i uppdrag att beställa en förstudie 

avseende tre avsides belägna modulboende för sektor omsorg, av 

fastighetsenheten. 

Sammanfattning 

 
Socialtjänsten har ett tydligt ansvar i socialtjänstlagen att bistå alla som vistas i 

kommunen med tak över huvudet. 

 
Det saknas idag avsides belägna boenden för de som har allra svårast att bo och 

orsakar mycket störningar i ordinarie bostadsbestånd. För att dessa personer ska få 

”tak-över-huvudet” har målgrupp blivit erbjudna vandrarhemsboende eller 

campingstugor som kommunen då betalat för. De personer som är aktuella för denna 

boendelösning är vuxna med beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa där alla 

andra lösningar redan provats och det bedöms som omöjligt att klara ett boende i 

Orustbostäders bestånd. 

Detta är ofta personer som på olika sätt är mycket utsatta och inte sällan i dåligt skick 

såväl fysiskt som psykiskt. Stöd i form av beroendestödsteam eller boendestöd kan 

alltid lösas men det är omöjligt att skapa en hållbar situation och ett någorlunda 

värdigt liv för den enskilde om hen saknar boende. 

mailto:maria.ottostromlundstrom@orust.se


Datum Diarienummer 

KS/2022:431 

2(2) 

2022-02-22 

 

 

 

 

En stabil boendesituation minskar avsevärt risken att dessa personer far så illa att köpt 

vård och/eller tvångsvård blir aktuellt. Avsides belägna boendemoduler behövs för att 

lösa situationen för en målgrupp vi saknar andra alternativ för på hemmaplan. 

 
Bedömningen är att det finns ett behov av tre modulboende á 15-25 m2. 

 

Ekonomisk bedömning 

Den ekonomiska bedömningen är att avsides belägna boendemoduler är en god 

investering för kommunen. Modulboende bedöms på sikt vara en god investering om 

man jämför med kostnaden för köp av plats för stödboende vilket kommer vara 

nödvändigt för merparten av de individer som är tilltänka att bo i modulerna. 

 
Beställning av förstudie 

Nästa steg i processen är att genomföra en förstudie för att undersöka förutsättningar 

för lämplig plats för modulboende. Förstudien får visa vilka eventuella prioriteringar 

och nödvändiga åtgärder som behöver genomföras samt om förväntade kostnader 

bedöms vara rimliga i relation till nyttoeffekten. 

 

Beslutsunderlag 

Behovsanalys upprättad 2022-02-18 
 
 

Beslutet skickas till 

 Ekonomienheten 

 
 Fastighetsenheten/avseende lokalbehov/ 

 
 

 
Orust Kommun 

Sektor omsorg 
 
 
 
 
 
 

 



Datum Diarienummer 

KS/2022:431 

3(2) 

2022-02-22 

 

 

 

 

Lena Gardtman Maria Ottosson Lundström 

Sektorchef omsorg Verksamhetschef Socialt Stöd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Bilaga 1b 

20xx-xx-xx 

Behovsanalys lokalförändring 

 

Sammanfattning 

 
För personer med beroendeproblematik har svårigheterna med att hitta 

värdiga och långsiktiga boendeformer ökat. Det är flertalet individer som trots 

upprepade försök med olika boendeformer så som jourlägenhet med stöd eller 

andra varianter inte haft förmågan att följa hyreslagen och bo i integrerade 

boendeformer utan att orsaka omfattande störningar för grannar. 

Socialtjänsten har därmed fått kostnader för såväl skadegörelse som för andra 

köpta placeringar och boendelösningar. Några av dessa individer som orsakat 

störningarna befinner sig fortfarande i hemlöshet. 

 
För denna målgrupp saknas alternativt boende trots de förändringar och 

anpassningar som gjorts gällande olika boendelösningar. Detta är ofta 

personer som på olika sätt är mycket utsatta och inte sällan i dåligt skick såväl 

fysiskt som psykiskt. Stöd i form av beroendestödsteam eller boendestöd kan 

alltid lösas men det är omöjligt att skapa en hållbar situation och ett 

någorlunda värdigt liv för den enskilde om det saknas boendealternativ för 

denne. Avsides belägna boendemoduler behövs för att lösa situationen för en 

målgrupp vi saknar andra alternativ för på hemmaplan. 

 
 

Kontaktuppgifter 
 

Datum 

 
220218 

Sektor 

 
Omsorg 

Avser verksamhet 

 
Socialt stöd, IFO 

Uppdragsgivare Tfn E-post 



Behovsanalys lokalförändring 

2 

 

 

 
 
 

Maria Ottosson 

Lundström 

0304-334134 maria.ottossonlundstrom@orust.s 

e 

Underskrift 

Kontaktperson för 

uppdraget 

 
Marcus Stenerås 

Tfn 

 
0304-334373 

E-post 

marcus.steneras@orust.se 

mailto:maria.ottossonlundstrom@orust.s
mailto:marcus.steneras@orust.se


Behovsanalys lokalförändring 

3 

 

 

1. Gör en risk-och konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen (ABC- 

modellen)(SWOT-analys). Finns det organisationsförändringar eller 

förändringar i arbetssätt som påverkar verksamheten och vilka följder får det 

för lokalbehovet? 

Denna kompletterande boendeform har inte funnits tidigare i Orust kommun. 

Kommunen får i dagsläget köpa tillfälligt boende för hemlösa i tex vandrarhem, 

campingstugor etc. 

Herrgården har använts för tillfälligt boende för hemlösa under mycket korta 

perioder. Dock inte för persoenr med pågående missbruk eller störande 

beteende. 

2. Vilka verksamhetslösningar har utretts innan lokallösningar prövas? Hur se 

historien ut? 

En behovsanalys gjordes hösten 2020 som även då visade behov av ca tre 

modulboende. 

3. Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser samt 

investeringar som kan tas tillvara? Inventera vad som finns och gjorts. 

Boendestöd och beroendestöd finns redan i kommunen. 

4. Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler påverkas av det nya/förändrade 

behovet? Exempelvis resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m? 

Material som försvårar skadegörelse. 

5. Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten. 

Funktionsprogram rumssambandsprogram etc. klargör alla viktiga detaljer 

 
 
 

Verksamhetsanalys 
 

 

 

 

 



Behovsanalys lokalförändring 

4 

 

 

Öppet läge med insyn från passerande trafik, dock inte utmed gångvägar, barnens skolvägar. 

Avskilt från grannar behöver inte vara osynligt för grannar men med behörigt avstånd, dvs. 

Grannar kan se vad som händer men inte höra vad som händer på boendet och dess utsida. 

Bör ligga på sådant avstånd så att inte grannar blir störda. 

6. Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten 

Separata personalentreer, flyktvägar, sekretessrum, upplysta gångvägar till och 

från parkering hållplats, etc. 

7. Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten? 

Socialtjänstens ansvar enligt socialtjänstlagen att se till att personer som vistas i 

kommunen har tak över huvidet. 

Politisk inriktning att erbjuda kommunmedborgare boende och stöd i 

hemkommunen och minska kostnader för externa placeringar. 

8. Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas? 

9. Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen 

eller annan förvaltning)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalbehovsanalys 

En bedömning av alla frågeställningar ska göras. 



Behovsanalys lokalförändring 

5 

 

 

 
 
 

 

Frågeställning 

 

Svar 

Ej aktuellt 

(markera 

med X) 

Typ av verksamhet Modulboende  

 
 
 
 

Lokalisering 

 Henån med omgivningar 

 Svanesund med omgivningar 

 Varekil med omgivningar 

 Ellös med omgivningar 

 
Med omgivningar menas max 5 

kilometer från tätorten. 

 

Vilken yta krävs för 

verksamheten (m2/barn etc.) 

Här går vi på SKR och 

nyckeltal. 

Tre bostadsmoduler om vardera 10 m².  

Särskilda önskemål/krav  Det ska vara möjligt att få bygglov 

helst permanent men till nöds också 

tillfälligt. 

 Vk 3A som anges för 

bygglovsansökan är Vandrarhem 

med maximalt 8 bäddar. 

 Br 3 brandskyddsmålade 

stålcontainers om placering tätare än 

8 meter med utsida som klarar att stå 

emot brand i 60 minuter. Om 

placering glesare än 8 meter 

standardmodul. 

 Vatten och avloppsfrågan ska gå att 

lösa och det ska också gå att koppla 

in El. 

 



Behovsanalys lokalförändring 

6 

 

 

 
 
 

  Närhet till allmänna 

kommunikationer, närhet betyder 

närmare än två kilometer. 

 Fördel om platsen tillåter att det är 

utbyggbart till max 8 moduler. 

 

Tillåtna antal våningar på 

verksamheten 

  

Vilka anordningar behövs 

(lekplatser, solskydd, lastkaj, 

sluss i entrén, etc.) 

Utanför modulerna ska plats finnas för 

utemöbler ett bord två till tre stolar för dom 

boende att sitta vid. Avjämnad grusplan 

duger. 

 

Vilken typ av funktioner och 

utrymmen kommer 

verksamheten att behöva ta 

fram funktions- och 

rumsprogram. 

Lägenhetsmoduler. Utemiljö,  

Antal parkeringsplatser och 

andra funktioner som 

påverkar markytor 

Det ska finnas plats för boendestöd att 

vända med tjänstebil och parkera i direkt 

anslutning. 

 

Vilka funktioner bör ligga i 

anslutning till varandra? 

Finns samband mellan inre 

funktioner och yttre miljö 

som bör beaktas? T.ex. 

samordning av kök, 

gympahallar etc. för skolor) 

Det ska också finnas plats för sopkärl 

cykelparkering samt snöupplag på vintern 

samt plats för en is grussandlåda. 

 



Behovsanalys lokalförändring 

7 

 

 

 
 
 

Antal avdelningar (ex 

förskola) 

Tre modulboende  

Antal elever/barn/ åldringar  
x 

Bedömning av personalantal 

och vilka yrkeskategorier som 

kommer nyttja lokalen. 

  
 

x 

Miljöpåverkan närmiljö   

Vägnät (påverkan, behövs 

ombyggnation etc.) 

  

Krävs speciella installationer 

för exempelvis IT, telefoni 

och larm 

Finns inte telefonkabel typ koppar eller fiber 

måste det finnas täckning för 4G till nöds 

3G. 

 

Krävs speciella anpassningar 

ur tillgänglighetssynpunkt 

utöver lagkrav 

  
 

x 

Varutransporter  
x 

Skolskjuts  
x 

Tidsram för förstudien Tre månader  

Tidsram för projektet   

Övriga upplysningar/bra att 

veta 

  

Övriga upplysningar/bra att 

veta 

  



Behovsanalys lokalförändring 

8 

 

 

 
 
 

Övriga upplysningar/bra att 

veta 

  

 

Nyttobeskrivning 
 

Värderingsaspekter Beskrivning av effekter och konsekvenser 

Effektiviseringspotential Den ekonomiska bedömningen är att avsides belägna 

boendemoduler på sikt är en god investering för kommunen 

om man jämför med kostnaden för köp av plats för stödboende 

vilket kommer vara nödvändigt för merparten av de individer 

som är tilltänka att bo i modulerna. 

Om inget görs (0- 

alternativ) 

En stabil boendesituation minskar avsevärt risken att dessa 

personer far så illa att köpt vård och/eller tvångsvård blir 

aktuellt. 

Sociala och kulturella 

värden 

Möjlighet för människor att få stöd och utvecklas i sin 

närmiljö. Bättre förutsättningar för socialtjänsten 

(boendestöd, beroendestöd) att arbeta med motivationsarbete 

och stödja till ett mer självständigt liv om personen vistas i en 

bostad i Orust kommun. 

Ekologiska värden  

Annat  



1(1) Datum Diarienummer 

 

 

2022-02-28 /Ärendebeteckning/ 
 
 

 
Kommunförvaltningen 
Lena Gardtman 
telefon 0304-33 40 00 
e-post: lena.gardtman@orust.se 

 
 

Principbeslut gällande nyckelfri hemtjänst 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att: 

 
Nyckelfri hantering ska gälla för samtliga brukare inom hemtjänsten. 

 

Sammanfattning av ärende 

Under 2021 och 2022 införs nyckelfri hantering inom hemtjänsten på Orust kommun 
med anledning av att den dagliga hanteringen av nycklar är ett stort problem inom 
hemtjänsten både ur ett kvalitets- och kostnadsperspektiv. 

 
Innan det nyckelfria infördes så behövde hemtjänstens medarbetare ofta ha flera nycklar 
till varje lägenhet eller hus. Nycklar kan lätt tappas bort eller kopieras och är oftast inte i 
händerna på rätt person vid en nödsituation. 

 
Ett digitalt lås passar de flesta dörrar och innebär att den vanliga nyckeln ersätts med en 
digital nyckel i personalens mobiltelefon och en låsenhet på insidan av brukarens dörr. 
Därigenom säkerställs att hemtjänsten alltid har rätt nycklar med sig, administration och 
restid minskar samtidigt som kvaliteten ökar för den enskilde. Till dörrar där det inte 
fungerar med digitalt lås erbjuds istället en digital nyckelgömma. 

 
Med anledning av ovanstående efterfrågar Sektor Omsorg ett principbeslut på att 
nyckelfri hemtjänst med digitala lås ska införas fullt ut, för ökad effektivitet och säkerhet 
och därmed inskränka på den enskildes och anhörigas möjlighet att välja bort nyckelfri 
hantering. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 
 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

 
 

Lena Gardtman Marina Hasselgren 
Sektorchef omsorg Verksamhetschef Äldreomsorg 
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