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Besvarande av motion om kvalitetsarbete, KS/2022:1247 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till 
kommunfullmäktige: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 
Sektor omsorg har fått uppdraget att svara på en motion från kristdemokraterna på Orust. 
Motionen beskriver att det saknas förankring av kvalitetsarbete i organisationen och föreslår 
därför att en grupp bör bildas av olika yrkeskategorier för att få en helhetsbild och att 
arbetsgrupperna ska få handledning. 

Sektor omsorg är en organisation med ungefär 600 medarbetare, 40 olika yrkesgrupper och 30 
chefer. Det är många olika kvalitets- och förbättringsarbete på gång i ett ständigt flöde och 
utifrån olika perspektiv och processer i alla verksamheter.  

Det finns i sociallagstiftningarna krav på ett systematiskt kvalitetsarbete som också är reglerat 
utifrån socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter (SOSFS 2011:9). Sektor omsorg har 
systematiserat sitt kvalitetsarbete genom riktlinjer, planer, rutiner och andra dokument (bil 1, 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom sektor omsorg).  

Vi erbjuder handledning till medarbetare både på grupp och individnivå utifrån olika behov så 
som metodhandledning, individhandledning, krishandledning, processhandledning och 
grupphandledning. Det förekommer i både jämna och ojämna intervaller beroende på olika 
omständigheter som bland annat ekonomi.  

Utredning 

Flera av våra lagstiftningar ställer krav på att vi ska ha kvalitets och ledningssystem. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete ställer krav på att hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och 
all verksamhet enligt LSS ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 

Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
kvaliteten i verksamheter som omfattas av någon eller några av följande bestämmelser: 

 5 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL 

 16 § tandvårdslagen, TL 

 3 kap. 3 § socialtjänstlagen, SoL 

 6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Föreskrifterna och allmänna råden gäller för hela hälso- och sjukvården, hela socialtjänsten och 
all verksamhet enligt LSS och har således ett brett tillämpningsområde. 
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Sektor omsorg på Orust Kommun är inget undantag utan vi har organiserat oss genom att ha 
riktlinjer, planer, rutiner och andra dokument som tillsammans skapar omsorgens ledningssystem. 
Vi har ett kvalitetsbibliotek som är gemensamt för våra tre verksamhetsområde, socialt stöd, 
vård- och omsorg samt äldreomsorg. Med hjälp av processer och rutiner samt ett systematiskt 
förbättringsarbete ska verksamheten uppnå kvalitet. Det systematiska förbättringsarbetet består 
av riskanalys, egenkontroll och hantering av avvikelser.  

Bedömning  

Det är en viktig fråga hur kvalitetsarbetet ska bedrivas, det går alltid att förbättra, skruva på 
former, aktiviteter och innehåll. Så frågeställningen är intressant om än omfattande och 
svårfångad i enkla lösningar. Det är komplext att beskriva en sektor utifrån enskilda synpunkter, 
det någon upplever som ett obefintligt kvalitetsarbete uppfattar någon annan på ett annat sätt. 
Och vad lägger var och en i begreppet kvalitetsarbete?  

Vi bedriver redan idag ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån ett strukturerat arbetssätt. Delar av 
det systematiska förbättringsarbetet består av förebyggande åtgärder, att identifiera avvikelser, 
åtgärda dem samt revidera processer och rutiner för att om möjligt förhindra att avvikelserna 
inträffar igen. I det systematiska förbättringsarbetet ingår riskanalyser, egenkontroll, utredning av 
avvikelser, klagomål och synpunkter, rapportering av vårdskador, LEX Sarah och 
sammanställning av analys av det systematiska kvalitetsarbetet.  

Bedömningen från förvaltningen sida är att det finns strukturer, arbetssätt och dokumentation av 
kvalitetsarbetet. Detta arbete hålls ständigt levande genom att ta tillvara på medarbetarnas behov 
och synpunkter. Varje månad hålls kvalitetsmöte i samband med APT där även sjuksköterska och 
rehab bjuds in att delta. Det hålls också team-träffar kring enskilda brukares behov med olika 
yrkeskategorier. Varannan vecka har vi kvalitetsråd på sektorchefs ledningsgrupp. Handledning i 
olika former förekommer utifrån behov och möjlighet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 
 

Beslutet skickas till 

Kristdemokraterna 

Sektor Omsorg 
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Besvarande av motion om översyn av arbetsuppgifter, KS/2022:1248 
 

Förslag till beslut 

Utskottet för omsorg föreslår kommunstyrelsen att överlämna följande förslag till 
kommunfullmäktige: 

Anse motionen besvarad med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27. 

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna i Orust har ställt en motion angående översyn av arbetsuppgifter och 
nödvändigheten att effektivt ta tillvara på vård och omsorgspersonal till rätt arbetsuppgifter.  
 
Sektorn bedriver idag ett systematiskt arbete utifrån SKRs nio kompetensförsörjningsstrategier 
där punkterna ”rekrytera bredare och använd kompetens rätt”, vilket ju stämmer väl med 
motionens intention. 

Utredning 

Sektor omsorg har fått i uppdrag att besvara motionen angående översyn av arbetsuppgifter från 
kristdemokraterna på Orust. Motionen beskriver nödvändigheten av att vård- och 
omsorgspersonal arbetar med rätt arbetsuppgifter för att kunna behålla medarbetare och vara 
effektiva.  
 
Sektorn anser att detta är en viktig faktor för att kunna behålla medarbetare, för att fler ska få 
arbete och för att säkra välfärden. Idag har sektorn ett program byggt på SKRs 
kompetensförsörjningsstrategier, attraktiv arbetsgivare, nya lösningar och ett hållbart arbetsliv. I 
detalj beskrivs nio områden inom de tre ovan beskrivna huvudområdena, stöd medarbetarnas 
utveckling, stärk ledarskapet, rekrytera bredare, utnyttja tekniken smart, använd kompetens rätt, 
sök nya samarbeten, prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och förläng arbetslivet.  
 
Det vi redan har påbörjat inom området ”rekrytera bredare och använd kompetens rätt” är att 
anställa serviceassistenter (på somrarna) och tagit in städfirma i ett hemtjänstdistrikt. Då vi har 
haft mycket goda erfarenheter av båda så utreder vi nu möjligheten att arbeta vidare med dessa. 
Vi kommer också att via arbetsgrupper inom vår sektor arbeta med ytterligare frågor kopplade till 
kompetensförsörjning och till motionens intention. 

Bedömning  

Vi bedömer att sektorn redan arbetar utifrån att se över arbetsuppgifter och arbetsdelning. Det är 
en nödvändighet för att möta de rekryteringsbehov samt att kunna sysselsätta fler och att rätt 
medarbetare arbetar med rätt sak vid rätt tidpunkt.  
 
Detta arbete behöver ständigt utvecklas så vi är tacksamma för att det lyfts i olika sammanhang.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Omsorg 
Kristdemokraterna  
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Sektorns information, KS/2022:80 
 
Sektorchef informerar om aktuella händelser. 
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Verksamhetsuppföljning, KS/2022:144 
 
Anette Johansson, enhetschef IFO arbetsliv och försörjning berättar om verksamheten inom 
AME. 
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Serviceinsatser Svanesunds hemtjänst, KS/2022:843 
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