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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. 



7(8) Datum 

2022-09-27 

Utskottet för omsorg 

 

 
 
 

 

Serviceinsatser Svanesunds hemtjänst, KS/2022:843 
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Svar på motion om kvalitetsarbete 

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 
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 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. 

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 



3(3) Datum 

2022-09-27 
Diarienummer 

KS/2022:1247 

 

 
 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

 
 

Lena Gardtman 
Sektorchef Omsorg 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete 

Inom Sektor omsorg 
Plan – enligt SOSFS 2011:9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp 

Plan 

Antagen av 

Kommunstyrelsen 

Antagande dnr, beslutsparagraf (första 

beslutsdatum) 

KS/2014:472 § 125 (2014-04-24) 

Giltighetstid fr. o. m. – t. o. m. 

2018-10-24 - Gäller tills 

vidare 

Dokumentansvarig i 

förvaltningen Sektorchef 

omsorg 

Senast reviderad dnr, beslutsparagraf (beslutsdatum) 

2022-06-16 

Gäller för målgruppen 

Sektor omsorg 

Kontakt om styrdokumentet 

Sektor omsorg, telefon 0304-33 40 00 

e-post: omsorg@orust.se 

mailto:omsorg@orust.se


Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor omsorg – plan 

2 

 

 

 

Innehåll 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ........................... 3 

Ledningssystemets syfte och tillämpningsområde ....................................................... 4 

Definition av kvalitet – utgångspunkten för ledningssystemet ................................... 4 

Ansvar för ledningssystemet ............................................................................................ 4 

Ansvar för underhåll och användning av ledningssystemet ......................................... 5 

Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad .......................................................... 7 

Att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten .... 7 

Systematiskt förbättringsarbete ...................................................................................... 8 

Förbättrande åtgärder i verksamheten ........................................................................... 9 

Årsagenda – aktiviteter under året ................................................................................ 10 

Förbättring av processerna och rutinerna .................................................................... 10 

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet ................................................................... 11 

Dokumentationsskyldighet ............................................................................................. 12 

Förvalta planen ................................................................................................................. 12 

Relaterad information ...................................................................................................... 12 

 



Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Sektor omsorg – plan 

3 

 

 

 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, ska tillämpas i 

arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten med 

hjälp av ett ledningssystem. Detta ska ske genom att tydliggöra processer och 

rutiner. Föreskrifterna och allmänna råden gäller för hela socialtjänsten, all 

verksamhet enligt LSS samt hela hälso- och sjukvården. 

 

Utifrån dessa föreskrifter och allmänna råd har ett kvalitetsledningssystem 

utformats för Sektor omsorgs verksamheter. Ledningssystemet är anpassat till 

verksamheternas inriktning och omfattning. Ledningssystemet består av de 

processer och rutiner som behövs för att säkra verksamheternas kvalitet. 

Dokument som ingår i Kvalitetsledningssystemet finns på Sektor omsorgs del av 

Intranätet, under rubriken Kvalitet. Sektor omsorgs ledningssystem för det 

systematiska kvalitetsarbetet ska vara väl känt av all personal inom Sektor 

omsorg. 

Styrande dokument 

På intranätet under Ledning och styrning – styrande dokument, finns mallar som 

ska användas vid upprättande av olika styrdokument. 
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Gemensamma begrepp 

Vid upprättande av dokument behövs gemensamma begrepp för att säkra 

kvaliteten. Begreppen i Socialstyrelsens termbank som finns på socialstyrelsens 

webbsida ska användas. 
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Ledningssystemets syfte och tillämpningsområde 

Ledningssystemet är ledningens verktyg för att systematiskt och fortlöpande 

kunna utveckla, säkra och förbättra kvaliteten i verksamheterna. Verksamheterna 

ska skapa förutsättningar för alla medarbetare att delta i det systematiska 

förbättringsarbetet. Medarbetarnas erfarenheter avseende verksamhetens 

kvalitet kan ge värdefull information i arbetet med att säkra kvaliteten och 

vidareutveckla vården och omsorgen. 
 

Ledningssystemet omfattar alla Sektor omsorgs verksamheter och 

verksamheterna ska med stöd av ledningssystemet: 

 Planera

 Leda

 Kontrollera.

 Följa upp.

 Utvärdera.

 Förbättra verksamheten.

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska enligt 1 kap. 1 § SOSFS 

2011:9 tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och 

säkra kvaliteten i sådan verksamhet som omfattas av någon eller några av 

följande bestämmelser: 

 

 • 31 § hälso- och sjukvårdslagen

 • 3 kap. 3 § socialtjänstlagen

 • 6 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Definition av kvalitet – utgångspunkten för ledningssystemet 

Kvalitet definieras i SOSFS 2011:9 som att en verksamhet uppfyller de krav och 

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

sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut 

som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Denna definition av kvalitet 

är grunden för hur ledningssystemet ska vara uppbyggt och hur det ska användas. 

Utöver detta har Sektor omsorg definierat kvalitet enligt följande: 
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 Insatserna ska utgå från en helhetssyn, vara samordnade och präglas av 

kontinuitet.

 Insatserna ska vara kunskapsbaserade och effektivt utförda.

 Insatserna ska vara trygga, säkra, tillgängliga, jämlika och präglade av 

rättssäkerhet i myndighetsutövningen.

 Medarbetarna har rätt kompetens för sitt uppdrag.

Ansvar för ledningssystemet 

Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns ett kvalitetsledningssystem och 

beslutar om övergripande mål och strategier för att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra kvaliteten. Kommunstyrelsen ansvarar även för Sektor 

omsorgs totala resursbehov för att säkerställa kvaliteten på kort och på lång sikt. 
 

Utskottet för Sektor omsorg får fortlöpande information om Sektor omsorgs 

kvalitetsarbete. 
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Organisation – Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

 

 
Ansvar för underhåll och användning av ledningssystemet 

Sektorchef 

 Leder och fördelar kvalitetsarbetet i enlighet med Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd.

 Bevakar det totala resursbehovet för att säkerställa kvaliteten.

 Beslutar tillsammans med sin ledningsgrupp om vilka egenkontroller och 

riskanalyser som ska utföras inom verksamheterna.

 Introducerar nya verksamhetschefer i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsutvecklare 

 Ansvarar för kvalitetsutvecklingen inom sektorn.

 Introducerar nya enhetschefer i det systematiska kvalitetsarbetet.

 Går igenom och vid behov reviderar sektorövergripande styrdokument 1 

gång/år och vid behov.
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 Tar emot och kvalitetsgranskar reviderade styrdokument från 

verksamheterna innan dessa publiceras

 Följer systematiskt upp sektorns kvalitetsarbete inklusive utredningar av 

lex sarah samt övriga avvikelser inom SoL och LSS.

 Följer upp beslutade riskanalyser och egenkontroller .

 Sammanställer den årliga kvalitetsberättelsen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 Ansvarar för att den kommunala hälso- och sjukvården uppfyller hälso- och 

sjukvårdslagens krav på god kvalitet.

 Upprättar rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas för 

att kunna följa upp och utveckla den kommunala hälso- och sjukvården.

 Introducerar nyanställd legitimerad personal i det systematiska 

kvalitetsarbetet.

 Följer systematiskt upp den kommunala hälso- och sjukvårdens 

kvalitetsarbete inklusive utredningar av vårdskador och övriga avvikelser på 

hälso- och sjukvårdens område.

 Ansvarar för att beslutade riskanalyser och egenkontroller genomförs inom 

hälso- och sjukvården.

 Går igenom och vid behov reviderar styrdokument inom hälso-och 

sjukvårdens område 1 gång/år och vid behov.

 Sammanställer den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Verksamhetscheferna 

 Ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs i enlighet med 

lagar och föreskrifter inom verksamhetsområdet.

 Ansvarar för att beslutade riskanalyser och egenkontroller genomförs inom 

sitt verksamhetsområde.

 Implementerar de övergripande kvalitetsmålen i verksamheten. 

Identifierar vilka processer och rutiner som krävs för att verksamheten ska 

ha en god kvalitet.

 Bevakar det verksamhetsövergripande resursbehovet för att säkerställa 

kvaliteten.

 Följer upp inkomna klagomål och synpunkter, Lex Sarah rapporter och 

utredningar, tillsynsrapporter och avvikelser.
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 Gör enhetscheferna delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet.

 Går igenom och vid behov reviderar styrdokument inom sitt 

verksamhetsområde tillsammans med sin ledningsgrupp 1 gång/år och vid 

behov.

 Redovisar och beskriver årligen det systematiska kvalitetsarbetet inom 

verksamheten.

Enhetscheferna 

 Leder det systematiska kvalitetsarbetet på enheten genom att utföra 

beslutade riskanalyser och egenkontroller.

 Utreder och följer upp inkomna klagomål och synpunkter, och avvikelser.

 Följer upp Lex Sarah utredningar, vidtar åtgärder samt återkopplar till 

personalen.

 Bevakar enhetens resursbehov för att säkerställa kvaliteten.

 Ser till att upprättade processer och rutiner följs inom den egna enheten.

 Gör medarbetarna delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet.

 Introducerar nya medarbetare i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Kommunicera och omsätta övergripande strategier och mål inom sin enhet 

och involvera medarbetarna i det systematiska förbättringsarbetet.
 

Alla medarbetare 

 Arbetar i enlighet med de fastställda styrdokumenten för att uppnå en god 

kvalitet.

 Deltar aktivt i verksamhetens kvalitetsarbete.

 Har kunskap om processer och rutiner för avvikelsehantering för att kunna 

fullgöra sin rapporteringsskyldighet.

 Skapa förtroende och god kvalitet genom att visa engagemang, gott 

bemötande och respekt i varje möte med brukare och närstående

Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad 

Ledningssystemet ska anpassas till verksamheternas inriktning och omfattning. 

Det ska bestå av de processer och rutiner som behövs i verksamheterna för att 

säkra kvaliteten. Ledningssystemet innebär ett långsiktigt, målmedvetet och 

systematiskt arbetssätt för ständiga förbättringar i verksamheterna. 

Ledningssystemet gör det möjligt för ledningen att se eventuella kvalitetsbrister 
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och verksamheterna får stöd i det dagliga arbetet med att systematiskt och 

fortlöpande utveckla, följa upp och säkra kvaliteten. 

Processer och rutiner 

Processer och rutiner = styrdokument som är ledningssystemets grundläggande 

delar. Det är därför viktigt att styrdokumenten är tydliga och användbara för att 

de ska kunna utveckla och säkra verksamheternas kvalitet. 

Samverkan 

Samverkan är en förutsättning för att brukaren/patienten ska få det stöd som 

motsvarar dennes behov om det inte finns hinder för detta enligt offentlighets- 

och sekretesslagstiftning och bestämmelser om sekretess inom socialtjänstlagen, 

SoL, hälso- och sjukvårdslagen, HSL och lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. En viktig del inom samverkan är att det finns processer 

och rutiner som beskriver samverkansarbetet såväl internt som externt. 

Samverkan är en nödvändig faktor för att uppnå kvalitet för brukaren/patienten. 

Att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten 

Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 

och säkra verksamheternas kvalitet. Inom Sektor omsorg är detta arbete 

organiserat i ledningsgrupper och kvalitetsmöten. 

Sektor omsorgs ledningsgrupp 

Sektorchef beslutar tillsammans med sin ledningsgrupp om de styrdokument som 

ska ingå i ledningssystemet för det systematiska kvalitetsarbetet och formulerar 

de övergripande kvalitetsmålen. 
 

Sektor omsorgs ledningsgrupp bedömer vilka utbildningsinsatser eller andra 

åtgärder som behövs för att säkerställa att alla medarbetare arbetar i enlighet 

med fastställda styrdokument. 

Verksamhetschefernas ledningsmöten 

Verksamhetschefernas ledningsmöte med enhetscheferna ska ha en stående 

punkt om kvalitetsutveckling. Prioriterade områden ska vara klagomål- och 

synpunkter, avvikelser, riskanalyser och egenkontroller. Resultat av Öppna 

jämförelser, Kommunens Kvalitet i korthet (KKiK), och nationella kvalitetsregister 

ska analyseras och åtgärder ska tas fram för att förbättra resultaten. 
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Sammanställa och analysera brukarundersökningar och nationella 

undersökningar. 

Enhetschefernas kvalitetsmöten 

Kvalitetsmöten leds av respektive enhetschef inom sektor omsorg. 

Kvalitetsmöten hålls regelbundet antingen enbart som kvalitetsmöte eller som en 

stående punkt på dagordningen i samband med APT. Inom Vård och omsorg 

deltar förutom baspersonal även omvårdnadsansvarig sjuksköterska och inom 

Socialt stöd kallar enhetschef omvårdnadsansvarig sjuksköterska då behov finns. 

Om behov finns, kallas även berörd personal från rehabenheten. 
 

De områden som ska prioriteras på kvalitetsmöten är klagomål och synpunkter, 

avvikelser, riskanalyser och egenkontroll. Enhetschef ska redovisa vidtagna 

åtgärder och resultat enligt aktuella rutiner till verksamhetschef och dennes 

ledningsgrupp. 

Sammanställa och analysera brukarundersökningar och nationella 

undersökningar. 

Systematiskt förbättringsarbete 

Systematiskt förbättringsarbete är viktigt för att säkerställa att ledningssystemet 

är ett stöd för verksamheterna. 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: 

Riskanalys 

Riskanalyser ska fortlöpande utföras för att bedöma om det finns risk för att 

händelser skulle kunna inträffa i verksamheten som kan medföra brister i 

verksamhetens kvalitet. Riskanalyser innebär att den som bedriver verksamheten 

ser framåt, det vill säga analyserar risker för att händelser skulle kunna inträffa i 

framtiden i den verksamhet som ska bedrivas. 
 

Riskanalyserna innebär att sannolikheten för att en händelse ska inträffa 

uppskattas samt att en bedömning görs av vilka negativa konsekvenser som 

skulle kunna bli följden av händelsen. 
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Riskanalyser ska även genomföras innan förändringar av en verksamhet eller 

inför förändringar av personalens sammansättning och innan nya arbetssätt eller 

metoder börjar tillämpas. 
 

På intranätet - Sektor omsorg- Kvalitet- Riskanalys, finns dokument som är 

beslutade av Sektor omsorgs ledningsgrupp. 

Egenkontroll 

Egenkontroll innebär en regelbunden, systematisk uppföljning och utvärdering av 

den egna verksamhetens resultat och en kontroll av att verksamheten arbetar 

enligt de styrdokument som ingår i ledningssystemet. Till skillnad mot 

riskanalyserna, som innebär att arbeta förebyggande, innebär egenkontrollen att 

granskning ska göras av den verksamhet som har bedrivits eller bedrivs. 

Egenkontrollen kan också beskrivas som en intern granskning av att den egna 

verksamheten uppnår ställda krav och mål. Egenkontrollen ska göras med den 

frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens 

kvalitet. 
 

På intranätet - Sektor omsorg- Kvalitet- Egenkontroll finns aktuella 

egenkontroller som är beslutade av Sektor omsorgs ledningsgrupp. 

Utredning av avvikelser 

Avvikelsehanteringen är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Avvikelsehantering innebär att ha tydliga rutiner för att systematiskt identifiera, 

dokumentera, analysera, åtgärda och följa upp negativa händelser i 

verksamheterna. Erfarenheter återförs sedan till verksamheterna i ett lärande och 

förebyggande syfte med målet att sådana åtgärder vidtagits för att inte samma 

händelse ska upprepas. Med avvikelse avses att verksamheten inte når upp till 

krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har 

meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 
 

På intranätet - Sektor omsorg - Kvalitet – Avvikelser finns aktuella rutiner och 

blanketter som beskriver hur avvikelser ska hanteras inom Sektor omsorg. 
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Klagomål och synpunkter 

Klagomål och synpunkter kan lämnas av brukare/patienter och deras 

anhöriga/närstående, personal, vårdgivare, de som bedriver socialtjänst, de som 

bedriver verksamhet enligt LSS, myndigheter och föreningar samt andra 

organisationer och intressenter. 

 

Sektor omsorgs alla verksamheter ska ta emot och utreda klagomål och 

synpunkter på verksamhetens kvalitet. All personal inom Sektor omsorg är 

skyldiga att ta emot klagomål och synpunkter. De mottagna klagomålen och 

synpunkterna på verksamhetens kvalitet ska utredas. Utredningen ska leda till att 

verksamheten ska kunna ta ställning till om det förekommit avvikelser i 

verksamheten. 

 

På intranätet - Sektor omsorg – Kvalitet - Klagomål och synpunkter finns rutin 

och blanketter som beskriver hur Klagomål och synpunkter ska hanteras inom 

Sektor omsorg. 

Rapporteringsskyldighet av vårdskador 

Enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:569) ska anmälan till Inspektionen 

för vård och omsorg, (IVO), göras vid händelser som medfört eller hade kunnat 

medföra allvarlig vårdskada. All legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal och de 

personer som biträder legitimerad personal är skyldiga att rapportera händelser 

som är av betydelse för patientsäkerheten. Om någon i samband med vård eller 

behandlingen drabbas av, eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, 

ska avvikelserapport skrivas. 
 

Inom Sektor omsorg är det Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som utreder 

och anmäler risk för allvarlig vårdskada eller allvarlig vårdskada till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO. 
 

På intranätet - Sektor omsorg – Kvalitet – område Avvikelser finns rutiner för 

Avvikelsehantering som beskriver hur dessa ska hanteras inom Sektor omsorg. 

Lex Sarah 

Samtliga medarbetare inom Sektor omsorg omfattas av rapporteringsskyldigheten 

enligt Lex Sarah. Bestämmelserna om Lex Sarah regleras i socialtjänstlagen, SoL 
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samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Utgångspunkten 

är att var och en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till god 

kvalitet. Det som avviker från god kvalitet och som innebär ett missförhållande 

eller påtagliga risker för missförhållande ska hanteras enligt gällande rutin. 

 

På intranätet - Sektor omsorg – Kvalitet - Avvikelser finns rutin och blanketter 

som beskriver hur Lex Sarah rapporter ska hanteras inom Sektor omsorg. 

Sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet 

Inkomna klagomål och synpunkter, avvikelser, Lex Sarah rapporter och 

utredningar samt utredningar av vårdskador ska sammanställas och analyseras. 

Genom att analysera inkomna rapporter, klagomål och synpunkter samt 

avvikelser samlat kan även mönster och trender som inte framkommit i 

utredningen av ett enskilt fall upptäckas. Ett enstaka klagomål och synpunkt eller 

en avvikelse på verksamhetens kvalitet kan ibland upplevas som mindre allvarlig 

än vad som framkommer vid en sammanställning. 

Förbättrande åtgärder i verksamheten 

Genom de olika aktiviteter som ingår i det systematiska förbättringsarbetet kan 

Sektor omsorgs alla verksamheter få kännedom om avvikelser från de krav och 

mål som gäller för verksamheterna enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- 

och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och 

beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Sådana avvikelser ska 

då åtgärdas så att verksamhetens kvalitet säkras. 

Årsagenda – aktiviteter under året 
 
 

 

Januari 
Verksamhetsberättelser upprättas för föregående år av 

respektive verksamhetschef/enhetschef. 

 
Januari/februari 

Patientsäkerhetsberättelse för föregående år upprättas av 

MAS. Sammanställning av riskanalyser, egenkontroller, 

avvikelser samt klagomål och synpunkter görs av respektive 

 
April-juli 

Analys av nationella jämförelser såsom öppna jämförelser 

och KKIK, Kommunens Kvalitet i Korthet, görs av respektive 

verksamhetschef som lämnar resultaten till sektorchef och 
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 enhetschefer. Sektorchefs ledningsgrupp beslutar om 

eventuella åtgärder för att förbättra resultaten. 

November- 

december 

Årlig uppföljning av ledningssystemets innehåll, dokument, 

innehåll på intranätet, Görs av verksamhetschefer samt MAS 

 

Förbättring av processerna och rutinerna 

Ledningssystemet kan ses som ett förbättringshjul. Bilden visar grunden i 

uppbyggnaden av ledningssystemet samt det systematiska förbättringsarbetet. 

De inre pilarna visar på fasernas tidsordning och att kvalitetsarbetet alltid pågår. 

De långa pilarna visar på att underlag till att utveckla och förbättra 

verksamhetens processer och rutiner kan komma fram direkt under varje fas 

(planering, genomförande och utvärdering). Eftersom kvaliteten ständigt ska 

utvecklas och säkras blir ett ledningssystem aldrig färdigt. 

 

 

Sektor omsorg har fortlöpande uppföljningar för att förebygga och åtgärda brister 

i kvaliteten. Nedanstående områden ska följas upp en per tertial på respektive 

enhets kvalitets-och verksamhetsmöten, på verksamhetschefernas och 

sektorchefs ledningsmöten. 

 Egenkontroller 

 Riskanalyser 
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 Klagomål och synpunkter 

 Avvikelser 

 Rapporter och utredningar - Lex Sarah och vårdskador 

 Kvalitetsregister 

o Senior alert 

o Svenska Palliativ registret 

o BPSD-registret 

Personalens medverkan i kvalitetsarbetet 

I SOSFS 2011:9 formuleras följande 

 Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal som 

behövs för att kunna ge god vård. Hälso- och sjukvårdspersonalen är 

skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Med 

patientsäkerhet avses skydd mot vårdskada. 

 För utförande av uppgifter med god kvalitet inom socialtjänsten ska det 

finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet Var och en som 

fullgör uppgifter inom socialtjänsten ska medverka till att den verksamhet 

som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. 

 För verksamhet enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att 

kunna ge ett gott stöd och en god service och omvårdnad. Var och en som 

fullgör uppgifter enligt denna lag ska medverka till att den verksamhet som 

bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. 

 

Kompetens påverkar möjlighet att medverka 

All personal inom Sektor omsorg omfattas av kompetenskrav. Att personalen har 

rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i 

kvalitetsarbetet och ge en god vård och omsorg. Utan rätt kompetens har 

personalen inte förutsättningar för att fullgöra sin rapporteringsskyldighet eller i 

övrigt delta i kvalitetsarbetet till exempel genom att lämna in klagomål och 

synpunkter. 

 

Uppmuntra deltagande i kvalitetsarbetet 

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om all personals lagreglerade skyldighet 

att delta i kvalitetsarbetet. För att uppnå god kvalitet är personalens engagemang 
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och delaktighet nödvändig. All personal ska få återkoppling avseende 

kvalitetsarbetet i verksamheterna. Återkopplingen sker lämpligast på 

ledningsmöten, kvalitetsmöten eller APT. Alla chefer har en viktig uppgift med att 

skapa och upprätthålla intresset för kvalitetsarbetet i verksamheterna. 
 

Genom rapporter, klagomål och synpunkter avseende verksamhetens kvalitet från 

medarbetarna skapas förutsättningar för att utveckla och säkra kvaliteten. 

Vårdskador, missförhållanden eller andra avvikelser kan förhindras. För att kunna 

medverka behöver alla ha kunskap om vart de ska vända sig med rapporter, 

klagomål och synpunkter. Alla chefer inom Sektor omsorg ska informera 

medarbetarna om rapporteringsskyldigheten. 
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Personalen ska arbeta enligt styrdokumenten 

Att all personal arbetar i enlighet med de fastställda styrdokumenten innebär att 

de arbetar systematiskt på ett likartat sätt för att uppnå kvalitet. Det underlättar i 

sin tur ett systematiskt förbättringsarbete genom att arbetssätt kan följas upp, 

utvärderas och vid behov förändras. Ett led i arbetet med att säkerställa att alla 

arbetar i enlighet med styrdokumenten är att se till att dessa är utformade så att 

de som arbetar i verksamheten enkelt kan ta till sig dokumenten. 

Dokumentationsskyldighet 

Alla verksamheter inom Sektor omsorg ska dokumentera arbetet med att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Kravet 

på dokumentation omfattar alla delar av det systematiska kvalitetsarbetet, såväl 

ledningssystemets grundläggande uppbyggnad som det systematiska 

förbättringsarbetet. Det innebär även att arbetet med att utföra riskanalyser, 

egenkontroller och att hantera klagomål och synpunkter ska dokumenteras liksom 

vilka förbättrande åtgärder som framkomna avvikelser har gett upphov till. 

 

Samtliga dokument som ingår i Sektor omsorgs ledningssystem för 

kvalitetsarbete ska finnas tillgängliga på kommunens intranät. 

 

Kravet på dokumentation av arbetet med att systematiskt och fortlöpande 

utveckla och säkra verksamhetens kvalitet innebär ingen inskränkning av krav på 

dokumentation avseende patienter enligt patientdatalagen, PdL och enskilda 

inom socialtjänsten enligt socialtjänstlagen, SoL eller lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS. 

Förvalta planen 

Säkerställa styrdokument 

Sektorchef omsorg är dokumentansvarig och ansvarar för att verksamheten har 

en rutin för att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. 

Dokumentansvarig chef har också ansvar för att medarbetarna är informerade om 

styrdokumenten. 

Målgruppen för planen ansvarar för att ta del av och efterleva den. 
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Avvikelser och förslag 

Den som läser planen och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant 

som påverkar planen såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag 

till förändringar meddela närmaste chef, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 

eller Administrativ samordnare. 

Relaterad information 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:9 

Socialstyrelses meddelandeblad Nr 11/2011 

Socialstyrelsens Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd 

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Kunskapsguiden - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

SKL Uppföljningsguiden. En webbplats från Sveriges Kommuner och Landsting 

http://uppfoljningsguiden.se/
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Kristdemokraterna på Orust 

 
 
 

 

Kommunfullmäktige 

Orust Kommun 

 

Motion om kvalitetsarbetet 

Idag märks kvalitetsarbetet i kommunbuset endast i mycket ringa grad ute i 

verksamheten. För att en organisation ska kunna S lgas arbeta med kvalite måste det 

förankras i organisationen så att ALJ, personal ir delaktig. Omsorgens medarbetare är 

kunniga inom sitt område och har en önskan att ge god vård och omsorg. Det ska 

tillvaratas och uppnrnnttas! Därför bör kvalitet:sfrågor både regelbundet föras ut genom 

arbetsplatstrMfar eller på annat lämpligt sätt men iiven samlas in på dessa möten. 

Arbetshandledning ii.r också en möjligbet och ibland en nödvii.ndighet för att personal ska 

få utvecklas och komma till sin riittl 

 

En grupp bör bildas bestående av olika yrkeskatcgorier så man kan få ett 

hdhctspcrspektiv  fr'ir tt k11nna föreslå och följa upp förbättringar inom Omsorg. 

 
Kvalitetsarbete är viktigt för att få en god arbetsmiljö för personalen, vilket bidrar till att 

personalen önskar stanna i organisationen. 

 
Förslag cill beslut att genomföra förändringar enligt ovanstående. 

 

 

 

 

 

 
Kent Kihl 

Kristdemokraterna på Orust 
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Sektor Omsorg 
Lena Gardtman 
telefon 0304-334385 
e-post: lena.gardtman@orust.se 

 
 

Svar på motion om översyn av arbetsuppgifter 

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 
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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 

 
 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

 
 

Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg 



 

 

 

Kristdemokraterna på Orust 

 
 
 

 

Kommunfullmäktige 

Orust Kommun 

 

Motion översyn arbetsuppgifter 

 
Det är nödviindigt att effektivt ta tillvara vård- och omsorg-personal till riitt uppgifter. 

Det behövs en översiktlig helhetsbild och att vikarier som anmäler sitt intresse fångas 

upp. 

Arbetet inom Vård ocb Omsorg behöver effektiviseras mer ex, att sysslor som inte kräver 

vårdkunskap kan utföras av annan personal. 

 

En översyn över vilka arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av nagon annan 

personalkategori behövs göras. 

 

Förslag till beslut att genomföra förändringar enligt ovanstående 

Kristdemokraterna på Orust 

Kent Kihl 
 

 

 

 
Kristdemokraterna på Orust 
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Kommunförvaltningen 
Lena Gardtman 
telefon /RedigerareTelefon/ 
e-post: lena.gardtman@orust.se 

 
 

Tjänsteskrivelse angående servicetjänster inom hemtjänsten 

Förslag till beslut 
Utskottet för omsorg beslutar att: 

1. Ge sektorn i uppdrag att utreda möjligheten att införa extern städ i samtliga 
hemtjänstdistrikt 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan juni 2022 pågår ett projekt i Svanesund hemtjänst, distrikt 3, där de brukare som 
beviljats städ och eller fönsterputsning får detta utfört av extern part. Bästkuststäd i 
Stenungsund är den städfirma som utför uppdraget. 

 

Utredning 

Sektor omsorg har under flera år märkt av det alltmer ansträngda rekryteringsläget. Det 
blir svårare och svårare att få tag på medarbetare till fasta tjänster. På somrarna har 
antalet vikarier som söker arbete minskat betydligt och i ett läge där till och med fasta 
tjänster är obemannade blir bemanningsläget allvarligt. 

 
Anna Hederstad enhetschef i Svanesunds hemtjänst kontaktade verksamhetschef 
Marina Hasselgren och u.t och föreslog att de ville prova med att låta annan utförare ta 
servicetjänsterna. Detta utifrån att Anna inte såg hur hon skulle klara sommaren med 
alldeles för få vikarier. De hade i arbetsgruppen diskuterat olika lösningar och hade 
kommit fram till att detta skulle kunna vara en lösning. 

 
Vi enades om att kolla upp möjligheten och det gick att lösa genom att Bästkuststäd var 
en upphandlad firma som hade erfarenhet från Stenungsund kommun att utföra 
servicetjänster i hemtjänst. 

 
Erfarenheten av detta projekt är mycket goda och både brukare och medarbetare är 
mycket nöjda med denna lösning. Det har också bidragit till att medarbetare och 
enhetschef har lyckats få till en god vård och omsorg för brukare inom Svanesunds 
hemtjänst. Undersköterskorna har kunnat utföra insatser som kräver deras kompetens 
och genom att i verksamheten fördela om tillgängliga resurser säkerställs att beviljade 
insatser utförs. 

 
Då personalen som utför städ och fönsterputs är utbildade för detta, är brukarnas 
upplevelse att dessa insatser ofta utförs bättre än förut. Personalen på Bästkuststäd 
behöver lämna utdrag ur polisens belastningsregister inför anställning samt ingår 
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sekretessavtal. 

 

Bedömning 

Det kommer bli svårare och svårare att bemanna våra verksamheter. Att då kunna låta 
undersköterskorna arbeta utifrån sin profession skulle innebära att de som idag är 
anställda förmodas vilja vara kvar. Att låta dem som har sökt sig till att arbeta inom städ 
få utöva sin profession kommer öka kvaliteten på insatsen. I och med detta blir också 
nöjdheten hos kund/brukare högre. 

 
Vi tror detta vore en bra och nödvändig förbättring, att låta alla servicetjänster i 
hemtjänst skötas av extern part. Det som är oklart och som behöver undersökas vidare 
är hur det påverkar ekonomin. Att i lite skala prova innebär inte att vi fullt ut vet vad det 
innebär om vi kopplar på alla hemtjänstdistrikt. 

 
Det som är viktigt är att snabbt göra analysen av kostnaderna för att i nästa steg fatta 
beslut om ett breddinförande i hemtjänsten i Orust kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-30 

 

Beslutet skickas till 

Sektor omsorg 

 
 

ORUST KOMMUN 
Kommunförvaltningen 

 
 

Lena Gardtman 
Sektorchef omsorg 
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