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Inledning  

 
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) bör vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst eller verk-

samhet enligt stöd och service till vissa funktionshindrade varje år upprätta en sammanhållen 

kvalitetsberättelse.  

 

Kvalitetsberättelsen ska ge en samlad bild av kvaliteten inom Vård & Omsorgs verksamheter 

och vara ett underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Den ger också brukare, medborgare, 

politiker och övriga intresserade insyn i verksamheten och möjlighet till jämförelser med andra. 

Flertalet av de kvalitetsområden som redovisas i berättelsen har under året redovisats mer i detalj 

för vård- och omsorgsnämnden och övriga berörda i samband med att olika resultat publicerats 

och sammanställts.  

 

Kvalitetsledningssystem 

Lidköpings kommun har ett övergripande kvalitetsledningssystem som benämns ”Vårt 

arbetssätt”. Det gemensamma ledningssystemet är ett system för både ledning och med-

arbetare. Det beskriver vårt arbetssätt i kommunen och ska stödja planering, ledning, genom-

förande, uppföljning samt förbättring av verksamheten. Önskemål om ett mer användarvänligt 

ledningssystem som kan förankras och göras mer känt ute i verksamheterna har förts fram under 

året. Utifrån detta har en behovsbeskrivning tagits fram på kommunledningsnivå med förslag på 

åtgärder för ökad användarvänlighet och upplevd nytta med ledningssystemet.  

 

Vård & Omsorg är tillsammans med Social & 

Arbetsmarknad ansvariga för huvudprocessen 

”Främja hälsa och tillgodose behov av vård och 

sociala tjänster”.  

 

För att säkra kvaliteten i verksamheten ska de 

processer som behövs; identifieras, beskrivas och 

fastställas. Det är verksamheten som avgör vilka 

dessa processer är. Aktuella styrdokument och 

rutiner ska kopplas till respektive process.  

 

                                                                     

Ledande styrdokument för Vård & Omsorgs 

verksamheter är 

 nationella styrdokument 

 Lidköping kommuns vision och styrkort1 

 Funktionshinderplanen respektive 

Äldreomsorgsplanen 

 enhetens verksamhetsplan 

 enhetens handlingsplan  

 den enskildes genomförandeplan och vårdplan. 

 
                                                 

                                                 
1 Nytt styrkort för år 2020-2023 fastställdes av kommunfullmäktige juni 2019. 

Vårt arbetssätt - processer med styrdokument och rutiner 
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Kvalitetsberättelse 2019 

Kvalitetsberättelsen presenterar resultat och slutsatser baserade på nedanstående punkter och  

är en bilaga till vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för år 2019.  

Kvalitetsarbetet handlar om att skapa en säker och trygg verksamhet samt förebygga fel och 

brister. Det systematiska kvalitetsarbetet innebär att lagar och författningar följs, att det finns 

dokumenterade rutiner och strukturer för uppföljning av fel och brister samt att förbättrings-

arbete sker systematiskt.  

Underlag för uppföljning av kvaliteten inom Vård & Omsorgs verksamheter 

 uppdrags- och uppföljningsdialoger  

 brukar- och målgruppsundersökningar 

 brukarråd, fokusgrupper och medborgardialoger 

 avvikelser, synpunkter, klagomål 

 jämförelser av verksamhetens resultat på enhets-, 

kommun och nationell nivå årsvis samt över tid 

 granskning av journaler, akter och annan 

dokumentation 

 kvalitetsregister 

 synpunkter från revisorer 

 externa tillsyner och granskningar 

 internkontroller 

 intern analys  

 statistik 

 goda exempel, positiva händelser och aktiviteter 

 processerna i ledningssystemet. 

 

Uppdrags- och uppföljningsdialoger som ovan anges som första punkt är viktiga verktyg för 

styrning och uppföljning av Vård & Omsorgs verksamheter. Dialogernas syfte är att skapa möten 

och dialog där uppdrag formuleras och verksamheten följs upp. Beroende på sammansättning av 

grupper vid dialogtillfällena uppstår också ett forum där verksamheterna möts för erfarenhets-

utbyte.  

 

Uppdrags- och uppföljningsdialog 2019 

Vid planering av årets dialoger beslutades att år 2019 skulle bli ett mellanår avseende uppföljn-

ingsdialogerna. Uppdragsdialogerna däremot genomfördes som tidigare år under februari månad. 

Tillsammans med respektive områdeschef och enhet utformades då uppdrag för det kommande 

året vilket resulterade i en handlingsplan för enheten. 

  

Höstens uppföljning skedde i form av att ledning/stab träffade enhetschefer och ledningsfunkt-

ioner på respektive område för uppföljning av enheternas verksamheter. Fokus vid dessa möten 

var att dela med sig av goda exempel och vilka utmaningar enheterna står inför. Mellanåret har 

också varit ett år där ledning/stab och enhetschefer gemensamt funderat på hur uppföljningarna 

ska ske framöver. Beslut i denna fråga fattas under februari 2020.  
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Årets uppföljningsmöten ägde rum områdesvis vid fyra tillfällen  

 2019-11-06 område Gamla staden  

 2019-11-14 område Funktionsnedssättning  

 2019-11-21 område Hela staden och  

 2019-12-04 område Nya staden.  

 

Medverkande från ledning/stab var förvaltningschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska, socialt 

ansvarig samordnare, utvecklingsledare kvalitet, utvecklingsledare it/teknik, utvecklingsledare 

kompetens, ekonom och personalkonsulter. Från respektive område deltog områdeschef, enhets-

chef, områdesadministratör och bemanningsansvarig.  

 

Goda exempel och utvecklingsområden som lyftes fram vid höstens uppföljningsmöten present-

eras på sidan 27 i Kvalitetsberättelsen.   

 

Uppföljning processer i ledningssystemet 

Avseende processkartläggning i ledningssystemet för Vård & Omsorgs verksamheter så har 

följande arbete genomförts i form av      

 genomgång och vid behov revideringar av tidigare kartlagda processer  

 genomgång av processen In- och utskrivning i kommunal hälso- och sjukvård för område 

Funktionsnedsättning har skett då det var av vikt att få en samsyn i regelverket  

 kartläggning av processen Verkställa personlig assistans 

 kartläggning av processen Verkställa korttidsplats vuxna  

 att förvaltningscheferna för Vård & Omsorg och Social & Arbetsmarknad valt ut två 

delprocesser som är prioriterade att arbeta med i samverkan mellan förvaltningarna; 

processen för Anhörigstöd och processen för Korttidsplats för vuxna.  

 

 

Följande processer med tillhörande styrdokument är hittills kartlagda inom Vård & Omsorg.   
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Avvikelser  
 

Att lära av det som blivit fel är viktigt i vårt arbete med kvalitet och säkerhet. Avvikelser kan 

vara stora eller små. Vård & Omsorgs verksamhet är skyldig att ha rutiner för hur avvikelser ska 

identifieras, dokumenteras, åtgärdas och följas upp. Genom ett internt rapporteringssystem för 

hur fel och brister ska hanteras kvalitetssäkras och utvecklas verksamheten. Olika former av 

avvikelser omfattas av olika lagstiftning och rutiner. Nedan presenteras avvikelser enligt Social-

tjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 

Lex Sarah  

Under år 2019 har 18 rapporter om missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden 

inkommit. Alla lex Sarah rapporter sammanställs och redovisas till vård- och omsorgsnämnden 

två gånger per år. 

 

 

Verksamhet År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 

Funktionsnedsättning 7 5 2 5 2 

Hemvård (inkl natt) 7 10 4 11 10 

Särskilt boende  13 6 2  6 

Övergripande  1 2 1 1  

Ej angivet vilken 

verksamhet         

   1   

Totalt 

varav rapport till IVO 

28 

1 

26 10 17 18 

 

 

Analys 

17 av 18 inkomna rapporter har utretts och är avslutade, en utredning är fortfarande pågående.  

Socialt ansvarig samordnares bedömning av de missförhållanden eller risk för missförhållande 

som inkommit visade att   

   

 sju utredningar bedömdes att ett missförhållande inträffat alternativt att det fanns påtaglig 

risk för missförhållande. Det handlade om brister i utförandet av insatser samt brister i 

bemötande.  

 två av rapporterna har av misstag rapporterats som lex Sarah men skulle ha rapporterats som 

en avvikelse inom hälso- och sjukvård. De var med andra ord rapporterade enligt fel lagrum. 

De överlämnades för utredning inom hälso- och sjukvård.  

 tre rapporter har bedömts som annan avvikelse, vilket innebär att händelsen inte varit av den 

karaktär att den faller under lex Sarah lagstiftningen och egentligen kunde utretts som 

fel/risk/brist. Här handlade det om att personal rapporterat något som eventuellt kunnat 

inträffa, men det har inte varit en påtaglig risk för missförhållande då risken inte varit 

konkret och klar.  

 två rapporter har bedömts som ej lex Sarah då inget missförhållande förelåg. 
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 i tre rapporter har det inte gått att utreda vad som hänt. Det handlade om utredningar kring 

misstänkt ekonomiskt övergrepp där enheten haft ett övertaget ansvar av brukarens ekonomi. 

Åtgärderna har bestått av nya, förbättrade och/eller reviderade rutiner, ett ökat medvetande 

om risker, kontinuerliga samtal mellan chef och medarbetare, värdegrundsdiskussioner och 

utbildningsinsatser.  

 

Under året har socialt ansvarig samordnare deltagit vid nio enheters olika personalmöten och då 

pratat om social dokumentation, kvalitet och avvikelser samt tydliggjort vad det innebär att vara 

anställd inom socialtjänsten bland annat vad som avses med att “bidra till god kvalitet, vara 

rapporteringsskyldig och att ha tystnadsplikt”.  

 

 

Avvikelser som fel, risk och brist 

Enligt 5 kap, 1 § SOFS 2011:9 har verksamheten skyldighet att bedöma om det finns risk för att 

en händelse skulle kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. Det sker  

avvikelser i verksamheten som inte ryms inom lagrummet för lex Sarah, det vill säga mindre 

allvarliga avvikelser. Dessa är nog så viktiga att uppmärksamma, även om de inte ska anmälas 

till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg. Mindre allvarliga avvikelser minskar ofta 

effektiviteten och verkar stressande för personalen, vilket kan leda till sämre vård och omsorg.  

Små fel som vart och ett för sig sällan medför någon fara kan tillsammans utgöra en säkerhets-

risk. 

 

Under året har 33 utredningar om fel, risker och brister dokumenterats.. Respektive enhetschef 

har i uppdrag att arbeta med detta. Socialt ansvarig samordnare (SAS) är behjälplig i arbetet om 

så önskas. I tabellen nedan ingår sex utredningar av inkomna synpunkter vilka även bedömts och 

utretts som avvikelser.  

 

Verksamhet År 2017 År 2018 År 2019 

Funktionsnedsättning 5 3 6 

Gamla staden 16 12 16 

Hela staden 11 10 7 

Nya staden 9 8 10 

Övrigt 2 4  

  Totalt 43 37 39 

 

 

2019 års utredningar av fel, risker och brister har bland annat handlat om 

 brister i informationsöverföring som påverkat att enskilda brukare fått sitt stöd försenat 

(ingen av brukarna bedöms ha lidit men av det inträffade) 

  misstänkt ekonomiskt övergrepp där enheten inte har övertaget ansvar av brukarens ekonomi 

 sällskapsdjur som besökt verksamheten och hur det påverkat boende och personal 

 driftstopp på Trygghetscentralen  
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 ett fax som inte var läsbart vilket bidragit till att leverans av kallmatsportioner från 

Vänerköket blivit försenat.  

 

Analys 

Även år 2019 fanns det brister i informationsöverföringen mellan medarbetare, mellan arbetslag 

och mellan enheter. Under hösten har införandet av mobil dokumentation påbörjats ibland annat 

hemvård. Hemvården har haft flest avvikelser kring informationsöverföring över tid. Med mobil 

dokumentation kan personal dokumentera på plats och de behöver inte vänta tills de kommer in 

och kan sitta ned vid datorn. Risken att de glömmer bort att dokumentera en viktig händelse blir 

lägre. Även införandet av digitalt planeringsverktyg bör avhjälpa några av de missar som sker 

kring detta. Vård & Omsorg planerar för införande av digitalt planeringsverktyg under år 2020.  

 

Misstänkt ekonomiskt övergrepp är en utmaning att utreda och blir sällan uppklarat. Arbetet med 

att utreda stölder handlar ofta om att försöka kartlägga och hitta mönster i händelserna. Det är ett 

arbete som påverkar alla involverade. Den enskilda brukaren och dess anhöriga upplever ofta 

otrygghet, personalen känner sig maktlösa och enhetschef arbetar intensivt med att komma till 

rätta med händelserna. På en särskilt utsatt enhet kommer kameror att sättas upp i korridorer 

under år 2020.  

 

Socialt ansvarig samordnare har arbetat aktivt med att stödja och utbilda enhetscheferna i 

arbetssättet med att dokumentera och utreda fel/risk/brist. Händelser inträffar i verksamheten 

som inte beror på ett missförhållande eller en vårdskada och även av dessa kan vi dra lärdom av.  

 

Under året har uppföljning av utvecklingsarbetet ”Hemvård dygnets alla timmar” genomförts. 

Bakgrunden till utvecklingsarbetet var att det under föregående år inkommit rapporter som 

visade att samverkan, dialog och uppföljning mellan dag- och nattenheterna behövde utvecklas. 

Syftet med det arbetet var att säkra kvaliteten i hemvården hela dygnet. Dialogmöten mellan 

dag- och nattpersonal har genomförts vid fem tillfällen med positivt resultat. Denna form av 

möten kommer fortsätta under år 2020.   

 

 

Synpunkter och klagomål 

Lidköping har en kommungemensam hantering av synpunkter från medborgare och kunder. 

Hanteringen ska säkerställa att synpunkter tas tillvara på ett bra sätt för att snabbt och effektivt 

kunna åtgärda eller förbygga fel och brister. Dokumentation och systematisering av synpunkter 

är ett viktigt underlag till förbättringsarbete och utveckling av verksamheten. Synpunkten kan 

komma vid besök, via telefonsamtal, brev, e-post eller formulär på hemsidan.  

 

Den som bedriver verksamhet enligt SoL och LSS ska enligt SOSFS 2011:9 ta emot och utreda 

klagomål och synpunkter. Alla synpunkter sammanställs och redovisas till vård- och omsorgs-

nämnden två gånger per år. Synpunkterna sorteras in under rubrikerna klagomål, beröm och för-

slag. Utredning och sammanställning ska visa om det förekommit avvikelser mot de krav och 

mål som verksamheten har enligt lagar och förskrifter. Synpunkterna analyseras för att kunna se 

mönster och trender som indikerar brister i verksamheten. 
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Under året har totalt 21 synpunkter inkommit; 16 klagomål, 3 beröm och 2 förslag  

till förbättringar.  

 

Synpunkter År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 

Klagomål 23 23 30 20 16 

Beröm 9 6 18 34 3 

Förslag  2 3 13 10 2 

  Totalt 34 32 61 64 21 

 

 

Årets synpunkter har handlat om  

 hur stödet utförts 

 hur personal inom Vård & Omsorg kört kommunens bilar 

 användandet av engångsartiklar på mötesplatser 

 beröm till personal  

 

 

Tabellen visar fördelning av synpunkter mellan verksamheterna år 2019. 

 

Verksamhet Klagomål Beröm Förslag 

Funktionsnedsättning 3   

Hemvård (inkl natt) 6 1  

Särskilt boende 6 1 1 

Övergripande 

verksamhet 
1  1 

”Till all vårdpersonal i  

  Vård & Omsorg” 
 1  

 

 Totalt 

 

16 

 

3 

 

2 

 

 

Analys 

Antalet inkomna synpunkter var färre än tidigare år. En anledning kan vara att år 2017 och 2018 

inkom ett antal synpunkter inför sommaren avseende mötesplatsernas verksamhet och öppet-

tider. Enheterna är bra på att ta emot och tydliggöra hur man gör för att lämna synpunkt och de 

är även skickliga på att ta till sig synpunkterna och hitta åtgärder om så behövs. Respektive 

enhetschef har hanterat sina synpunkter och besvarat frågor och funderingar som ställts i dem. 

De synpunktslämnare som lämnat synpunkt och valt att inte vara anonyma har fått återkoppling 

av ansvarig handläggare. Det är i första hand berörd enhetschef som återkopplar till den som 

lämnat synpunkten. Inkomna synpunkter skickas alltid till ansvarig enhetschef, områdeschef, 

Vård & Omsorgschef och socialt ansvarig samordnare.  
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Intern kontroll 
 

Intern kontroll ska förebygga, upptäcka och åtgärda fel och brister som hindrar att organisationen 

kan nå sina mål på ett säkert och effektivt sätt. Intern kontroll bygger också in medvetenhet om 

behovet av att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. Den interna kontroll-

en ingår i styrningen och är del av ledningssystemet.  

 

Reglementet för internkontroll har reviderats under året. Detta för att uppfylla lagkrav och säker-

ställa en fungerande internkontroll. Målet är att samtliga förvaltningar ska arbeta på ett likartat 

sätt med sina internkontroller. En gemensam processkarta och mallar har tagits fram av en 

projektgrupp där Vård & Omsorg varit representerade. Användningen av gemensam process och 

mallar ska skapa transparens och underlätta kommunstyrelsens uppsikt, revisionens arbete samt 

samarbetet mellan nämnder/förvaltningar.  

Intern kontroll har genomförts inom Vård & Omsorg i enlighet med nämndens kontrollplan för 

år 2019, se bilaga till kvalitetsberättelsen. Inför framtagande av kontrollplan har en riskbedömn-

ing av alla kontrollmoment genomförts. Vid riskbedömningen deltog vård- och omsorgsnämnd-

ens ordförande och andre vice ordförande, administrativ chef, ekonom samt utvecklingsledare 

för kvalitet. Resultat för kontrollområde social dokumentation samt kvalitet och säkerhet 

redovisas nedan. 

 

Social dokumentation 

Verksamheten har dokumentationsskyldighet enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade. Dokumentationen är en trygghet – både för personal och för 

den enskilde. Vård- och omsorgsnämnden följer de dokumentationsföreskrifter som anges i 

SOSFS 2014:5 och arbetar enligt handboken ”Handläggning och dokumentation inom social-

tjänsten”. 

 

Den interna kontrollplanen beskriver att stickprovskontroll från samtliga enheter ska göras i 

verkställande led. Kontrollen ska säkerställa att lagstiftningen följs – från anteckningar till  

genomförandeplan enligt journalgranskningsmall.  

 

De journaler som granskats har tagits ut slumpmässigt av IT-handläggare och kontroll att alla 

enheter var representerade har skett. Årets kontroll har följt ”hela kedjan”, börjat med berörd 

handläggares utredning, löpande dokumentation och genomförandeplan. Socialt ansvarig sam-

ordnare har sedan kontrollerat utredning, löpande dokumentation och genomförandeplan.  

IT-handläggare har utöver detta tagit ut listor på de brukare som saknade genomförandeplan och 

där har respektive enhetschef undersökt orsak till detta. Orsaken till avsaknad av plan har i vissa 

fall varit att personalen inte hunnit med att göra en genomförandeplan men det har även berott på 

att enheten haft flera verkställigheter och valt att samla allt i en plan.  

 

Resultat  

Resultat av intern kontroll avseende social dokumentation 

 inom hemvården har tio journaler granskats. Vi förstår att kedjan i hemvården går snabbt. 

Brukarens behov förändras, följs upp och nya beslut utformas för att möta behoven. I fem av 

tio journaler hade inte en ny genomförandeplan gjorts då nytt beslut inkommit. Det har inne-

burit att genomförandeplanen byggt på ett beslut som inte var aktuellt och i ett av dessa 

ärenden fanns inte alla insatser med. Att det inkommit ett nytt beslut fanns dock dokument-

erat i löpande anteckning och personalen har planerat för ”rätt” stöd på sina arbetstavlor.  
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I två av tio journaler gick det inte att utläsa hur den enskilde deltagit i planeringen. Den  

löpande dokumentationen såg bra ut. I en journal beskrevs brukaren som brukare/vårdtagare 

istället för att använda dennes namn och i två journaler saknades den ”röda tråden” då den 

enskilde blivit inlagd och sedan kommit hem. I båda fallen hade brukaren ”bara” kommit 

hem.  

 inom korttidsverksamheten har ett ärende granskats. Genomförandeplan var upprättad. Detta 

är en verksamhet där handläggarna lägger korta beslut (14 dagar) vilket gör att 

verkställigheten vanligtvis har svårt att hinna göra nya genomförandeplaner som är kopplade 

till det nya beslutet.  

 inom dagverksamheten har två ärende granskats och det följde korrekt arbetsgången. I löpan-

de dokumentation fanns några förkortningar för övrigt godkänt. 

 inom särskilt boende (äldre- och demensboende) har åtta journaler granskats. Två 

genomförandeplaner var över ett år gamla. Brukarens delaktighet samt mål med insatsen 

saknades i två planer. I en journal var de löpande anteckningarna väldigt få.  

 inom funktionsnedsättning har sju journaler granskats. Samtliga följde arbetssättet men hur 

brukaren deltagit fattades i en plan vilken även var över ett år gammal och kopplad till fel 

beslut.  

 

Sammanfattningsvis bedömdes arbetet avseende social dokumentation vara av god kvalitet. När 

”flödet av brukare” varit högt har enheterna haft svårt att hinna med, men det finns (nästan) alltid 

en genomförandeplan att utgå från. Den löpande dokumentationen såg bra ut och samtlig 

dokumentation var skriven med respekt för den enskilde.  

 

För att säkra och stärka kompetensen avseende social dokumentation har följande aktiviteter  

genomförts  

 åtta informationstillfällen för dokumentationsombud och enhetschefer. Sammanlagt deltog 

133 personer vid dessa träffar. Träffarna innehöll både teoretisk och praktisk information om 

dokumentation och verkställighetssystemet. Utbildningsmaterialet publicerades sedan på 

intranätet så att ombuden kan sprida informationen ut på enheterna vid exempelvis 

arbetsplatsträffar.  

 tre informationstillfällen för enhetschefer där de fick information utifrån deras uppdrag.. 

Sammanlagt deltog 27 enhetschefer vid dessa träffar och fokus låg på ”Arbetsprocessen – 

steg för steg hos utföraren” som beskrivs i Socialstyrelsens handbok. 

 socialt ansvarig samordnare har följt upp den löpande dokumentationen på enheterna och 

påtalat eventuella brister/funderingar via meddelandefunktionen i verksamhetssystemet till 

ansvarig enhetschef. Uppföljning av att ärenden och insatser avslutats korrekt.  

 IT-handläggare erbjudit alla nya enhetschefer och handläggare enskild genomgång i 

verksamhetssystemet.  

 information vid enheters arbetsplatsträffar då hela arbetslaget fått information om social 

dokumentation, dess syfte och tillvägagångssätt.  

 test av mobil dokumentation under sommaren 2019. Personal inom personlig assistans och 

nattlagen utbildades först. Planen är att all personal inom hemvården ska kunna dokumentera 

mobilt inom kort.  

 

Inför år 2020 kommer ett bildspel att finnas som ombud och enhetschefer kan delge personal och 

där brukarens delaktighet, mål med insatsen samt kedjan för genomförandeplansarbete tas upp. 
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Kvalitet och rättssäkerhet  

Intern kontroll har genomförts på följande kontrollmoment:  

 stickprov avseende information om Lex Sarah-rutinen och då undersöka om enheterna haft 

genomgång av rutin i samband med enhetens arbetsplatsträff under april alternativt maj 

månad  

 om rutinen för fel/brist/risk efterlevts   

 om rutinen för synpunktshantering efterletvs  

 

Resultat  

Ovanstående kontroller har varit med i intern kontrollplan sedan år 2016. Resultatet av årets 

kontroll avseende lex Sarah rutinen visade på en klar förbättring jämfört med tidigare år. 

Av 12 tillfrågade enhetschefer hade 11 haft genomgång av rutinen.  

 

Personal ska informeras om skyldigheten då de anställs och sedan återkommande minst en gång 

per år. Enhetscheferna har påmints om uppdraget i Årskalender för enhetschefer, Månadsbrev till 

enhetschefer och via mejl. Ett färdigt informationsmaterial har funnits att använda som stöd.  

 

De två övriga kontrollmomenten; efterlevnad av rutin för fel/risk/brist och synpunktshantering, 

var utan anmärkning.  

 

 

 

Extern tillsyn  
 

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion inom äldreomsorgen. 

Inspektionen ingick i ett slumpmässigt urval från Arbetsmiljöverket för 

att undersöka hur vi förebygger risker för ohälsa och olycksfall inom 

ramen för vårt systematiska arbetsmiljöarbete och hur vi arbetar med 

 organisatoriska och sociala arbetsmiljöförhållanden 

 att förebygga belastningsskador 

 andra risker för ohälsa och olycksfall, specifika för vår verksamhet.   

 

Bedömning 

Arbetsmiljöverkets bedömning efter besöket visade på att mycket fungerade men även att flera 

olika områden behövde förtydligas/korrigeras. Det gällde rutin för riskbedömning och under-

sökning utifrån arbetsmiljön hos och med brukare, hur vi arbetar med tillbudsrapportering, 

identifiering och riskbedömning av kemiska riskkällor, hur vi arbetar med arbetsledning utanför 

chefs ordinarie arbetstid samt hur vi arbetar med årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljö-

arbete. Ärendet ska följas upp av Arbetsmiljöverket i februari 2020.  

 

Inom område funktionsnedsättning pågår ”en nationell inspektionsinsats år 2018-2021 med syfte 

att förebygga ohälsa och olycksfall, där hot och våld samt den organisatoriska och sociala arbets-

miljön kan vara orsak till att medarbetare drabbas.” Arbetsmiljöverket har följt upp två inspekt-

ioner som genomfördes 2018 inom en gruppbostad och inom korttidsvistelse för barn och unga. 

Bedömningen som gjordes vid inspektionen var att det fanns brister avseende riskbedömningar; 

avsaknad av skriftliga riskbedömningar och uppföljning av skriftliga instruktioner vid särskilt 

svåra moment. Uppföljning som genomfördes i februari 2019 visade att bristerna var åtgärdade 

och ärendena avslutades.  
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Intern tillsyn 

 
Uppföljning har skett under året av granskningen av nämndernas interna styrning och kontroll 

som kommunens revisorer genomförde hösten 2018. Granskningen byggde på en webbenkät till 

samtliga förtroendevalda och chefer i kommunen. Syftet var ”att få ett underlag till att göra en 

bedömning av nämndernas interna styrning och kontroll, bedöma behov av fördjupade granskn-

ingar samt ge nämnderna ett underlag i deras förbättringsarbete.”  

 

Resultatrapporten från revisorerna konstaterade följande ”Enkätresultatet för vård- och omsorgs-

nämnden, där tolv av nämndens tjugotvå ledamöter och ersättare samt trettiosju av fyrtioåtta 

enhetschefer svarat, visade på relativt starka resultat för många påståenden men ändå något 

sämre jämfört med tidigare års granskning. Resultatet visar dock också på ett visst eller stort 

behov av mer analys för en del påståenden och eventuellt behov av åtgärder”.  

 

Enkätfrågorna var indelade i 19 frågeområden varav fyra områden lyftes fram inom Vård & 

Omsorg som förbättringsområden; Kompetensförsörjning, IT-relaterade risker, Risker i 

omvärlden och Jämförelser med andra.  

 

Åtgärder   

Åtgärder utifrån granskningen som vidtagits inom Vård & Omsorg under år 2019  

 information om granskningens resultat vid introduktionsdag för nya nämnden i januari 

 två av kommunens revisorer deltog vid ett nämndsammanträde i april för presentation av 

granskningen och gav sin syn på resultatet. Vid detta tillfälle fördes även dialog kring 

nämndens och Vård & Omsorgs planer för det fortsatta förbättringsarbetet    

 en workshop genomfördes i april med samtliga områdeschefer, enhetschefer och 

stabsfunktioner utifrån resultatet i granskningen.  

 

Handlingsplanen som tagits fram utifrån granskningen ska återrapporteras under våren 2020. 

 

Bedömning 

Revisorernas bedömning av vidtagna åtgärder ”Vi bedömer att flertalet nämnder i dagsläget har 

genomfört den analys och bedömt behov av fortsatta åtgärder i beslut och handlingsplaner så 

som vi begärt med anledning av resultatet på vår webbenkät om nämndernas interna styrning och 

kontroll. Vi vill särskilt lyft fram Barn- och skolnämndens resultat och hantering samt Vård- och 

omsorgsnämndens hantering av sitt resultat som goda exempel.”     
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Brukarundersökningar 

 
Att känna till och öka kunskapen om vad de som använder våra tjänster tycker om dem är viktigt 

för att kunna förbättra vår verksamhet och samtidigt bibehålla god kvalitet inom frågeområden 

där brukarna gett höga betyg. ”Resultat av brukarundersökningar ger en temperaturmätning och 

kan i analys tillsammans med andra mått ge en vägledning i vilka delar som brukarna anser som 

viktiga” skriver Sveriges Kommuner och Regioner om syftet med brukarundersökningar. 

     

Vilka undersökningar har genomförts under 2019? 

 
 

 Brukarundersökning för vuxna personer som bor i grupp- 

eller servicebostad enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS.  

 Brukarundersökningen "Vad tycker de äldre om äldreom-

sorgen?" för personer som är 65 år och äldre som har stöd 

och hjälp från hemvård eller bor på äldreboende.  

 Brukarundersökning avseende insatsen ”avlösning” i 

ordinärt boende.  

 

Vård- och omsorgsnämnden har varit tydliga i uppdraget att undersökningar inom område 

funktionsnedsättning ska genomföras med liknande systematik som inom äldreomsorgen. Det är 

först from år 2016 som nationella jämförbara undersökningar genomförts för målgrupperna inom 

området. Uppdraget är att brukare som bor i grupp- eller servicebostad, deltar i daglig verksam-

het eller har insats i form av personlig assistans ska tillfrågas om upplevd kvalitet med intervallet 

vartannat år. Under år 2019 genomfördes undersökningar enligt plan.   

 

Samtliga enheter där brukarundersökningar genomförts har fått del av sina resultat och komm- 

unicerat ut dem vid brukarråd, enskilda samtal med brukare och anhörigträffar. Enhetschef till-

sammans med medarbetare har analyserat resultaten och ska lyfta in bevarande- och utvecklings-

områden i enhetens handlingsplan för år 2020. Resultatrapporter för samtliga undersökningar 

finns publicerade på Lidköpings kommun hemsida. Nedan presenteras kortfattat resultaten från 

respektive undersökning. Medelvärde för riket visas till höger i resultattabellerna.  

 

 

Resultat Funktionsnedsättning 

År 2019 var andra gången som Vård & Omsorg använde sig av Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) nationella koncept för brukarundersökningar inom grupp- och servicebostäder. 

Vid undersökningen samverkade Vård & Omsorg och Social & Arbetsmarknad, då båda 

förvaltningarna verkställer aktuella boendeformer.  

 

Det webbaserade enkätverktyget Pict-O-Stat användes som 

stöd vid genomförandet innehållande de frågor som tagits 

fram av SKR. Enkätverktyget har tal- och bildstöd i form av 

pictogrambilder som förtydligar frågeställningar och gör det 

möjligt för fler brukare att svara helt självständigt på frågor. 

Samtliga brukare i årets undersökning svarade själva digitalt 

via en läsplatta. Inom området Funktionsnedsättning har två 

medarbetare utbildats till så kallade frågeassistenter vilka 

stödjer brukarna vid behov då undersökningen genomförs. 

Enkätverktyg med bildstöd – Pict-O-Stat 

https://lidkoping.se/kommun-och-politik/kvalitet-och-resultat/kundundersokningar/
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Frågeassistenterna arbetar vanligtvis som stödpersonal inom en gruppbostad respektive daglig 

verksamhet. 

 

Syftet med undersökningen var att mäta brukarnöjdhet med frågor inom fyra kvalitetsområden; 

självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Tre svarsalternativ fanns att välja på: Ja, 

Ibland eller Aldrig. Det fanns även möjlighet att lämna övriga synpunkter under respektive fråga.  

 

Resultat för gruppbostäder  

Enkäten innehöll nio frågor. I Lidköping svarade 53 personer av 66 möjliga på enkäten vilket är 

80 procent av de tillfrågade, könsfördelning 23 kvinnor och 29 män samt 1 person som svarade 

alternativet ”Annat”. Svarsfrekvensen var betydligt högre än genomsnittet för riket som var 60 

procent.   

 

Tabellen nedan visar andel brukare per fråga som angett svarsalternativ Ja/Alltid. 

                    Riket 

 80 procent svarar att de får bestämma om saker som är viktiga för dem hemma                78   

 77 procent svarar att de får den hjälp de vill ha hemma                       80 

 68 procent tycker att personalen pratar med dem så de förstår vad personalen menar        68                                           

 63 procent tycker att personalen förstår vad brukaren säger                                                67                                                                     

 80 procent tycker att personalen bryr sig om dem                                                               83 

 78 procent känner sig trygga med alla i personalen                                                             74 

 62 procent säger att de aldrig är rädda för något hemma 2                                                   63                                               

 80 procent svarar att de alltid trivs hemma                     80 

 87 procent vet vem de ska kontakta om något är dåligt hemma                                 86 

 

 

Lidköpings resultat visade på likvärdiga resultat som för riket. Nöjdheten var dock lägre jämfört 

med förra undersökningen förutom på två frågor; om brukaren vet vem denne ska prata med om 

något är dåligt hemma samt att det var lägre andel som svarade att de var rädda för något 

hemma. Enhetschef och personal har under året arbetat med att förtydliga vem och vart brukarna 

ska vända sig till med synpunkter. Flertalet brukare har svarat som kommentar till frågan att de 

kontaktar chefen om något är dåligt hemma. Flest synpunkter som brukarna framfört avsåg 

frågan om de var rädda för något hemma. Det som framkom var att de oftast var rädda för andra 

saker än något i hemmet. Det kunde vara grannar eller andra personer i omgivningen, höga ljud, 

åskan, spindlar och katter. Synpunkterna är dock av stor vikt för respektive verksamhet att ta till 

sig och se vad som kan göras för att möta brukarnas upplevda oro och skapa trygghet. Viktigt är 

också att analysera skillnader i resultatet mellan könen. Kvinnorna uppgav i högre grad att de 

kände otrygghet i hemmet och med personalen. Högre andel män ansåg att de fick bestämma om 

saker hemma och att personalen brydde sig om dem. Däremot uppgav kvinnorna i högre grad att 

de alltid trivdes hemma.        

 

Svarsfrekvensen var betydligt högre i årets undersökning inom både grupp- och servicebostäder. 

Information och dialog med brukarna och medarbetare om syftet med brukarundersökningen 

samt ett förändrat arbetssätt vid genomförandet bidrog till ökad svarsfrekvens. Samtidigt börjar 

brukarundersökningarna bli mer ”kända” i målgruppen. Flertalet av brukarna besvarar en 

webbenkät årligen då de vartannat år svarar på enkäten som avser deras dagliga verksamhet.     

                                                 
2 På frågan ” Är du rädd för något hemma”? redovisas svarsalternativ Aldrig som positivt svar 
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Resultat för servicebostäder 

Enkäten innehöll nio frågor. I Lidköping svarade 44 personer av 52 möjliga på enkäten vilket är 

85 procent av de tillfrågade, könsfördelning 23 kvinnor och 21 män. Svarsfrekvensen var även i 

denna undersökning betydligt högre än snittet för riket som var 58 procent.  

 

Tabellen nedan visar andel brukare per fråga som angett svarsalternativ Ja/Alltid. 

                Riket     

 93 procent svarar att de får bestämma om saker som är viktiga för dem hemma                 83 

 84 procent svarar att de får den hjälp de vill ha hemma                                                       78              

 93 procent svarar att personalen bryr sig om brukaren                                                         84                          

 70 procent tycker att personalen pratar med dem så de förstår vad personalen menar        69 

 81 procent tycker att personalen förstår vad brukaren säger                                                71                                                        

 75 procent känner sig trygga med alla i personalen                                                             74 

 57 procent säger att de aldrig är rädda för något hemma 3                                                   65                         

 86 procent svarar att de alltid trivs hemma                                                                          76                                                 

 82 procent vet vem de ska kontakta om något är dåligt hemma                                          85 

 

 

Resultatet visade på hög brukarnöjdhet i Lidköping i jämförelse med riket på frågorna om bruk-

arna anser att; de får bestämma om saker som är viktiga för dem hemma, personalen bryr sig om 

dem, personalen förstår vad brukaren säger och att de alltid trivs hemma. Resultaten på de övriga 

frågorna var i nivå med riket i övrigt förutom andel svarande som upplevde att de aldrig var 

rädda för något hemma. För Lidköpings del var det ett förbättrat resultat i jämförelse med förra 

undersökningen då 50 procent svarade att de var rädda för något hemma. Orsaken till att brukare 

upplevde sig rädda för något hemma var av liknande art som inom gruppbostäderna. Liksom 

inom gruppbostäderna fanns skillnader mellan män och kvinnor avseende upplevd trygghet och 

inflytande hemma. Även i denna enkät lämnades övriga synpunkter och kommentarer som utgör 

underlag för utvecklingsarbete. Antalet synpunkter var dock betydligt färre än i undersökningen 

inom gruppbostäderna. 

 

 

Det är av stor vikt att återkoppla resultatet till de som besvarat 

enkäten och involvera dem i samtalet kring vad som fungerar 

bra och vad som kan förbättras. Brukarna upplevde det positivt 

att själva kunna svara på frågorna via en läsplatta då systemet är 

lätt och enkelt att hantera.   

 

Ett särskilt presentationsmaterial riktat till brukarna har tagits 

fram. Där visades resultatet i både siffror, färgsättning och med 

stöd av pictogrambilder.    

 

 

 

 

 

                                                 
3 På frågan ” Är du rädd för något hemma”? redovisas svarsalternativ Aldrig som positivt svar 

 

Exempel pictogrambild med resultat   
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Resultat Äldreomsorgen  

Resultaten från Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inom äldreomsorgen visas nedan 

utifrån ett urval av de fem frågor som fick högst andel positiva svar och de med lägst andel 

positiva svar. Socialstyrelsen rekommenderar kommuner och enheter att på så vis identifiera 

bevarande- och utvecklingsområden både på kommun- och enhetsnivå.    

 

Resultat för äldreboende 

I Lidköping svarade 216 personer på enkäten, 149 kvinnor och 67 män, vilket var 68 procent av 

de tillfrågade. Svarsfrekvensen var betydligt högre än snittet för riket som var 50 procent.  

 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lidköping 70 67 70 67 66 64 68 

Riket 58 55 55 56 54 49 50 

 

 

 

Generellt för riket visar trenden på minskad svarsfrekvens inom äldreboende. Flertalet av de som 

bor på äldreboende har stora omvårdnadsbehov och har svårt att själva besvara enkäten. Andelen 

anhöriga som uppgav i enkätsvaren att de hjälpt till att besvara frågorna har ökat i hela riket. En 

viktig aspekt att ha med vid analys av resultaten.  

 

 

I diagrammet nedan presenteras det genomsnittliga resultatet för samtliga äldreboenden i 

Lidköping avseende de fem frågor där andelen positiva svar var högst.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svarsfrekvens för Lidköping i jämförelse med riket 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019 
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Resultaten visar att  

                 Riket  

 98 procent anser att de får ett gott bemötande av personalen                                           93  

 97 procent känner sig trygga på sitt äldreboende                                                             88 

 94 procent känner förtroende för personalen                                                                   85 

 94 procent upplever att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov                   83 

 93 procent är sammantaget nöjd med äldreboendet                                                        81 

 

Lidköping har fortsatt goda resultat i äldreomsorgens brukarundersökningar både i jämförelse 

mellan år och med resultatet för riket. Högst brukarnöjdhet får värdeskapande faktorer såsom 

bemötande, trygghet, förtroende och upplevelsen av att det är lätt att få kontakt med personal vid 

behov. Lidköping ”sticker ut” även med hög brukarnöjdhet i jämförelse med riket avseende; 

aktiviteter på boendet, upplevelsen att personalen har tid för att utföra sitt arbete, möjligheten att 

påverka innehåll och tider för hjälpen samt att maten och måltidsmiljön. Resultatet visar på 

viktiga ”bevarandeområden”. Medelvärdet för Lidköpings resultat på samtliga frågor i under-

sökningen är högre än riket. 

 

I enkäten fanns en fråga om sammantagen nöjdhet ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 

med ditt äldreboende?” I Lidköping svarade 93 procent att de är nöjda med sitt äldreboende.   

Motsvarande siffra för riket var 81 procent. Värdet för kvinnor respektive män visar att män är 

något nöjdare med sitt äldreboende, gäller även för riket totalt. 

 

Tabellen nedan visar helhetsbetyget för respektive äldreboende i Lidköping år 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det genomsnittliga värdet har ökat från år 2018 då utfallet var 90 procent till 93 procent i årets 

undersökning. Helhetsbetyget per äldreboende i Lidköping har en spännvidd från 79 till 100 

procent nöjda brukare.  Fem äldreboenden har sammantaget 100 procent nöjda brukare, en för-
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bättring jämfört med föregående år då motsvarande utfall var två äldreboenden. Skillnaderna 

avseende helhetsbetyg är större mellan äldreboenden än mellan hemvårdens enheter.   

   

I diagrammet nedan presenteras det genomsnittliga resultatet för samtliga äldreboenden i 

Lidköping avseende de fem frågor där andelen positiva svar är lägst. 

 

 

 
 

 

 

Resultaten visar att: 

                                              Riket  

 43 procent upplever att de inte besväras av ensamhet                                                       35  

 63 procent vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål                                47 

 72 procent tycker att det är lätt att få träffa läkare vid behov                                           54 

 74 procent tycker att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar                47 

 78 procent upplever att möjligheterna att komma utomhus är bra                                   58 

 

 

Resultatet för de frågor som fått lägst andel positiva svar visar dock att Lidköpings genomsnitt 

genomgående är signifikant högre än rikets snitt. Lidköpings samtliga resultat med ”lägst betyg” 

har förbättrats de tre senaste åren. Avseende upplevd ensamhet svarar 57 procent att de besväras 

av ensamhet. Lidköping har en lägre andel brukare som uppgett att de ofta besväras av ensamhet 

jämfört med riket. Detta visar på en positiv utveckling de senaste åren, det vill säga en minskn-

ing av andel brukare som ofta besväras. Åtgärder för att motverka upplevd ensamhet har varit att 

jobba med individanpassade aktiviteter och social samvaro. Ovanstående resultat är utvecklings-

områden för samtliga äldreboenden, vissa av dem handlar om förbättrad kommunikation med 

brukarna och i vissa fall deras anhöriga.         

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019 
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Resultat för hemvård 

I Lidköping svarade 441 personer på enkäten, 291 kvinnor och 150 män, vilket är 71 procent av 

de tillfrågade. Svarsfrekvensen var även inom hemvård högre än snittet för riket som var 60 

procent.  

 

 

 

 

 

 

 

Trenden visar att svarsfrekvensen minskar över tid även inom hemvård. Här svarar dock fler 

brukare själva på enkäten jämfört med äldreboende, 61 procent av de svarande jämfört med  

äldreboende där 39 procent uppgav att de svarat själva. Vilket är naturligt då fler som har hem-

vård upplever att deras hälsotillstånd är bättre än de som bor på äldreboende.  

  

I diagrammet nedan presenteras det genomsnittliga resultatet för samtliga hemvårdsenheter i 

Lidköping avseende de fem frågor där andelen positiva svar var högst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten visar att: 

                Riket 

 98 procent upplever att de får ett bra bemötande av personalen                                     97  

 95 procent känner förtroende för personalen                                                                  90 

 95 procent är sammantaget nöjda med hemvården                                                         88 

 94 procent känner sig trygga hemma med hemvård                                                       86 

 94 procent anser att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål                             86 

 

 

 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lidköping 81 76 75 72 73 70 71 

Riket 70 67 67 65 63 60 60 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2018 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019 
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Brukarna är överlag mycket nöjda med hemvården. Trenden över tid avseende ovanstående 

frågeområden visar på stabila värden och är tydliga bevarandeområden generellt för hemvården  

i Lidköping. Lidköpings genomsnitt är genomgående högre än rikets snitt. Liksom inom äldre-

boenden så är brukarnöjdheten hög bland de värdeskapande faktorerna, bemötande, upplevd 

trygghet och förtroende för personalen. Utöver ovanstående fem frågeområden får hemvården i 

Lidköping signifikant högre värden än riket avseende frågorna om personal; har tillräckligt med 

tid för att utföra arbetet, meddelar tillfälliga förändringar, är lätt att få kontakt med vid behov och 

hur de utför sina arbetsuppgifter.     

 

På frågan om sammantagen nöjdhet i hemtjänsten ”Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget 

med den hemtjänst du har?” svarade 95 procent att de är nöjda. Motsvarande siffra för riket var 

88 procent. Resultatet visar som för äldreboende att männen är något nöjdare än kvinnorna med 

sin hemvård.  

 

Tabellen nedan visar helhetsbetyget för respektive hemvårdsområde i Lidköping år 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helhetsbetyget per hemvårdsenhet i Lidköping har en spännvidd från 88 till 100 procent nöjda 

brukare. Tre enheter har sammantaget 100 procent nöjda brukare, samma antal som år 2018. 

Avseende helhetsbetyget är skillnaden mellan enheterna i hemvården mindre än mellan 

äldreboenden.     
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I diagrammet nedan presenteras det genomsnittliga resultatet för samtliga hemvårdsenheter i 

Lidköping avseende de fem frågor där andelen positiva svar var lägst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten visar att: 

                                                           Riket 

 54 procent besväras inte av ensamhet                                                                              47  

 69 vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål                                              64 

 71 anser att de kan påverka vilka tider de får hjälp                                                          60 

 83 procent tycker att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar                66 

 91 procent anser att personalen har tillräckligt med tid för arbetet                                  77 

 

Utvecklingsområden generellt inom hemvården är informationen till brukarna och anhöriga om 

hur och till vem de kan lämna synpunkter och klagomål. Brukarnas möjlighet att påverka vid 

vilka tider hjälpen ska utföras och informationen om tillfälliga förändringar behöver förbättras. 

48 procent av de som besvarat enkäten upplever att de besväras av ensamhet varav 10 procent 

svarat att de ofta besväras av ensamhet. Motsvarande värde för riket var 14 procent. 

  

Poängteras bör att Lidköpings lägsta värden ligger samtliga över rikets snitt, särskilt resultaten 

för upplevelsen av att personalen har tillräckligt med tid för arbetet och att personalen brukar 

informera om tillfälliga förändringar.        

 

 

Resultat avlösning i ordinärt boende  

Uppdrag gavs i början av året att ta fram en ny Handlingsplan för Anhörigstöd inom Vård & 

Omsorg. I samband med detta fanns önskemål om att fråga de personer som var beviljade an-

hörigstöd i form av avlösning i hemmet (10 timmar per månad avgiftsfritt) om nöjdhet med 

insatsen, om de nyttjade de timmar de hade möjlighet till och om inte, vad orsaken i så fall var. 

Ett frågeformulär skickades ut till samtliga 60 personer som var beviljade insatsen januari 2019,  

47 personer svarade. Det är personerna som har hjälp och stöd och som bor ihop med sin anh-

örige som beviljas insatsen. Flertalet av de som svarade på frågorna var den anhörige till 

personen som fått avlösning i hemmet beviljad som insats.  

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2019 
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Resultatet visade att flertalet av de som nyttjade insatsen var mycket nöjda med utförandet och 

personalens bemötande. Alla nyttjade inte 10 timmar per månad men vetskapen om att det fanns 

som en möjlighet vid behov var av stor betydelse. Några uttryckte att de önskade fler timmar per 

månad. Både anhöriga och brukare poängterade att det är viktigt för trygghetskänslan att person-

alkontinuiteten är hög, det vill säga att det är ”känd” personal som utför avlösningen och som 

känner brukaren och dennes behov. Det fanns även önskemål om att kunna få stödet med kort 

varsel vid olika tider på dygnet. Önskemål och möjlighet utveckling av anhörigstödet har tagits 

med i handlingsplanen för år 2020-2023.  

 

 

 

Medborgarundersökning 
 

Hösten 2019 deltog Lidköpings kommun för tredje gången i medborgarundersökningen som 

Statistiska centralbyrån (SCB) står bakom. Sammanlagt deltog 135 kommuner. Resultaten i årets  

undersökning är jämförbara med 2015 och 2017 års undersökningar. 

 

SCB poängterar att undersökningen är en attitydundersökning och ingen brukarundersökning. 

Den ska ses som ett av flera verktyg för att få en bild av hur invånare ”ser på” sin kommun. 

Viktigt att tänka på vid analys och fortsatt arbete utifrån resultaten. Ett slumpmässigt urval på 

1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och 46 procent besvarade enkäten. Genomsnittlig 

svarsfrekvens för samtliga deltagande kommuner blev 41 procent.   

 

Hur ser då medborgarna på kommunens olika verksamheter? Bedömningen och det samman-

fattande betyget resulterar i ett Nöjd-Medborgar-Index, NMI. Resultaten redovisas som 

betygsindex från 0 till 100 med jämförelse mellan de tre undersökningarna.  

 

 

Källa: SCB, Nöjd-Medborgar-Index i jämförelse med tidigare år 
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NMI för Lidköping som helhet blev i årets undersökning 63, vilket visar på en viss försämring 

sedan tidigare år. För samtliga 135 deltagande kommuner var det genomsnittliga indexet 53.  

   

Resultatet för äldreomsorgen var även det något lägre jämfört med förra undersökningen men 

likvärdigt med år 2015, dock ingen signifikant skillnad enligt SCB. Det genomsnittliga betygs-   

indexet för samtliga kommuner blev 49. Noterbart är att personer som inte haft kontakt med eller 

stöd i form av äldreomsorg var mer missnöjd med verksamheten.   

 

Nedanstående tabell förtydligar betygsindexet i siffror och visar antal svarande. 

 

  Betygsindex 

  2015 2017 2019 

NMI 67 68 63 

Bemötande och tillgänglighet 62 66 61 

Förskolan 67 71 69 

Grundskolan 64 62 63 

Gymnasieskolan 74 74 74 

Äldreomsorgen 63 65 62 

Stöd för utsatta personer 54 57 56 

Räddningstjänsten 78 79 78 

Gång- och cykelvägar 67 69 67 

Gator och vägar 65 66 64 

Idrotts- och 
motionsanläggningar 69 71 69 

Kultur 69 72 71 

Miljöarbete 62 62 61 

Renhållning och sophämtning 75 78 74 

Vatten och avlopp 85 85 83 

ANTAL SVARANDE 559 543 552 

 

 

 
 

Övriga mätningar och jämförelser 
 

Utöver brukarundersökningar genomförs årligen ett antal undersökningar och mätningar på 

övergripande nationell nivå för socialtjänsten som helhet och inom äldreomsorgen samt 

funktionshinderområdet. Resultaten sammanställs och kommuniceras ut till berörda verksam-

heter. Respektive verksamhet analyserar därefter resultaten och planerar eventuella åtgärder. I de 

fall åtgärder berör Vård & Omsorgs verksamhet som helhet planeras dessa av övergripande 

ledning.    

 

En del av vårt förbättringsarbete är att känna till var kommunen befinner sig i jämförelse med 

andra kommuner för att kunna utveckla verksamheten och få tips om goda exempel. 

 

Resultaten av de flesta mätningar och jämförelser som genomförs på kommun- och enhetsnivå 

samlas ihop och presenteras i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.                                

 

Källa: SCB, Nöjd-Medborgar-Index i jämförelse med tidigare år 
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Kolada är ett verktyg som hämtar och sammanställer statistik från bland andra  

 SCB 

 Socialstyrelsen 

 Sveriges Kommuner och Regioner 

 

Här kan du bland annat jämföra olika kostnader, omfattning och kvalitet för verksamheter inom 

samma kommun eller mellan kommuner. Jämförelser kan göras över tid och visa på trendvärden. 

Det är ett mycket användbart verktyg för analyser och utvecklingsarbete. Databasen innehåller 

över 5 000 nyckeltal och är öppet för vem som helst att söka i och hämta rapporter och nyckeltal. 

Läs mer på www.kolada.se 

 

 

Socialstyrelsens enhetsundersökningar 

Samtliga enheter inom hemvård, särskilda boenden, bostäder med särskild service och daglig 

verksamhet i riket besvarar årligen en enkät från Socialstyrelsen. Enhetsundersökningen kompl-

etterar resultat från brukarundersökningar och bidrar till att få fram en mer samlad bild av verk-

samhetens kvalitet. Enkäten innehåller frågor om verksamheternas innehåll. Kvalitetsaspekter 

som de frågar efter är av skiftande art; brukarens delaktighet vid upprättande av genomförande-

plan, har brukaren en namngiven personalkontakt, finns det flerspråkig personal, tillgång till 

wifi, andel utbildad personal, erbjuds personal kontinuerlig handledning, vilka kvalitetsregister 

arbetar enheten med och om enheten följer upp resultat utifrån könsperspektiv? 

    

Ett antal frågor handlar om verksamhetens rutiner och samverkan med andra både internt i 

kommunen och med externa parter. Resultaten för Vård & Omsorg i Lidköping visar på för-

bättringspotential avseende frågorna om aktuella rutiner. För att en rutin ska bedömas som 

godkänd enligt Socialstyrelsen så ska den vara fastställd på ledningsnivå, uppföljd årligen och 

känd av personalen. Resultatet visar även i år att rutiner finns men de är inte tillräckligt kända 

ute i verksamheterna och flertalet av dem är inte uppföljda under året. Behov finns av systematik 

kring uppföljning av rutiner och förbättrad information till personal.    

 

Resultat från undersökningarna presenteras på förvaltnings- och enhetsnivå och ger möjlighet till 

jämförelser med andra enheter samt med resultat för riket, regionen och kommuner. Resultaten 

är tänkta att användas i arbetet med verksamhetsutveckling på enhetsnivå. 

 

 

Kommunens Kvalitet i Korthet  

I rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisas resultat 

inom områden som bedöms vara viktiga ur ett medborgarperspektiv,  

240 kommuner ingår i dagsläget. Det är Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) som samlar in resultat och mått som används för att 

mäta kommunens prestationer inom tre mätområden 

 barn och unga 

 stöd och omsorg 

 samhälle och miljö 

KKiK innehåller sammanlagt 36 mått. Insamlingen sker genom automatisk inläsning från 

befintliga datakällor och genom kommunernas egna mätningar som rapporteras in i kommun- 

och landstingsdatabasen Kolada. Resultat för samtliga mått finns på www.skr.se/kkik 

 

http://www.kolada.se/
http://www.skr.se/kkik
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År 2019 deltog Lidköping för nionde gången i KKiK mätningen. En komplett resultatrapport 

publiceras februari 2020. Kommunstyrelsens verksamheter har kommunicerat ut en kort 

sammanfattning av resultatet via kommunens hemsida  

 ”Lidköpings kommun får bra eller mycket bra värden inom nästan alla områden 

 alla barn får plats på förskolan det datum man önskar 

 av de som har försörjningsstöd så är det färre som återkommer inom ett år efter avslutat 

försörjningsstöd jämfört med andra kommuner 

 väntetiderna till äldreboende har ökat något senaste året dock är de kortare jämfört med andra 

kommuner (genomsnitt 41 dagar från ansökningsdatum till första erbjudandedatum, i riket är 

genomsnittet 67 dagar) 

 de som får hemtjänst behöver inte träffa så många olika personer som man vanligtvis får  

göra i andra kommuner (genomsnitt 12 olika personal under en fjortondagarsperiod, i riket är 

genomsnittet 16 olika personal) 

 de som bor på ett äldreboende blir allt mer nöjda med sitt boende 

 antal kilogram insamlat hushållsavfall per invånare ökar för varje år.” 

 

 

Medarbetarna 

  
Vård och omsorg är en verksamhet där personalens kompetens, bemötande och synsätt är av-

görande för den kvalitet som skapas för den enskilde. Det är därför viktigt att alla medarbetare 

har möjlighet att anpassa och utveckla sin yrkesmässiga kompetens i takt med verksamhetens 

förändrade krav. En av Vård & Omsorgs framgångsfaktorer är teamorganisationen med ledn-

ingsteam och brukarteam. Genom att alla professioner samarbetar och bidrar med sina kunskap-

er kan den enskilde ges ett samlat och individanpassat stöd av hög kvalitet. 

Vård & Omsorg har en hög andel utbildad omvårdnads- och stödpersonal, 99 respektive 93 

procent har adekvat utbildning, uppgifterna avser november 2019. I skrivande stund finns ingen 

motsvarande rapporterad uppgift för hela riket. 

Inom Vård & Omsorg används en kompetensmodell med tre nivåer; baskompetens, fördjupad 

kompetens och expertkompetens. Utbildningssatsningar har genomförts på alla tre nivåer i kom-

petensmodellen.  

 

I samarbete med Campus Lidköping har visstidsanställda medarbetare getts möjlighet att kom-

binera arbete med utbildning för att erhålla kompetens som undersköterska respektive stöd-

assistent och ett 30-tal omvårdnads/stödpersonal har gått utbildning för att handleda elever.  

Med målet att höja kvaliteten i verksamheten och utveckla karriärmöjligheter har förvaltningen 

gett stöd till undersköterskor, stödassistenter och sjuksköterskor vid utbildningar som leder till 

expertkompetens inom förvaltningens verksamhetsområden. Under året har också flera tjänster 

konverterats till expertrollerna stödpedagog, demensspecialiserad undersköterska och äldre-

specialiserad undersköterska.   

 

En rad andra fortbildningsinsatser har genomförts inom olika kunskapsområden. Så har exempel-

vis ett utbildningspaket om att möta psykisk ohälsa genomförts inom äldreomsorgen, utbildning-

ar om autism inom område funktionsnedsättning och teamutbildning för nya medlemmar i ledn-

ingsteamen. 
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Under året har utbildningsprojektet Digital kompetens inom Vård & Omsorg i Skaraborg, 

DiVOS, inletts.  

 

Vård & Omsorg har under året deltagit aktivt i Vård och Omsorgs College, ett samarbete mellan 

arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare för att forma vård- och omsorgs-

utbildningar, utveckla utbildningar och höja kvaliteten inom verksamheterna. Förutom de förv-

altningsgemensamma satsningarna på kompetensutveckling har respektive enhet haft egna medel 

att disponera för utbildningsinsatser.  

 

 

 

Utveckling  

I samband med höstens uppföljningsmöten följer Vård & Omsorgs 

ledning upp enheternas aktiviteter som ska bidra till att förbättra och 

utveckla verksamheten. Resultatet i årets brukarundersökningar visade 

återigen på hög nöjdhet avseende värdeskapande faktorer såsom 

bemötande, förtroende och upplevd trygghet. Att brukarna står i centrum 

och att det finns ett pågående och ”levande” värdegrundsarbete 

poängterades under presentationerna. 

Nedan presenteras ett axplock av goda exempel och utvecklingsområden 

som identifierats och sammanställts efter uppföljningarna. 

 

Goda exempel 

 Flera enhetschefer lyfter ledningsteam och brukarteam som en avgörande framgångsfaktor. 

Personalen gör ett fantastiskt jobb och hela teamet är viktigt för att bedriva verksamheten.  

 Under året har värdegrundsfrågor varit levande och flera enheter beskriver hur de arbetat 

med detta. Flertalet av enhetscheferna pratar värdegrundsarbete under sin presentation.    

 Mat, måltidsstund och aktiviteter lyfts som viktiga punkter för brukarna. Här ses Vård & 

omsorgs samarbetspartner förvaltningen Intern service som en viktig del i arbetet. Även den 

samverkan som sker inom Vård & Omsorg mellan olika enheter ses som en framgångsfaktor.  

 Senior Center och dess förebyggande verksamhet arbetar brett och har många olika projekt 

på gång och där andra aktörer (både interna och externa) är delaktiga.   

 Resultat från årets olika brukarenkäter och hur man arbetar med detta har beskrivits. 

Verksamheten har överlag goda resultat och resultaten är en bekräftelse på det arbete som 

görs och det engagemang som finns bland all personal.   

 Volontärer gör en stor och värdefull insats, ett äldreboende berättade om ”sina 54 volontärer”    

 Handledning i både ärenden och arbetsmetoder beskrivs också som en framgångsfaktor som 

gör skillnad i vardagen, något som kan utvecklas ytterligare.   

 

Utvecklingsområden 

 DiVOS ses som en viktig utbildningssatsning och det finns även en önskan om att teknik-

utvecklingen ska få en mer framträdande roll. Flertalet lyfter förhoppningar om diverse 

teknikutveckling i verksamheten. Ser fram emot de digitala verktyg som det planeras för.  

 Bemanning, personalförsörjning, scheman och kontinuitet är en utmaning för många enheter; 

att man har bemanning i balans, att det är balans i bemanningsresurserna, att schemaprocess-

en optimeras och att kontinuiteten för våra brukare blir bra.  
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 Hitta rätt ”nivå” för bemanningsenheterna, resurspersonal och chefskap. Vem ska vara chef 

för resursen? Hur många personal ska finnas i resursen?  

 Brukare med psykisk sjukdom och/eller missbruksproblematik som behöver stöttning och har 

ett utmanande beteende, personalens behov av handledning ökar. Ökad kompetens inom 

generellt inom område psykisk ohälsa. 

 SAMSA-processen har varit en utmaning under året. Ett bedömningsteam har startat sitt 

arbete kring inskrivning och utskrivning i kommunal hälso- och sjukvård. Utvecklingen 

behöver följas och eventuellt behöver justeringar kring arbetssättet göras under år 2020.  

 Hur stora ska enheterna vara i hemvården? Ett arbete är påbörjat och några enhetschefer 

lyfter vikten av att arbeta vidare med detta.  

 Administrativt stöd till chefer via bemanningsenheterna – hur och med vad?.  

 BPSD ses som ett bra kvalitetsverktyg, men upplevs som tidskrävande. Det är en utmaning 

att få in denna tid i verksamheten beskriver äldreomsorgscheferna.  

 Anhörigstöd – förankra ny handlingsplan för utveckling av anhörigstödet   

 Komma igång med förändrat arbetssätt för Mat & Inköp – digitalisera mera. 

 Inom område Funktionsnedsättning finns behov av nya lokaler för vissa verksamheter och 

”utveckling” av lokalerna för andra.  

 Mat och måltidssituationen – viktiga faktorer både för trivsel och näring - säkra 

måltidssituationen på individnivå. Förankra ny rutin för omsorgsmåltid. 

 samtliga enheter berättar hur de arbetat med ”budget i balans” under året och de svårigheter 

och utmaningar de stött på. Alla enheter behöver arbeta aktivt med sin ekonomi och 

bemanningsplanering. 

 Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en fortsatt prioriterad fråga.  

 Arbetssättet avseende utskrivningsklara patienter från regionen – hur hitta rätt arbetssätt och 

metod?  

 Ökad samverkan mellan Vård & Omsorg och Social & Arbetsmarknad? Hur kan denna 

förstärkas och vilka utvecklingsområden ska prioriteras?  

 Utveckla teknikanvändningen i alla verksamheter. Innefattar både önskemål om ny teknik 

och digitalt stöd  

 Synpunktshantering - fortsatt arbete med att informera berörda vart och hur de kan lämnas.  

 Rehabpersonal arbetar vid flera enheter och har låg tjänstgöringsgrad på särskilt boende 

vilket påverkar teamarbetet. Svårigheten är att lägga tid till möten och delaktighet på enheten 

när arbetstiden är knapp.  

 Kvalitetsregister – få till metodik, kontinuitet och systematik i arbetssättet. 

 Samverkan mellan dag och nattpersonal hemvård – behöver utvecklas mer och hitta struktur 

för dialog, dialogmöten fortsätter år 2020. Arbetstid och bemanning över dygnet.  

 Mötesplatserna – resor till och från mötesplatser är en fortsatt utmaning att lösa framförallt 

på landsbygden. Ska fler ha öppet på helg? Hur nå fler som är ofrivilligt ensamma? 

 Värdegrundsfrågor – behövs ett omtag på några enheter, dock ett arbete som måste pågå 

kontinuerligt.  

 

 

Organisationsförändring 

Socialt ansvarig samordnare har under året haft i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en 

samlad myndighetsutövning inom Vård & Omsorg. Beslut om att göra Myndighetsutövningen 

till ett eget område fattades 2019-09-03. Ny organisation trädde i kraft 2020-01-01. Två 

ståndshandläggare enligt SoL/LSS tillhör sedan årsskiftet organisatoriskt Social & Arbets-

marknad och en sjuksköterska som tidigare var anställd inom Social & Arbetsmarknad arbetar 

nu inom Vård & Omsorg, därmed blev vård- och omsorgsnämnden vårdgivarnämnd.  
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Sammanfattning 
 

Vård & Omsorg har bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Egenkontroll och verksamhetsupp-

följningar har genomförts enligt plan. Resultaten från granskningar, mätningar och jämförelser, 

både lokalt och nationellt, visade på verksamheter av god kvalitet med hög brukarnöjdhet.  

 

Externa inspektioner har genomförts av Arbetsmiljöverket. De har gjort bedömning att vård- och 

omsorgsnämnden: 

 behöver förbättra arbetet med riskbedömningar, både att skriva och följa upp dem 

 efter uppföljning av genomförda inspektioner, vidtagit de åtgärder som krävts för att 

säkra verksamhetens kvalitet. 

 

Brukarundersökningar har genomförts inom äldreomsorg, verksamheten för personer med 

funktionsnedsättning och anhörigstöd. Resultaten av undersökningarna talade om för oss att 

brukarna sammantaget var mycket nöjda med bemötandet, de kände sig trygga med den hjälp 

och det stöd de fick samt att förtroendet för personalen var stort. Brukarna upplevde i hög grad 

att de haft inflytande och kunnat påverka hjälpens utförande samt att personalen tog hänsyn till 

synpunkter och önskemål. 

 

Förbättringsområde för flertalet verksamheter är att förtydliga och informera om vart och till 

vem brukaren kan vända sig med synpunkter och klagomål. Det finns fortsatt förbättrings 

potential även utifrån andra kvalitetsaspekter såsom dokumentationen i genomförandeplanerna, 

dialogen med brukare och anhöriga, tillgång till internet inom bostäder för äldre och för personer 

med funktionsnedsättning.    

 

Positiva resultat i brukarundersökningar är inte alltid en garanti för god kvalitet eller en bra 

omsorg i enskilda fall. Ett fortsatt värdegrundsarbete med fokus på individperspektivet, att stöd 

och hjälp är anpassat utifrån den enskildes behov oavsett funktionsnedsättning eller ålder pågår.  

 

I samband med höstens uppföljningsmöten har ledningen följt upp enheternas aktiviteter som ska 

bidra till att förbättra och utveckla verksamheten. Goda exempel och utvecklingsområden har 

tagits fram och inom några av dem har det särskilt betonats att stöd och hjälp ska säkras på 

individnivå.  

   

Vård & Omsorg har en hög andel personal med adekvat utbildning vilket är en viktig förutsättn-

ing för god kvalitet i utförandet. Förutom gemensamma satsningar på kompetensutveckling har 

respektive enhet haft medel att disponera för utbildningsinsatser. Den övergripande satsningen 

för ökad digital kompetens hos medarbetarna har påbörjats och ska säkerställa att personalen har 

rätt kompetens som svarar mot verksamhetens behov.  

 

Teamorganisationen med ledningsteam och brukarteam lyfts som en av Vård & Omsorgs fram-

gångsfaktorer. Genom att alla professioner samarbetar och bidrar med sina kunskaper kan den 

enskilde ges ett samlat och individanpassat stöd av hög kvalitet.  

 

 

 

 



Sidan 30 av 30 

Arbetet med att säkerställa ett kommunövergripande ledningssystem som skapar ordning och 

reda har pågått under året. Det gemensamma systemet ska bidra till bättre samordning mellan 

verksamheter och tydliggöra var det finns möjlighet till förbättringar oavsett förvaltningsgräns-

er. Ledningssystemet behöver dock bli mer användarvänligt. Medarbetare behöver ökad kunskap 

om ”Vårt arbetssätt” och vart de hittar olika styr dokument som ska vara ett stöd i arbetet och där 

igenom hjälpa till att säkra kvaliteten.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsberättelse upprättad januari 2020. 

 

Ingela Välitalo 

Utvecklingsledare Kvalitet 

Vård & Omsorg 
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