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Sammanfattning 
 

Covid-19 pandemin har påverkat nämndens verksamheter i hög utsträckning. Ett omfattande 

arbete har skett med att säkerställa efterföljsamhet av riktlinjer, rutiner och föreskrifter som 

kommit verksamheten till del. Dialog kring målarbete, handlingsplaner och resultat har fått stå 

tillbaka under året. Egenkontroll och internkontroll har genomförts enligt plan, verksamhetsupp-

följningar har genomförts till viss del.  

 

Under året har en samorganisering genomförts av förvaltningarna Social & Arbetsmarknad och 

Vård & Omsorg till en sektor, Social Välfärd. Förändringen ska bidra till mer av "en väg in" för 

individen och skapa ökad helhetssyn i organisationen. 

 

Resultat från mätningar och jämförelser, både lokalt och nationellt, visade på verksamheter av 

fortsatt god kvalitet. Brukarundersökningar visade framförallt på hög nöjdhet avseende värde-

skapande faktorer såsom bemötande, förtroende och upplevd trygghet. Brukarna upplevde i hög 

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

till synpunkter och önskemål. Att brukarna står i centrum och att det finns ett ”levande” värde-

grundsarbete har varit av ännu större vikt under rådande pandemi. Verksamheternas överlag 

goda resultat är en bekräftelse på det arbete som görs och det engagemang som finns bland 

medarbetarna.  

 

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

vem brukaren kan vända sig med synpunkter och klagomål. Förbättringspotential finns även 

utifrån andra kvalitetsaspekter såsom forum för dialog med brukare och anhöriga, tillgång till 

internet inom bostäder för äldre och för personer med funktionsnedsättning.    

 

Utvecklingsområden lyfts fram i enheternas verksamhetsberättelser, särskilt har betonats att stöd 

och hjälp ska säkras på individnivå. Teamorganisationen med ledningsteam och brukarteam lyfts 

som en viktig framgångsfaktor, när alla professioner samarbetar och bidrar med sina kunskaper 

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

   

Nämndens verksamheter har en hög andel personal med adekvat utbildning vilket är en viktig 

förutsättning för god kvalitet i utförandet. Den övergripande utbildningssatsningen DiVOS, för 

ökad digital kompetens hos medarbetarna, har pågått och ska säkerställa att personalen har rätt 

kompetens som motsvarar verksamhetens behov.  

 

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 förvaltningsgränser. 

Ledningssystemet behöver dock bli mer användarvänligt. Medarbetare behöver ökad kunskap 

om ”Vårt arbetssätt”, vart de hittar olika styrdokument som ska vara ett stöd i arbetet och 

därigenom bidra till att säkra kvaliteten i verksamheterna.    

 

 

 

 

 



 

4 
 

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- och omsorgsnämndens 

ansvarsområden samt vara 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.  

Organisationsförändring 

Under året har en samorganisering genomförts av förvaltningarna Social & Arbetsmarknad och 

Vård & Omsorg till en sektor, Social Välfärd. Den nya sektorn ska arbeta på uppdrag av både 

socialnämnd och vård- och omsorgsnämnd. Arbetet med att forma den nya organisationen och 

skapa gemensamma arbetssätt har pågått under året och fortsätter även under år 2021. 

Samorganiseringen till en sektor ska bidra till mer av "en väg in" för individen och skapa ökad 

helhetssyn i organisationen.  

Kvalitetsledningssystem 

Lidköpings kommun har ett övergripande kvalitetsledningssystem vilket 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. Under året har önskemål förts fram om 

ett mer användarvänligt ledningssystem som kan förankras och göras mer känt ute i verksam-

heterna. Förslag på åtgärder för ökad användarvänlighet och upplevd nytta med ledningssystemet 

kommer presenteras under år 2021.  

 

Vård- och omsorgsnämnden är tillsammans med 

socialnämnden ansvariga för huvudprocessen ”Främja 

hälsa och tillgodose behov av vård och sociala 

tjänster”.  

                                                                     

Ledande styrdokument för vård- och 

omsorgsnämndens ansvarsområden är  

 nationella styrdokument 

 Lidköping kommuns vision och styrkort 

 Funktionshinderplanen respektive 

Äldreomsorgsplanen 

 enhetens verksamhetsplan 

 enhetens handlingsplan  

 den enskildes genomförandeplan och vårdplan. 

 
                                                 

 
Vårt arbetssätt - processer med styrdokument och rutiner 
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Kvalitetsberättelse 2020 

Kvalitetsberättelsen presenterar resultat och slutsatser baserade på nedanstående punkter och  

är en bilaga till vård- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för år 2020.  

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.  

Covid-19 pandemin har påverkat nämndens verksamheter i hög utsträckning. Ett omfattande 

arbete har lagts ned på att säkerställa efterföljsamhet av de riktlinjer, rutiner och föreskrifter som 

kommit verksamheten till del. Stora utmaningar med att snabbt kunna ställa om verksamhet. 

Kontinuerliga riskbedömningar och konsekvensanalyser har genomförts. Den dialog som 

vanligtvis förs utifrån enheternas målarbete, handlingsplaner och resultat har ersatts av införande 

av nya arbetssätt och bemanningsförutsättningar utifrån pandemin. Det har medfört att visst 

utvecklingsarbete fått stå tillbaka år 2020.         

Underlag för uppföljning av kvaliteten inom nämndens ansvarsområden  

 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 

 extern tillsyn  

 internkontroll 

 intern analys  

 statistik 

 goda exempel från verksamheterna 

 processer i ledningssystemet. 

 

Uppdrags- och uppföljningsdialog  

Uppdrags- och uppföljningsdialoger som ovan anges som första punkt har varit viktiga verktyg 

för styrning och uppföljning av Vård & Omsorgs verksamheter. Syftet har varit att skapa möten 

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

grupper vid dialogtillfällena så har de även varit ett forum där verksamheterna möts för erfaren-

hetsutbyte. 

 

På grund av rådande pandemi fattades beslut i mars 2020 att ställa in årets uppföljningsdialoger. 

Avseende både uppdrags- och uppföljningsdialoger så har de inte genomförts enligt plan. Utifrån 

samorganiseringen av förvaltningarna till en sektor finns ett uppdrag under år 2021 att se över 

hur och i vilken form ledningens genomgång av uppdrag och uppföljning ska ske.  
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Processer i ledningssystemet 

För att säkra kvaliteten i verksamheten ska de processer som behövs; vara identifierade, 

beskrivna och fastställda. Det är verksamheten som avgör vilka dessa processer är. Aktuella 

styrdokument och rutiner ska vara kopplade till respektive process. Inom vård- och omsorgs-

nämndens ansvarsområden är hittills nedanstående processer med tillhörande styrdokument 

kartlagda och vid behov reviderade .  
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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. Nämndens 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 2020 har 17 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 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Funktionsnedsättning 5 2 5 2 2 

Hemvård (inkl natt) 10 4 11 10 8 

Särskilt boende  6 2  6 5 

Övergripande  2 1 1  2 

Ej angivet vilken 

verksamhet         

  1    

  Totalt 26 10 17 18 17 

 

 

Resultat och åtgärder 

Inkomna rapporter har utretts och är avslutade. Ingen av rapporterna har bedömts vara av så 

allvarlig art att de anmälts vidare till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för 

ytterligare utredning.  

 

Inkomna rapporter år 2020 har bland annat handlat om att 

 personal brister i bemötande då denne uttalat sig om sina kollegor, uttalandet riktar sig inte 

mot brukaren, utan mot kollegor, men bedömningen är att bemötandet brister 

 en hiss fastnat på Ågårdens vårdcentrum, en brukare och personal befann sig i den. Vid 

utredning bedöms inte rapporten som lex Sarah. Personalen, både i hiss och utanför, har 

agerat föredömligt  

 två brukare råkat i bråk på en gruppbostad och det bedöms som fysiskt övergrepp mellan 

brukare  

 flera rapporter som inkommit handlar egentligen om arbetsmiljö, framförallt en enhet har 

rapporterat flera händelser av detta slag.      

 

Socialt ansvarig samordnares (SAS) bedömning av rapporterade missförhållanden vilka avsåg 

arbetsmiljö var följande “syftet med bestämmelserna enligt lex Sarah är inte att lösa problem i 

relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, samarbetsproblem i en arbetsgrupp eller arbets-
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miljöproblem. Sådana problem behöver åtgärdas, men inte med stöd av bestämmelserna enligt 

lex Sarah. Som jämförelse kan nämnas att man inte använder bestämmelserna enligt lex Maria 

för att lösa arbetsmiljöproblem inom hälso- och sjukvården”. 

 

Vidtagna åtgärder utifrån arbetsmiljörelaterade rapporter har bland annat varit att SAS haft 

dialog med enhetschefer avseende syfte med avvikelserapportering, poängterat vikten av att följa 

rutiner, genomföra riskbedömningar, analys samt betydelsen av kontinuerliga samtal mellan 

enhetschef och medarbetare. Under rådande pandemi har medarbetarna initialt känt stor oro för 

att bli smittade, diskussioner avseende skyddsutrustning och krav på snabba omställningar i 

verksamheten har bidragit till ökad rapportering av arbetsmiljöproblem. I samband med för-

ändringen att skyddsutrustning i alla nära vårdkontakter infördes minskade oron.  

 

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 vilka kan vara nog så viktiga att uppmärksamma. Mindre allvarliga av-

vikelser 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 samman- 

taget utgöra en säkerhetsrisk. 

 

Under året har 20 utredningar om fel, risker och brister dokumenterats. Respektive enhetschef 

har i uppdrag att arbeta med detta. Socialt ansvarig samordnare har varit behjälplig i arbetet om 

så önskats.  

 

Verksamhet År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Funktionsnedsättning 5 3 6 3 

Gamla staden 16 12 16 5 

Hela staden 11 10 7 3 

Nya staden 9 8 10 5 

Övrigt 2 4  4 

  Totalt 43 37 39 20 

 

Resultat och åtgärder 

Utredningar av fel, risker och brister har bland annat handlat om 

 en brukare kastar ner saker från balkongen på korttiden och åtgärder vidtas 

 en brukare faller av toalettstolen, händelsen utreds och åtgärder vidtas   

 försenat besök hos en brukare, denne har inte farit illa 

 en brukare får vila längre tid än vad som är uppgjort 

 brist i informationsöverföring mellan arbetsgrupper  

 flera risker som dokumenterats avser Covid-19. 
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Även år 2020 fanns det brister i informationsöverföring mellan medarbetare, mellan arbetslag 

och mellan enheter. Införandet av mobil dokumentation ska bidra till minskning av dessa brister, 

personal dokumenterar på plats och de behöver inte vänta tills de kommer in till arbetsplats-

lokalen med att dokumentera. Risken att de glömmer bort att dokumentera en viktig händelse 

blir lägre. Även införandet av digitalt planeringsverktyg som påbörjats hösten 2020 bör avhjälpa 

vissa brister i informationsöverföring. 

 

Socialt ansvarig samordnare har fortsatt arbetat med att stödja 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.  

 

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, formulär på hemsidan eller sociala medier.  

 

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. 

 

Under året har totalt 35 synpunkter inkommit; 20 klagomål, 5 beröm och 10 förslag till 

förbättringar.  

 

Synpunkter År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År 2020 

Klagomål 23 30 20 16 20 

Beröm 6 18 34 3 5 

Förslag  3 13 10 2 10 

  Totalt 32 61 64 21 35 

 

Resultat och åtgärder 

Klagomål har handlat om  

 hur personal kör tjänstebilarna 

 avsaknad av skyddsutrustning för personal 

 personal från hemvård handlar i affären på tid som är avsedd för äldre 

 felaktiga öppettider på hemsidan 

 bemötande 

 oro inför samorganisation. 
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Beröm har framförts till 

 mötesplatsernas verksamhet 

 personalen på mötesplatserna.    

 

Förslag har handlat om 

 önskemål om digital blankett för inkomstförfrågan 

 plexiglasskivor för att möjliggöra samvaro på särskilda boenden 

 öppna matserveringen vid SeniorCenter 

 önskar tillbaka annonsering i NLT av aktiviteter på mötesplatserna.   

 

 

Tabellen nedan visar fördelning av synpunkter mellan verksamheterna år 2020. 

 

Verksamhet Klagomål Beröm Förslag 

Funktionsnedsättning    

Hemvård (inkl natt) 5 2  

Särskilt boende 2 1  

Övergripande 

verksamhet 
13 1 10 

”Till all vårdpersonal i  

  Vård & Omsorg” 
 1  

 

 Totalt 

 

20 

 

5 

 

10 

 

 

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. Synpunkts-

lämnare som 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 syn-

punkter skickas alltid till ansvarig enhetschef, områdeschef, Vård & Omsorgschef och socialt 

ansvarig samordnare.  
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Internkontroll 
 

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

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

behovet av att värna och vårda en stabil, öppen och rättssäker verksamhet. Internkontrollen ingår 

i styrningen och är del av ledningssystemet.  

 

Lidköpings kommun reglemente för internkontroll har reviderats för att säkerställa en 

fungerande internkontroll. Målet är att samtliga förvaltningar ska arbeta på ett likartat sätt med 

internkontroll. Från och med år 2020 finns en gemensam processkarta med tillhörande mallar. 

En gemensam process skapar transparens och underlättar kommunstyrelsens uppsikt, revisionens 

arbete samt samarbetet mellan nämnder och förvaltningar.  

Internkontroll har genomförts i enlighet med nämndens kontrollplan för år 2020. Planen inne-

håller totalt femton kontrollmoment varav tre tagits fram på kommunövergripande nivå och 

resterande är nämndspecifika. Inför framtagande av kontrollplan har en riskbedömning av 

samtliga kontrollmoment genomförts. Vid riskbedömningen deltog vård- och omsorgsnämndens 

presidium och tjänstepersoner vid förvaltningen; ekonom, personalkonsult och utvecklings-

ledare. 

 

 

Följande risker har kontrollerats utifrån beslutad kontrollplan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Resultat  

Resultatrapport för internkontrollen 2020 redovisades vid nämndsammanträdet i december. 

Rapporten ingår som en del i det systematiska förbättringsarbetet och utgör ett underlag till nästa 

års internkontrollplan.  



 

12 
 

Resultatet av kontrollerna visade sammantaget på god följsamhet av fattade beslut och befintliga 

rutiner. De brister som identifierats är återrapporterade till berörda ansvariga och vissa brister 

åtgärdades direkt i samband med kontrollen. 

 

Brister framkom avseende introduktion för nyanställda. Vid stickprovskontroll av tio genom-

förda anställningar under året framkom att fem av de tio medarbetarna hade fått en fullständig 

introduktion enligt förvaltningens rutiner och rätt checklista. Övriga kontrollmoment som delvis 

visade på brister var förteckningar över; IT-system, register enligt GDPR och personuppgifts-

biträdesavtal. Förteckningarna var inte helt kompletta.  

 

Avseende kontroll av vårdövergångar mellan slutenvård och öppenvård redovisas en samman-

tagen bedömning av hur övergångarna fungerat under året i Patiensäkerhetsberättelsen år 2020.  

 

Av femton kontrollmoment är ett inte genomfört enligt plan. Det avser systematiskt brand-

skyddsarbete med kontroll av kompetensen hos Vård & Omsorgs enhetschefer. Tillsyn över 

brandskyddsarbete ingick dock även i kontrollmoment Säkerhetsarbete. Kontroll av säkerhets-

arbete genomfördes inom fem enheter genom besök av säkerhetsansvarig tjänsteman vid 

Serviceförvaltningen. Berörda enheter var    

 

 Bräddegårdens äldreboende, Råda 

 Lugnets äldreboende, Örslösa 

 Galeasen/kortid/dagverksamhet ÅVC 

 Stavgatans gruppbostad 

 Rudenschöldsgatans gruppbostad. 

 

Vid besöken kontrollerades verksamheterna utifrån risker avseende; brand, tillträdesskydd, stöld, 

skadegörelse, kontanthantering samt nyckelhantering. Säkerhetsansvarig bedömde att kontroll-

erna visade på goda resultat. Vissa brister framkom vilka har återrapporterats till berörda enhets-

chefer och extern fastighetsägare. 

  

  

Extern tillsyn  
 

Under året har externa tillsyner genomförts av inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) vilka ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och 

sjukvårdspersonal, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade.  

 

Med anledning av utbrottet av Covid-19 har IVO genomfört tillsynsinsatser 

 med underlag av kommunernas inrapporterade ej verkställda beslut. Tillsynen har riktat sig 

till samtliga kommuner i landet. Syftet med tillsynen var att granska hur kommunen, under 

utbrottet av covid-19, tillgodosett behoven hos enskilda personer med socialtjänstinsatser. 

IVO har granskat hur kommunen säkerställt kvalitet och säkerhet vid förändringar i insatser, 

för att tillgodose enskildas behov. Efter genomgång av inkomna uppgifter ska IVO genomföra 

en riskanalys för att välja ut kommuner för fortsatt tillsyn. 
 

 avseende smittspridningen av Covid-19 har en tillsynsinsats genomförts som fokuserat på 

medicinsk vård och behandling för äldre som bor på särskilda boenden. Tillsynen riktade sig 

i inledningsskedet till samtliga kommuner och regioner i landet. IVO beslutade att fördjupa 
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granskningen avseende två särskilda boenden i Lidköpings kommun. Mer detaljerade 

uppgifter om tillsynen redovisas i nämndens Patientsäkerhetsberättelse för år 2020.    

 

Resultat av genomförda tillsyner ska återrapporteras av IVO under första kvartalet 2021. 

 
  

 

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 år 2020?  
 

 daglig verksamhet, enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS  

 äldreomsorgen, för personer som är 65 år och äldre som har stöd 

och hjälp från hemvård eller bor på äldreboende  

 korttidsvistelse för barn och unga, Grodden. 

 

Ytterligare en undersökning var planerad, inom växelvårdsenheten 

vid Ågårdsskogens vårdcentrum, blev dock inställd på grund av Covid-19.  

 

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

funktionsnedsättning ska genomföras med liknande systematik som inom äldreomsorgen.  

Uppdraget är att brukare som bor i grupp- eller servicebostad, deltar i daglig verksamhet eller har 

insats i form av personlig assistans ska tillfrågas om upplevd kvalitet med intervallet vartannat 

år. Under år 2020 genomfördes undersökningar enligt plan med undantag av den inom 

växelvården.   

 

Samtliga enheter där brukarundersökningar genomförts har fått del av sina resultat. Enhetschef 

tillsammans med medarbetare ska analysera resultaten och lyfta in bevarande- och utvecklings-

områden i enhetens handlingsplan för år 2021. Vanligtvis kommuniceras resultaten även vid 

brukarråd och anhörigträffar men på grund av Covid-19 har dessa mötesforum ställts in.  

 

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.  

 

https://lidkoping.se/kommun-och-politik/kvalitet-och-resultat/kundundersokningar/
https://lidkoping.se/kommun-och-politik/kvalitet-och-resultat/kundundersokningar/
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Brukarundersökning Funktionsnedsättning 

År 2020 var tredje gången som nämnden använde sig av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) nationella koncept 

för brukarundersökningar inom daglig verksamhet. Vid 

undersökningen samverkade Vård & Omsorg och Social & 

Arbetsmarknad, då båda förvaltningarna verkställer insatsen 

daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.  

 

Ett webbaserat enkätverktyg användes som stöd vid genom-

förandet, frågorna har tagits fram av SKR. Enkätverktyget har 

tal- och bildstöd i form av pictogrambilder som förtydligar 

frågeställningarna och gör det möjligt för fler brukare att svara 

helt självständigt på frågor. Övervägande andelen av brukarna i 

årets undersökning svarade själva digitalt via en läsplatta, några valde att svara via 

pappersenkäter.  

 

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 daglig verksamhet  

Enkäten innehöll tio frågor. I Lidköping svarade 114 personer av 205 möjliga på enkäten vilket 

var 56 procent av de tillfrågade, könsfördelning 40 kvinnor och 73 män samt 1 person som 

svarade alternativet ”Annat”. Svarsfrekvensen var lägre än genomsnittet för riket som var  

60 procent.   

 

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

                    Riket 

 78 procent svarar att de får bestämma om saker som är viktiga för dem                             73   

 90 procent svarar att de får den hjälp de vill ha                                                 86 

 78 procent tycker att personalen pratar med dem så de förstår vad personalen menar        76                                           

 85 procent tycker att personalen förstår vad brukaren säger                                                77                                                                     

 94 procent tycker att personalen bryr sig om dem                                                               89 

 88 procent känner sig trygga med alla i personalen                                                             83 

 82 procent säger att de aldrig är rädda för något 1                                                               73                                               

 92 procent svarar att de alltid trivs på sin dagliga verksamhet                                          83 

 93 procent vet vem de ska prata med om något är dåligt                                 88 

 88 procent anser att verksamheten är viktig för dem                                            83 

 

Lidköpings resultat visade att de allra flesta som besvarat enkäten är nöjda med sin dagliga 

verksamhet. Nöjdheten har ökat jämfört med förra undersökningen, särskilt på frågorna om 

brukarna trivs på sin dagliga verksamhet och om personalen bryr sig om dem. Brukarna vet 

också i högre grad vem de ska kontakta om något är dåligt i verksamheten. Positivt var också att 

lägre andel har svarat att de var rädda för något på sin dagliga verksamhet. Lidköpings resultat 

var högre på samtliga frågor än genomsnittet för riket. 

                                                 
1 På frågan ” Är du rädd för något på din dagliga verksamhet”? redovisas svarsalternativ Aldrig som positivt svar 

Exempel på enkätfråga med bildstöd 
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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 på sin dagliga verksamhet. Det som framkom var att de oftast 

var rädda för andra saker än något just där såsom andra personer i omgivningen, katter, hundar, 

höga ljud och trafiken på väg till verksamheten. 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. 

 

Vid analys av skillnader i resultatet mellan könen visade det att männen uppgav i högre grad att 

de fick bestämma om saker som var viktiga för dem och att de fick den hjälp de ville ha. Där-

emot uppgav kvinnorna i högre grad att personalen alltid brydde sig om dem och att de alltid 

trivdes på sin dagliga verksamhet. Störst signifikant skillnad i resultat mellan könen var om det 

de gör på den dagliga verksamheten var viktigt för dem. 95 procent av kvinnorna svarade Ja på 

frågan, motsvarande värde för männen var 85 procent.                 

 

Svarsfrekvensen var lägre i årets undersökning, både i jämförelse över tid och i jämförelse med 

riket. En anledning till detta var att färre brukare deltog i daglig verksamhet på grund av Covid-

19. Tidigare års undersökningar har genomförts av två utbildade frågeassistenter vilka fungerat 

som stöd för brukarna. Årets upplägg blev annorlunda till följd av pandemin och rådande  

restriktioner. Lidköping tog beslut att endast de brukare som var på daglig verksamhet under 

aktuell undersökningsperiod skulle besvara enkäten.  

 

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, färgsättn-

ing och med stöd av pictogrambilder.    

 

Resultat korttidsverksamhet Grodden 

Korttidshemmet Grodden har för första gången genomfört en brukarundersökning riktad till 

ungdomar som vistas på Hus 2, en enhet som riktar sig till äldre högfungerande ungdomar vilka 

har korttidsvistelsebeslut (de sover på Grodden under vardagar, måndag-fredag).  

 

De ungdomar som träffar Groddens personal utanför lokalerna exempelvis vid ledsagnings-

beslut, avlastning i hemmet, fritidsbeslut, eller enbart helgvistelse var inte inkluderade i 

undersökningen. Orsak till detta var tillgänglighet till ansvarig personal som utförde under-

sökningen samt den begränsade fysiska miljön utanför Grodden på grund av rådande pandemi. 

Undersökningen genomfördes oktober - december 2020. 

 

Syftet med undersökning var att få veta mer om hur brukare upplever deras vistelse på Grodden. 

Brukarens vistelsemiljö och trivsel är en viktig faktor för att verksamheten ska kunna leverera 

service av god kvalitet till brukare och deras familjer.  

 

 

Exempel pictogrambild med resultat   



 

16 
 

Undersökningen utfördes med hjälp av bildstöd. Ungdomar kunde 

välja ett svar bland fyra alternativ. Personal fanns tillgänglig för att 

förklara och stötta ungdomarna. Totalt deltog 12 av 15 brukare som 

tillhör den ovannämnda gruppen vilket innebär en svarsfrekvens på 

80 procent. 

 

Resultatet visade på hög nöjdhet avseende känsla av trygghet och 

trivsel på Grodden. Hälften uppgav att de träffat nya vänner där. 

Samtliga svarade att de fick vila när de var på Grodden samtidigt 

uppgav åtta av dem att de behövde få längre vila. Fyra ungdomar 

gillade maten medan övriga gillade den ”sådär” eller inte alls.     

 

Avseende aktiviteter upplevde flertalet att de fick göra roliga 

aktiviteter och lära sig nya saker däremot upplevdes de inte alltid 

som så intressanta. Flertalet svarade att de hade någon att prata med 

på Grodden när de behövde det. Lägre värde fick frågan om de fått vara 

med och bestämma eller påverka det som är viktigt för dem på Grodden.   

    

                                                                                                            

 

Återkoppling av resultat kommer att ske i början av år 2021. Ungdomarna kommer involveras i 

förbättringsarbetet.  
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Brukarundersökning Äldreomsorgen  

Brukarundersökningen i äldreomsorgen genomfördes under perioden mars – maj 2020. 

Med största sannolikhet har rådande pandemi påverkat antal svarande totalt, framförallt inom 

äldreboenden var svarsfrekvensen signifikant lägre än tidigare år. Inom målgruppen är det ofta 

förekommande att anhöriga hjälper den boende att besvara enkäten. Detta var inte möjligt i årets 

undersökning då det under denna period infördes besöksstopp på äldreboenden.     

  

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 äldreboende 

I Lidköping svarade 150 personer på enkäten, 105 kvinnor och 45 män, vilket var 51 procent av 

de tillfrågade. Svarsfrekvensen var betydligt högre än snittet för riket som var 40 procent.  

 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lidköping 70 67 70 67 66 64 68 51 

Riket 58 55 55 56 54 49 50 40 

 

 

 

Generellt för riket visar trenden på minskad svarsfrekvens inom äldreboende. Lidköping har 

dock haft hög svarsfrekvens i jämförelse med riket under de år undersökningen genomförts. En 

orsak till lägre deltagande i år var rådande pandemi. Flertalet av de som bor på äldreboende har 

stora omvårdnadsbehov och har svårt att självständigt besvara enkäten. 37 procent har själva 

besvarat enkäten motsvarande värde för hemvård var 63 procent.   

 

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? 2020 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020 
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Resultaten visar att  

                 Riket  

 96 procent anser att de får ett gott bemötande av personalen                                           94  

 94 procent känner förtroende för personalen                                                                    87 

 94 procent känner sig trygg på sitt äldreboende                                                               84 

 92 procent upplever att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov                    82 

 91 procent är sammantaget nöjd med äldreboendet                                                         81 

 

Lidköping har fortsatt goda resultat 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 undersökningen 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 91 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 2020.  

 

 
 

 

Det genomsnittliga värdet på 91 procent är något lägre än föregående år 2019 då utfallet var 93 

procent. Helhetsbetyget per äldreboende i Lidköping har en spännvidd från 67 till 100 procent 

nöjda brukare. Fyra äldreboenden har sammantaget 100 procent nöjda brukare, en viss försämr-

ing jämfört med föregående år då motsvarande utfall var fem äldreboenden. Skillnaderna 

avseende helhetsbetyg är större mellan äldreboenden än mellan hemvårdens enheter.   

   

 
Kommentar till tabell: Guldvingens äldreboende avvecklades succesivt under år 2020. 
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I diagrammet nedan presenteras det genomsnittliga resultatet för samtliga äldreboenden i 

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

 

 
 

 

 

Resultaten visar att: 

                                              Riket  

 32 procent upplever att de inte besväras av ensamhet                                                       30  

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

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

 67 procent tycker att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar                53 

 76 procent tycker att de kan påverka vilka tider de får hjälp                                            60 

 

 

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

genomgående är signifikant högre än rikets snitt med undantag av upplevd ensamhet, där 32 

procent svarar att de inte besväras av ensamhet. Resultatet avseende upplevd ensamhet har 

försämrats sedan förra mätningen och speglar med stor sannolikhet rådande situation utifrån 

pandemin och medföljande restriktioner. Åtgärder för att motverka upplevd ensamhet har varit 

att jobba mer med individanpassade aktiviteter. Ovanstående resultat är utvecklingsområden 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? 2020 
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Resultat hemvård 

I Lidköping svarade 428 personer på enkäten, 282 kvinnor och 146 män, vilket är 68 procent av 

de tillfrågade. Svarsfrekvensen var även i årets undersökning högre än snittet för riket som var 

57 procent.  

 

 

Bedömningen är att svarsfrekvensen inom hemvård inte har påverkats av rådande situation med 

pandemi i lika stor utsträckning som inom äldreboenden. Trenden visar dock på minskad svars-

frekvens över tid även inom hemvård. Fler brukare svarar själva på enkäten jämfört med äldre-

boende, 63 procent av de svarande jämfört med  äldreboende där 37 procent uppgav att de svarat 

själva. Vilket är naturligt då fler som har hemvård 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 

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

 97 procent är sammantaget nöjda med hemvården                                                         88 

 96 procent känner förtroende för personalen                                                                  89 

 94 procent känner sig trygga hemma med hemvård                                                       86 

 93 procent tycker att personalen utför sina arbetsuppgifter bra                                     86 

 

 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lidköping 81 76 75 72 73 70 71 68 

Riket 70 67 67 65 63 60 60 57 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020 
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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 förutom resultatet för 

bemötande där värdet är detsamma. Liksom inom äldreboenden 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 97 procent att de är nöjda, en ökning från förra mätningen. 

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 2020.  

 

 
 

 

Helhetsbetyget per hemvårdsenhet i Lidköping har en spännvidd från 94 till 100 procent nöjda 

brukare. Skillnaden mellan enheterna har minskat, vid förra mätningen var spännvidden 88 till 

100 procent. Fyra enheter har sammantaget 100 procent nöjda brukare, en ökning med en enhet 

från förra mätningen. Helhetsbetyget visar på jämnare resultat mellan enheterna i hemvården 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 

 53 procent besväras inte av ensamhet                                                                              47  

 68 vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål                                              64 

 70 anser att de kan påverka vilka tider de får hjälp                                                          59 

 84 procent tycker att personalen brukar informera om tillfälliga förändringar                66 

 90 procent anser att personalen har tillräckligt med tid för arbetet                                  80 

 

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. 

47 procent av de som besvarat enkäten upplever att de besväras av ensamhet varav 9 procent 

svarat att de ofta besväras av ensamhet. Motsvarande värde för riket var 13 procent. Detta är 

samma värden som vid förra årets mätning.   

  

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

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

informera om tillfälliga förändringar och att brukarna kan påverka vilken tid de får hjälp.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Socialstyrelsen, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2020 
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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.  

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 flertalet mätningar och jämförelser som genomförs på kommun- och enhetsnivå presenteras i 

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada.                                

 

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 

Med anledning av pandemin beslutade Socialstyrelsen att inte genomföra enhetsundersökningar 

år 2020 inom "Daglig verksamhet och bostad med särskild service LSS" samt "Äldreomsorg och 

kommunal hälso- och sjukvård". Vanligtvis besvarar samtliga enheter inom dessa verksamheter 

årligen en enkät från Socialstyrelsen. Enhetsundersökningen kompletterar resultat från brukar-

undersökningar och bidrar till att få fram en mer samlad bild av verksamhetens kvalitet. 

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

av genomförandeplan, 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. 

    

Kommunens Kvalitet i Korthet  

I rapporten Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) redovisas resultat 

inom områden som bedöms vara viktiga ur ett medborgarperspektiv,  

Syftet med KKiK är framför allt att stärka de förtroendevalda i att styra 

mot resultat och att föra dialog med medborgarna. 

  

Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och 

effektivitet i jämförelse med andra kommuner. KKiK ger inte svaret på allt, men det ger en bra 

lägesbild. Idag ingår 260 kommuner i nätverket och SKR skriver i senaste rapporten ”vi kan med 

belägg påstå att de nyckeltal som utvecklats och används är stabila och i allra högsta grad 

relevanta, även i kristider”.  

 

http://www.kolada.se/
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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 

Rapporten innehåller sammanlagt 36 mått. Resultat för samtliga mått finns på www.skr.se/kkik 

År 2020 deltog Lidköping för tionde året i KKiK mätningen. I nedanstående tabell visas 

Lidköpings resultat för de tre senaste åren avseende mätområde Stöd och omsorg.   

 

 

 

Färgmarkeringen; grön, gul eller röd, visar Lidköpings värde relativt landets andra kommuner. 

Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst värde, gul motsvarar 

de 50 procenten i mitten och röd står för de 25 procent av kommunerna med minst fördelaktigt 

resultat. Saknas statistik beror det på att ingen nationell statistik funnits att tillgå. Samtliga 

kostnadsmått redovisas med viss eftersläpning.  

Resultat år 2020 för mått som ingår i vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde visar att 

 brukarbedömning av kvalitet inom äldreomsorgen visar på fortsatt hög nöjdhet, både över tid 

och i jämförelse med andra. Måtten som avser daglig verksamhet och bostäder enligt LSS, 

hamnar på liknande värden som rikets genomsnitt.      

http://www.skr.se/kkik
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 väntetid till äldreboende var i Lidköping 21 dagar i genomsnitt, motsvarande värde för riket 

var 64 dagar 

 väntetid till bostad med särskild service enligt LSS var i Lidköping 41 dagar i genomsnitt, 

motsvarande värde för riket var 159 dagar 

 mätning av personalkontinuiteten visade att hemtjänsttagare i Lidköping som hade hjälp 

minst två gånger dag träffade i genomsnitt 12 olika personal, motsvarande värde för riket var 

16 olika personal 

 angående bedömda kvalitetsaspekter inom särskilt boende för äldre var Lidköpings värde 

som riket i genomsnitt, bland annat baserades värdet på frågan om tillgång till wifi och om  

äldreboenden kunde erbjuda minst två olika maträtter vid huvudmålet.  

 

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. 

Personalförsörjning 

Åtgärder för att klara personalförsörjning har varit det långsiktiga arbete avseende arbetstidsför-

läggning som pågått utifrån att alla medarbetare ska erbjudas heltidsanställning. Fler heltids-

arbetande bidrar till mer stabilitet i organisationen och är en del av den långsiktiga kompetens-

försörjningen. Andel heltidsanställda inom vården och omsorgen i Lidköping är hög i jämförelse 

med riket, utfall i november 95 procent, utfallet för de som faktiskt arbetade heltid var 68 

procent. Samtliga vårdnära yrken är konkurrensutsatta vilket är en långsiktig utmaning men har 

hanterats under året. Höjd pensionsålder infördes 1 januari 2020 och har bidragit positivt till 

personalförsörjningen 

 

Under hösten startade ”Äldreomsorgslyftet”, en statlig utbildningssatsning, som innebar att ett 

30-tal outbildade medarbetare rekryterades och ska genomföra utbildning till undersköterska på 

betald arbetstid på 50 procent och arbeta i verksamheterna övriga 50 procent av deras heltids-

anställning. Satsningen görs tillsammans med Campus och kommer fortgå under år 2021 och 

2022. Inom område Funktionsnedsättning finns behov av fler medarbetare med specialist- 

kompetens, stödassistenter med autismkunnande eller liknande. Ambitionen att anställa fler 

stödpedagoger har efterlevts då flera nya stödpedagoger anställts under året. 

 

Under våren 2020 ändrades nattarbetspassens längd från 10 timmar till 9 timmar med syfte att 

skapa ett mer hållbart arbetsliv för nattmedarbetarna. Inledningsvis fanns delade uppfattningar 

hos berörda medarbetare kring förändringens positiva påverkan.  

 

Kompetensutveckling 

I Lidköping har en hög andel utbildad omvårdnads- och stödpersonal, 99 procent har adekvat 

utbildning. I skrivande stund finns ingen motsvarande rapporterad uppgift för riket som helhet. 

Vid förra årets jämförelser var Lidköping bland de kommuner i riket med högst andel utbildad 

personal inom vård- och omsorgssektorn.  
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Avseende kompetensutveckling har en omfattande satsning på ökad digital kompetens fortsatt 

under året genom DiVOS-projektet, Digital kompetens inom Vård & Omsorg i Skaraborg. Med 

medel från ESF-rådet har alla anställda erbjudits utbildning. Alla enheter har inte haft möjlighet 

att genomföra utbildningen enligt plan på grund av Covid-19. För att öka antal specialistut-

bildade medarbetare har utbildningsbidrag beviljats till ett tjugotal undersköterskor respektive 

stödassistenter för studier på yrkeshögskola samt till två sjuksköterskor och en sjukgymnast för 

specialistutbildningar på högskolenivå. Merparten av övrigt planerade kompetensutvecklande 

insatser har pausats under pandemin. 

Vård & Omsorg har ett väl utvecklat samarbete med såväl De la Gardie gymnasiet som Campus 

Västra Skaraborg och Skövde yrkeshögskola, vilka är viktiga samarbetspartners för Vård & 

Omsorgs kompetensförsörjning. Vård & Omsorg har under året deltagit i Vård och Omsorgs 

College, ett samarbete mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare för 

att forma vård- och omsorgsutbildningar, utveckla utbildningar och höja kvaliteten inom 

verksamheterna.  

 

Projekt kring språkstödjande arbetsplats har initierats men har inte påbörjats som planerat på 

grund av Covid-19. Målsättning med projektet är att det ska leda till att fler med svenska som 

andra språk kan anställas. Campus har under året upparbetat ett utbildningsspår vid SFI med 

inriktning till vård- och omsorgsarbete redan under grundutbildningen inom SFI för att markn-

adsföra en fortsatt inriktning inom området. 

 

Medarbetarundersökning  

Lidköpings kommun har under året genomfört en medarbetarundersökning riktad till samtliga 

månadsanställda i kommunen. Undersökningen genomförs vartannat år. Syftet är att få veta mer 

om hur medarbetarna upplever arbetsmiljön på sina arbetsplatser. Medarbetarnas arbetsmiljö och 

trivsel är viktiga faktorer för att kunna erbjuda en bra service till medborgarna i Lidköpings 

kommun. Undersökningen ger möjlighet att följa upp och mäta hur insatser som genomförts 

påverkat arbetsmiljön och resultatet av undersökningen ska vara ett diskussionsunderlag för 

utveckling och förbättring. 

 

Totalt svarade 926 av Vård & Omsorgs medarbetare på enkäten, vilket innebar en svarsfrekvens 

på 73 procent. Hållbart medarbetarengagemang, HME, har ökat något från år 2018 till 2020 och 

nästan samtliga jämförbara frågor visade på en positiv utveckling. Nedanstående tabell visar 

resultat för Vård & Omsorg och kommunen som helhet. 
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Ledarskapet får goda betyg inom förvaltningen. En klar majoritet, 77 procent, har förtroende för 

sin närmaste chef. Resultatet visade att de allra flesta medarbetarna   

 såg fram emot att gå till arbetet 

 hade en tydlig bild över sitt ansvarsområde 

 visste vad som förväntades av dem i arbetet 

 generellt hade en rimlig arbetsbelastning och möjlighet till återhämtning efter arbetstoppar 

 var som helhet nöjda med Lidköpings kommun som arbetsgivare 

 rekommenderade gärna Lidköpings kommun som arbetsgivare. 

 

Arbetet med att gå igenom resultatet på alla enheter pågår och därefter fortsätter arbetet med 

handlingsplaner på såväl enhets- som förvaltningsnivå. Tydligast identifierade utvecklings-

områden för förvaltningen är  

 arbeta aktivt för att förvalta den goda trenden i arbetssituationen, hur säkerställer vi att 

medarbetarna lär nytt, utvecklas och upplever sitt arbete som meningsfullt? 

 arbetet med mål, hur de följs upp och utvärderas, en tydlig återkoppling är viktig för att man 

ska se sin del i helheten och känna delaktighet 

 möjlighet till ännu bättre återhämtning mellan arbetstoppar.  

  

 

Utveckling  
Ledning och stab har tidigare år i samband med uppföljningsdialogerna 

följt upp enheternas aktiviteter som ska bidra till att förbättra och utveckla 

verksamheten. På grund av pandemin ställdes årets dialogtillfällen in.  

Nedan nämns ett axplock av utvecklingsområden som identifierats i 

enheternas verksamhetsberättelser för år 2020.  

Utvecklingsområden 

 Arbetet med att minska sjukfrånvaron är en fortsatt prioriterad fråga. Oro i verksamheterna 

avseende personalförsörjning inför fortsatt pandemi.  

 Storleken på personalutrymmen lyfts som en utmaning då det gäller att förhindra 

smittspridning.  

 Bemanning, personalförsörjning, scheman och kontinuitet lyfts generellt som en utmaning 

för många enheter; att man har bemanning i balans, att det är balans i bemanningsresurserna, 

att schemaprocessen optimeras och att kontinuiteten för våra brukare blir bra. 

 Flertalet enhetschefer lyfter ledningsteam och brukarteam som en avgörande 

framgångsfaktor, hela teamet är viktigt för att bedriva verksamheten. Handledning i både 

ärenden och arbetsmetoder beskrivs också som en framgångsfaktor som gör skillnad i 

vardagen, något som bör utvecklas ytterligare.   

 DiVOS bedöms vara en viktig utbildningssatsning. Flertalet lyfter förhoppningar om ökad 

användning av välfärdsteknik i verksamheten.  

 Mat, måltidsstund och aktiviteter lyfts som viktiga punkter för brukarna. Här ses samarbets-

partnern Serviceförvaltningen som en viktig del i arbetet. Även samverkan som sker inom 

förvaltningen mellan olika enheter ses som en framgångsfaktor.  

 Förändrat arbetssätt för Mat & Inköp – digitalisera mera. 

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

ett utmanande beteende, personalens behov av handledning ökar. Behov av ökad kompetens 

generellt inom område psykisk ohälsa. 

 Nytt arbetssätt ”Trygg hemgång” och inrättandet av ett bedömningsteam behöver utvärderas 

under år 2021.  
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 Administrativt stöd till chefer via bemanningsenheterna finns – hur och med vad framöver?  

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

att få in denna tid i verksamheten beskriver äldreomsorgscheferna.  

 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. 

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

på landsbygden. Hur nå fler som är ofrivilligt ensamma? 

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

kontinuerligt.  
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