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Ekonomisk uppföljning per februari 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av socialförvaltningens verksamheter – utfall per februari samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. 
 
Drift 
Prognosen visar ett resultat på -3 827 tkr jämfört med budget. De mest väsentliga 
avvikelserna mot budget är:   

• Köpt plats inom barn och ungdomsvård 
• Intäkter från migrationsverket för flyktingmottagande 

 
Investering 
Prognosen visar ett resultat på 0 tkr jämfört med budget.  
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
Kommunstyrelsen 
 
 
Malin Tisell 
Chef Socialförvaltningen 
2021-03-09 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 
Utfallet till och med februari månad jämfört med budget för samma period är -4801 tkr. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på nedanstående orsaker: 

• Ökade kostnader i samband med Covid-19 - 2 670 tkr 
• Ökade kostnader för placeringar inom barn och ungdom 
• Ökade kostnader för vuxna med missbruk 

Prognosen efter februari månad visar ett årsresultat på -3 827 tkr mot budget. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på nedanstående orsaker: 

• Tre placeringar för barn och ungdomar som inte fanns med vid budgetarbetet orsakar ett 
underskott mot budget med -2 340 tkr. Tidigare har kommunen fått intäkter för dessa 
placeringar från migrationsverket men i och med att de blir svenska medborgare så får 
kommunen inte dessa intäkter längre.  

• Intäkter från migrationsverket prognostiseras bli lägre än budgeten. Det beror på att några 
individer har blivit svenska medborgare sedan budgeten lades. Även intäkter från hyra orsakar 
ett underskott i prognosen då uthyrningen av lägenheter inte har helårseffekt eftersom 
kommunen tar emot nyanlända under hela året. Totalt underskott i prognosen på 
flyktingmottagande är - 1 550 tkr. Etableringsenheten arbetar för att minska underskottet med 
de kostnader som de kan påverka.  

I prognosen har följande åtgärder vägts in för att nå budget i balans: 

• Statsbidrag avseende ökade kostnader i samband med Covid-19 täcker upp nuvarande 
underskott 

• Statsbidrag till äldreomsorgen för god vård och omsorg om äldre täcker upp för ökade 
kostnader kring heltidsresan inom äldreomsorgen. 

• Ökade kostnader för vuxna missbruk täcks upp av minskade kostnader för köpta platser inom 
LSS som beror på utflytt. Prognosen bygger på att ingen inflytt sker inom det området. 

1.1 Socialnämnden 

Prognosrapport SN 

  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr 310 164 306 337 -3 827 54 960 50 158 -4 801 18 306 337 

SN Förvaltningsledning         

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 1 031 1 060 29 140 172 31 13 1 060 

500 Gemensamt äldreomsorg 56 0 -56 56 0 -56 0 0 

509 Hemsjukvård 783 784 1 112 135 22 14 784 

590 Socialförv. gemensamt 11 904 11 922 18 2 561 2 038 -523 21 11 922 

600 Flyktingmottagande 260 260 0 44 42 -3 17 260 

Summa Nettokostnad, tkr 14 035 14 026 -7 2 913 2 386 -527 21 14 026 

Individ/ Familjeomsorg -
Funkt.stöd         

Nettokostnad, tkr         

263 Miljö-hälsa hållb utv 422 423 1 224 85 -139 53 423 

340 Idrotts och fritidsanl 167 165 -2 163 27 -136 99 165 
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  Prog Budg Avv Ack 
utfall 

Ack 
budg 

Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

520 Funktionsstöd 5 322 5 889 567 970 972 2 16 5 889 

531 Boende LSS 32 223 32 235 12 4 713 4 245 -469 15 32 235 

533 Personlig ass LSS 15 552 15 984 432 3 015 2 748 -267 19 15 984 

535 Daglig verksamhet LSS 12 373 12 447 74 2 136 2 131 -5 17 12 447 

538 Gemensamt LSS 9 226 9 383 157 1 336 1 612 276 14 9 383 

539 Övriga insatser LSS 6 634 6 456 -179 966 1 072 107 15 6 456 

559 Vård vuxna missbruk 3 286 2 200 -1 086 849 367 -482 39 2 200 

569 Barn och ungdomsvård 16 416 13 536 -2 880 3 130 2 255 -875 23 13 536 

571 Övrig vuxenvård 2 933 2 973 40 449 488 39 15 2 973 

575 Ekonomiskt bistånd 6 550 6 930 380 850 1 155 305 12 6 930 

580 Individ&familjeoms,tot 10 761 10 748 -13 1 652 1 842 190 15 10 748 

585 Familjerådgivning 367 364 -3 75 63 -12 21 364 

600 Flyktingmottagande 3 602 2 052 -1 550 1 053 332 -721 51 2 052 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 4 659 4 656 -3 1 107 764 -343 24 4 656 

Summa Nettokostnad, tkr 130 494 126 440 -4 054 22 689 20 158 -2 531 18 126 440 

Äldreomsorg         

Nettokostnad, tkr         

500 Gemensamt äldreomsorg 5 945 6 040 95 1 019 1 036 17 16 6 040 

509 Hemsjukvård 23 351 23 430 79 4 251 4 017 -234 18 23 430 

510 Korttidsboende/vård 7 944 7 983 39 1 710 1 406 -304 21 7 983 

511 Hemtjänst 38 159 38 135 -24 6 648 6 372 -276 17 38 135 

512 Särskilt boende 79 310 79 356 46 14 091 12 976 -1 114 18 79 356 

Summa Nettokostnad, tkr 154 709 154 944 235 27 717 25 807 -1 910 18 154 944 

Räddningstjänst         

Nettokostnad, tkr         

270 Säkerhet och trygghet 10 927 10 927 0 1 641 1 807 167 15 10 927 

2 INVESTERINGAR 
Investeringarna under 2021 planeras att gå enligt plan i prognosen efter februari. 

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prognos Budget Avvikelse Utfall Fg prognos 

Nettokostnad, tkr      

Socialnämnden 8 522 8 522 0 303 8 522 

Summa Nettokostnad, tkr 8 522 8 522 0 303 8 522 
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Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden fastställer kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2020. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10§ ska det senast den 1 mars varje 
år upprättas en patientsäkerhetsberättelse och enligt Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 
2011:9) bör det varje år upprättas en sammanhållen kvalitetsberättelse. 
 
Syftet med kvalitets- och patientssäkerhetsberättelsen är att skapa en översyn kring 
hur verksamheterna inom Socialförvaltningen arbetat med kvalitet- och 
patientsäkerhet och hur man valt att arbeta med de framtagna målen och 
strategierna för året.  

Under året har implementeringen av ett nytt kvalitetsledningssystem pågått och ett 
pilotprojekt kopplat till avvikelsehanteringen har genomförts, med fokus på orsak 
och samband gällande rapporterade avvikelser. Till detta har ett metodstöd 
utvecklats som ska stödja enhetscheferna kring hantering och analys av avvikelser. 

Inom avvikelser är det fortsatt områdena fall och läkemedel som det inkommer flest 
rapporterade avvikelser kring. Under 2020 inrapporterades 435 stycken avvikelser 
gällande fallolyckor och 209 stycken läkemedelsrelaterade avvikelser. Ingen 
avvikelse har lett till en allvarlig vårdskada med anmälan till IVO enligt Lex Maria 
under året. 

Det inkom 13 stycken lex Sarah-rapporter under 2020 varav 9 bedömdes 
utgöra missförhållanden som blev närmare utredda i fördjupade händelseanalyser. 
Ett ärende var allvarligt varpå lex Sarah anmälan gjordes till IVO som efter 
granskning avslutade ärendet.  

 
 



 
 

 
Förvaltningens samverkan med andra vårdgivare har präglats av pågående covid-19 
pandemi, både inom ramen för Närområdessamverkan(NOSAM) samt genom 
Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet. En stor del av arbetet har därför 
handlat om att ta fram och sprida lokala riktlinjer och rutiner, arbeta förebyggande 
med information och skyddsutrustning samt minska smittspridningen och 
samarbeta kring smittspårning.  

Tio medarbetare inom Äldreomsorgen påbörjade sin utbildning till undersköterska 
inom satsningen för Äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgen erhöll även ett statsbidrag 
i ett led att minska ensamheten hos äldre där beslut togs att behålla Träffpunkten 
och anställa en dietist. Gällande de övergripande resultaten i Öppna jämförelser 
visade både hemtjänsten och särskilt boende på flera förbättrade resultat. 

Brukarundersökningarna inom funktionshinderområdet visade inom de flesta 
kvalitetsområden på förbättrade resultat. Medarbetare inom funktionsstöd och 
personligt stöd har genomgått extern utbildning i autismpedagogik. Den interna 
kompetensutvecklingsplan som är framtagen för samtliga medarbetare inom 
Funktionsstöd har löpt på under året.  

 
Beredning 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen har upprättats och sammanställts av en 
intern arbetsgrupp. 

Ekonomi 
Ingen ekonomisk påverkan.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutet har ingen påverkan.  
 
Barnrättsperspektiv 
Beslutet påverkar inte barnrättsperspektivet.  
 
Bilagor 
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
 
Expediering av beslut 
Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef  
Förvaltningsledning 
Ruth Lissledal, Verksamhetsutvecklare 
Marie Gülich, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
Marie Andersson, Utredare  
Lena Bos, Metodutvecklare 
Rebecka Jonsson, Ekonom 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Malin Tisell 
Förvaltningschef/socialchef  
2021-03-03 
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1 Sammanfattning 
Sammanfattning 

Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelsen 2020 beskriver förvaltningens systematiska kvalitets- och 
förbättringsarbete under det gångna året. 
Under året har implementeringen av ett nytt kvalitetsledningssystem pågått och ett pilotprojekt 
kopplat till avvikelsehanteringen har genomförts, med fokus på orsak och samband gällande 
rapporterade avvikelser. Till detta har ett metodstöd utvecklats som ska stödja enhetscheferna kring 
hantering och analys av avvikelser. 

Inom avvikelser är det fortsatt områdena fall och läkemedel som det inkommer flest rapporterade 
avvikelser kring. Under 2020 inrapporterades 435 stycken avvikelser gällande fallolyckor och 209 
stycken läkemedelsrelaterade avvikelser. Ingen avvikelse har lett till en allvarlig vårdskada med 
anmälan till IVO enligt Lex Maria under året. 

Det inkom 13 stycken lex Sarah-rapporter under 2020 varav 9 bedömdes utgöra missförhållanden som 
blev närmare utredda i fördjupade händelseanalyser. Ett ärende var allvarligt varpå lex Sarah anmälan 
gjordes till IVO som efter granskning avslutade ärendet. 

Under året har arbetet med samverkande sjukvård fortsatt i syfte att ge fler patienter snabbare, 
tryggare och närmare vård. Samverkansuppdrag består av tre olika delar där det vanligaste uppdraget 
är I väntan på ambulans (IVPA)-uppdrag. Fokus har under året också varit att förbättra processen för 
hemtagning från sjukhus där kommunen utvecklat ett nära samarbete med primärvården ofta i en 
samordnad individuell planering (SIP). 

Tio medarbetare inom Äldreomsorgen påbörjade sin utbildning till undersköterska inom satsningen 
för Äldreomsorgslyftet. Äldreomsorgen erhöll även ett statsbidrag i ett led att minska ensamheten hos 
äldre där beslut togs att behålla Träffpunkten och anställa en dietist. Anställda inom Träffpunkten har 
på grund av covid-19 ställt om sitt arbete och anpassat utifrån rådande situation och vi kan se i Öppna 
jämförelser att de äldre på särskilt boende i mindre utsträckning "ofta besväras av ensamhet". 
Gällande de övergripande resultaten i Öppna jämförelser visade både hemtjänsten och särskilt boende 
fina och på flera håll förbättrade resultat. Förbättringsområden inom särskilt boende är 
utomhusmiljön, trygghet samt få kontakt med personal och inom hemtjänsten finns en högre andel 
äldre som ofta besväras av ensamhet. 

Brukarundersökningarna inom funktionshinderområdet visade inom de flesta kvalitetsområden på 
förbättrade resultat. De frågor som verksamheterna behöver följa upp och arbeta mer specifikt med är 
för daglig verksamhet synpunkter, för gruppbostad trygghet och inom boendestöd är det förtroende 
för personal som är ett förbättringsområde. 

Samtliga stödassistenter och stödpedagoger inom funktionsstöd och personligt stöd arbetade under 
delar av APT-tid enligt den interna kompetensutvecklingsplan som arbetats fram. Fyra stödpedagoger 
fick fördjupad kunskap inom systematiskt arbetssätt autismpedagogik från Utbildningscenter Autism i 
Sunne. Utbildningen finansierades via medel från omställningsfonden. 

Daglig verksamhet inom funktionsstöd behövde ej stänga verksamheten utan har trots vissa 
begränsningar i omfattning och innehåll bedrivits individ- och pandemi-anpassat. 

Modulerna i LifeCare för utförare (funktionsstöd och äldreomsorg, hemtjänsten återstår) och 
handläggare sjösattes enligt projektplan. Arbetet med att överföra beslut, skicka och ta emot enligt de 
olika verksamhetsområdenas prioriteringsordning har fortlöpt under året och fortsätter tills alla 
brukare är inne i det nya systemet. 

2 Mål och strategier 
• Implementering av kvalitetsledningssystem ska genomföras på samtliga enheter inom 

pilotprojektgruppen 
• Processkartläggning av huvudprocesser 
• Utveckla metodstöd för enhetschefer kring hantering och analys av avvikelser 
• Implementera digitala signeringslistor 
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• Implementera Lifecare modul för handläggare och utförare 
• Implementera Nationell Patient Översikt (NPÖ) 
• Framtagning av riktlinjer kring kostnadseffektiv sårvård 
• Studiecirkel palliativ vård för legitimerad personal 
• Förbättrad dokumentation vid palliativ vård 
• Implementera alternativ kompletterande kommunikation (AKK) inom gruppbostad LSS samt 

Personligt Stöd 
• Minska ensamheten hos äldre med förebyggande insatser 

3 Organisatoriskt ansvar 
SOCIALNÄMNDEN 

Övergripande ansvar 

• Beslutar om ett ledningssystem som är anpassat till verksamhetens inriktning och omfattning. 
• Ansvarar för att verksamheten planeras, leds, kontrolleras, följs upp, utvärderas och förbättras 

med stöd av ledningssystemet. 
• Fastställer mål för kvalitetsarbetet, samt följer upp och utvärderar dessa mål. 
• Ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 
• Ser till att verksamheten ges resurser så att förutsättningar finns för måluppfyllelse, i alla de 

mål som finns i verksamheten. 
• Försäkrar sig om att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i övrig yrkesmässigt bedriven 

verksamhet där nämnden upphandlar tjänster eller har avtal med. 
• Fastställer en årlig patientsäkerhetsberättelse. 
• Fastställer en årlig kvalitetsberättelse. 

Processer och rutiner 

• Fastställer och följer upp övergripande mål för verksamhetens processer. 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Tar del av årliga sammanställningar av genomförda riskanalyser och egenkontroller, 
rapporterade avvikelser, inkomna synpunkter och klagomål samt vilka åtgärder som vidtagits 
för att utveckla verksamheten. 

• Tar del av anmälningar och beslut enligt lex Maria och lex Sarah. 

  

FÖRVALTNINGSCHEF 

Övergripande ansvar 

• Rapporterar till socialnämnden. 
• Leder och fördelar kvalitetsutvecklingsarbetet i enlighet med nämndens direktiv och 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 
• Säkerställer att verksamhetens medarbetare arbetar i enlighet med ledningssystemet och att 

beslutade processer och rutiner är kända av medarbetarna. 
• Bevakar verksamhetens totala resursbehov för att säkerställa kvaliteten på kort och lång sikt. 
• Säkerställer ärenden till nämnden så att nämnden kan besluta i enlighet med mål, uppdrag, 

riktlinjer, policys, lagar, speciallagar och andra förordningar. 
• Ser till så att analyser görs och att rapportunderlag lämnas till socialnämnden och 

kommunledningen. 
• Ser till så att intern kontroll av verksamheten sker systematiskt och kontinuerligt. 
• Ansvarar för att avtal om samverkan skrivs där så behövs. 

 

 



 2021-03-11 
 

5 
 

Processer och rutiner 

• Fastställer organisation och årsplanering för processarbetet 
• Fastställer kartlagda processer 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Fastställer processer kopplade till riskanalys, egenkontroll, avvikelsehantering samt 
hantering av klagomål och synpunkter. 

• Fastställer i årsplanering vilka egenkontroller som ska genomföras när under året. 
• Ansvarar för att sammanställningar och analyser av risker, egenkontroller, avvikelser samt 

klagomål och synpunkter genomförs på förvaltningsnivå. 

  

VERKSAMHETSCHEF 

Övergripande ansvar 

• Ansvarar för att avsikten med kvalitetsledningssystemet omsätts i praktisk handling. 

Processer och rutiner 

• Ansvarar för att de processer i verksamheten som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet är 
identifierade, beskrivna och fastställda. 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Ansvarar för att sammanställningar och analyser av risker, egenkontroller, avvikelser samt 
klagomål och synpunkter genomförs på verksamhetsområdesnivå. 

• Beslutar enligt delegationsordning om anmälan till IVO enligt lex Sarah. 

  

ENHETSCHEF 

Processer och rutiner 

• Ansvarar för att implementera processer och förändringar i processer i sin respektive 
verksamhet. 

• Ansvarar för att arbetet sker utifrån fastställda processer i sin respektive verksamhet. 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Ansvarar för att enligt dessa riktlinjer vid behov genomföra riskanalys på sin enhet. 
• Ansvarar för att fastställda egenkontroller genomförs på sin enhet och att detta sker 

tillsammans med medarbetare. 
• Ansvarar för att åtgärda brister i verksamheten som upptäcks vid egenkontroll. 
• Ansvarar för att avvikelser samt klagomål och synpunkter hanteras enligt fastställda 

processer. 
• Ansvarar för att avvikelser samt klagomål och synpunkter sammanställs och analyseras på 

enhetsnivå enligt fastställd process. 
• Bidrar till sammanställning och analys av avvikelser samt klagomål och synpunkter på 

verksamhetsområdesnivå enligt fastställd process. 

  

PROCESSÄGARE 

• Processägare: Processägare är den som har mandat och resurser som ger förutsättningar för 
att utföra och utveckla processer. Utser processamordnare och processgrupp vid behov. 
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Processer och rutiner 

• Ansvarar för att genomföra riskanalys av sin process. 
• Ansvarar för att vid behov sammankalla sitt processteam för att utveckla och kvalitetssäkra sin 

process 
 

PROCESSSAMORDNARE 

• Processamordnare: Utses av processägaren för att löpande ansvara för utveckling av 
processen. Representera processen i ledningen och svara för att processen som helhet är 
ändamålsenlig och effektiv. Processamordnare sammankallar processgrupp. Stöder 
enhetschefer vid implementering av processer och förändringar i processer. 
 

PROCESSGRUPP 

• Processgrupp: Utses av processägare. Tvärfunktionell grupp från processens olika delar. 
Deltar i utveckling av processen. 

  

VERKSAMHETSUTVECKLARE  

Processer och rutiner 

• Sammanställer årligen det förbättringsarbete som utförts i processer och rapporterar till 
förvaltningsledning och nämnd. 

• Stöder processägare vid utveckling och kvalitetssäkring av processer. 
• Stöder enhetschefer vid implementering av processer. 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Sammanställer årligen tillsammans med MAS/MAR genomförda riskanalyser och 
egenkontroller, rapporterade avvikelser, inkomna klagomål och synpunkter samt vidtagna 
åtgärder och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd. 

• Stöder chefer och processägare vid genomförande av riskanalyser. 
• Stöder chefer vid hantering av avvikelser och klagomål och synpunkter. 

  

MAS/MAR 

Processer och rutiner 

• Sammanställer årligen det förbättringsarbete som utförts i processer kopplade till 
patientsäkerhet och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd. 

• Stöder processägare vid utveckling och kvalitetssäkring av processer kopplade till 
patientsäkerhet. 

• Stöder enhetschefer vid implementering av processer kopplade till patientsäkerhet. 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Följer upp genomförda egenkontroller kopplade till patientsäkerhet enligt gällande 
årsplanering. 

• Sammanställer årligen tillsammans med Kvalitetsutvecklare genomförda riskanalyser och 
egenkontroller, rapporterade avvikelser, inkomna klagomål och synpunkter samt vidtagna 
åtgärder och rapporterar till förvaltningsledning och nämnd. 

• Stöder chefer och processägare vid genomförande av riskanalyser kopplade till 
patientsäkerhet 

• Stöder chefer vid hantering av avvikelser och klagomål och synpunkter kopplade till 
patientsäkerhet. 

• Beslutar enligt delegationsordning om anmälan till IVO enligt lex Maria. 
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MEDARBETARE 

Processer och rutiner 

• Arbetar utifrån fastställda processer och rutiner. 

Systematiskt förbättringsarbete 

• Deltar i riskanalyser och egenkontroller. 
• Rapporterar uppmärksammade avvikelser 
• Bidrar vid utredning och analys av avvikelser samt klagomål och synpunkter. 

4 Processer och rutiner 
Verksamheterna ska enligt föreskriften SOSFS 2011:9 (4 kap 2-4 §) identifiera, beskriva och fastställa 
de processer i verksamheten som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet, men likaså utveckla och 
förbättra befintliga arbetssätt och processer. 

Processer och rutiner som vi arbetet med att förbättra under året är: 

Systematiskt kvalitetsarbete 
För Socialförvaltningens del är det SOSFS 2011:9 som utgör grunden för vårt systematiska 
kvalitetsarbete med fokus på processer, riskbedömningar och egenkontroller. Socialförvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete behöver innehålla alla delar och det påbörjade projektet som startade 
2019, har i uppdrag att fram ett systematiskt arbetssätt för arbetet med processer, riskbedömningar 
och egenkontroller och uppföljning av dessa. 

Det påbörjade projektet gällande implementering av det systematiska kvalitetsarbetet har fortlöpt 
enligt plan och pilotenheterna har tagit fram och implementerat egenkontroller i verksamheterna. 
Under 2021 ska resterande verksamheter inom förvaltningen arbeta fram verksamhetsspecifika 
egenkontroller samt genomföra dem. Under året har socialförvaltningens huvudprocesser kartlagts, 
vilket utgör en grundläggande del i det systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Systematiken i kvalitetsarbetet beskrivs på följande sätt: 

• Planera – hur ska vi göra för att leverera ett gott resultat? 
• Genomföra – gör vi som vi planerat? 
• Följa upp – har det lett till förväntat resultat? 
• Förbättra – åtgärda brister och utveckla processen. 

Riktlinje för lex Sarah och lex Maria 
Riktlinje för rapportering enligt lex Sarah enligt föreskriften SOSFS 2011:9 och enligt bestämmelserna 
enligt lex Maria i patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) har reviderats och implementerats i 
verksamheterna. 

Patientsäkerhet 
Vi har kontinuerligt utvärderat och reviderat våra lokala rutiner för att säkerställa en god kvalitet och 
en god patientsäkerhet. Rutiner och riktlinjer finns publicerade på O:net. I syfte att förebygga att 
läkemedel försvinner har hemsjukvården fortsatt rutinen med att en sjuksköterska, som inte är PAS 
tillsammans med en kollega, ansvarar för att genomföra kontroll av narkotikaklassade läkemedel varje 
månad. 

Definierade mål och arbetssätt har utarbetats och utvecklats med syfte att bl.a. främja 
patientsäkerheten vid samtliga enheter. Rutiner har skapats och specialanpassad utbildning och 
kompetensutveckling för personal genomförs kontinuerligt. Rutiner och riktlinjer har utarbetats och 
reviderats utifrån gällande regelverk och implementerats i samtliga verksamheter. 
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5 Systematiskt förbättringsarbete 
LifeCare verksamhetssystem för social dokumentation 
I mitten av januari började handläggare inom LSS och äldreomsorg använda modulen i skarpt läge. 
Alla nya ansökningar om särskilt boende äldreomsorg handlades i det nya systemet, under 2020 
svarade de nya ansökningarna för cirka 20 % av totala andelen beslut. Inom funktionsstöd arbetade 
handläggarna i LifeCare parallellt med att dels lägga in nya ansökningar och dels med att lägga över de 
beslut som var aktuella för omprövning. Merparten av alla brukare med beslut om gruppbostad fördes 
under året över till LifeCare och drygt hälften av besluten om daglig verksamhet var vid årsskiftet 
överförda till LifeCare. 

Implementeringen av LifeCare i utförarverksamhet funktionsstöd utfördes enligt bild. 

 
Arbetet med social dokumentation i LifeCare kom i gång enligt den projektplan som togs fram. För två 
av gruppboendena, delar av personligt stöd samt daglig verksamhet gick övergången smidigt, även om 
insatstexter och genomförandeplaner blev något färre beroende på omfördelning av personalresurser 
utifrån behovet att möta föreskrifterna om smittskyddsprevention för covid-19. Övriga gruppbostäder 
stod i december i startgroparna för att börja arbeta i LifeCare. 

Arbetssättet enligt bilden ovan applicerades under året till utförarverksamhet äldreomsorg något 
senare på grund av att tillsättningen av dokumentationsombud försenades. I tillägg fick höstens 
utbildningstillfällen för äldreomsorgens dokumentationsombud skjutas fram på grund preventiva 
smittskyddsåtgärder kring covid-19. 

Demensvård 
De planerade utbildningarna i Demens ABC, Webbutbildning och anhörigutbildning som vi normalt 
sett håller varje termin har behövt ställas in på grund av rådande omständigheter gällande covid-19. 

BPSD-registret, är ett nationellt kvalitetsregister vars syfte är att minska beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demenssjukdom. Den planerade administratörsutbildningen i BPSD hölls i 
september med hälften av deltagarna för att kunna hålla avstånd. 
Det genomfördes 30 stycken BPSD registreringar som är basen för god demensvård. Arbetet med att 
utbilda personal i BPSD-registrering har fortsatt kontinuerligt. Registrering i BPSD-registret stödjer 
arbete enligt de nationelle riktlinjer som finns för vård och omsorg vid demenssjukdom, dels 
personcentrerat och i team. 
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Både vårdtagare och medarbetare har upplevt att de besöksförbud som varit under året bidragit till att 
det varit lugnare på demensboendena. En del ”hembesök”, SIP och vårdplaneringar har hållits genom 
digitala möten. 
Kommunens demenssjuksköterska har haft nya tillfälliga arbetsuppgifter under året med att ansvarat 
för självtest covid-19 av kommunens personal. Demenssjuksköterskan har också vikarierat som MAS 
under semesterperioden 2020 

Utveckla metodstöd för enhetschefer kring hantering och analys av avvikelser 
Slutfasen av det förberedande arbetet med att ta fram sammanställningar av avvikelser per enhet 
kategoriserade i ej bedömda och bedömda, ägde rum under årets första kvartal. Sammanställningen 
ska fungera som en inledning i de enskilda möten som planeras med enhetscheferna. Form för hur 
stödet till enhetschef ska erbjudas och arbetsordning för de som kommer att guida i hantering och 
analys av avvikelserna har tagits fram. 

Syftet med införandet av metodstöd för enhetschefer kring hantering och analys av avvikelser är att: 

• kvalitetssäkra hanteringen av avvikelser 
• erhålla en systematisk hantering av avvikelser för att upptäcka eventuella mönster och 

samband 
• möjliggöra mer preventivt arbete för verksamheterna 

Förutsättningarna för metodstödet är att avvikelserna ska vara bedömda av enhetschef. Alla avvikelser 
exporteras från Procapita till Excel och ger en överskådlig bild av samtliga inkomna avvikelser på 
enhetsnivå. Genom att selektera olika parametrar erhålls även en detaljerad bild av inkomna 
avvikelser där samband kan urskiljas, exempelvis om en viss avvikelse oftast sker en viss tid på dygnet. 

Starten av metodstödets direkta del, genomgång med enhetschef, fick skjutas fram till 2021 på grund 
av omprioriteringar i enhetschefernas uppdrag utifrån pandemins effekter på verksamheten. 

Kompetensutveckling inom Funktionsstöd och Personligt stöd 

Kompetensutvecklingsplanen som startade hösten 2019 för stödassistenter/stödpedagoger inom 
funktionsstöd och personligt stöd, har pågått i reducerad takt och med visa justeringar i upplägg på 
grund av pandemin. Innehållet i de olika modulerna presenteras i bilden. 
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Stödpedagoger har tillsammans med enhetschef och metodutvecklare kartlagt den egna 
verksamhetens behov och tagit fram en prioritetsordning av studiematerialet. 

Materialet som har använts ligger fritt ute på organisationernas webbplatser, en del har varit e-
utbildningar där intyg tagits ut efter genomgången kurs. Studiecirklarna har skett under APT-tid där 
stödpedagoger varit cirkelledare och fångat upp reflektioner och på så sätt utvecklats i sina roller. 
Några av stödpedagogerna har genomfört utbildningstillfällen även med andra enheters grupper. 
Personal utan formell utbildning har också arbetat enligt individuella planer med de moduler som 
ligger under den blå streckade linjen i figur 1.  Materialet har i huvudsak hämtats ifrån Socialstyrelsen, 
Autism- och Asperger förbundet, Malmö stad, Demenscentrum, Gillbergs centrum Göteborgs 
universitet samt VG regionens- och Stockholms habilitering 

Formell kompetens genom medel från omställningsfonden 
Utbildningscenter Autism i Sunne bedriver sedan många år intensivutbildningen “Ett pedagogiskt 
arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med autism” Under intensivutbildningen varvas teori 
med praktiska övningar under handledares översyn i skarpt läge. Under en vecka i september 
användes medel från omställningsfonden för att utbilda tre stödpedagoger från daglig verksamhet och 
en stödpedagog från gruppbostad. 

Kompetensutveckling inom Hälso- och sjukvård 
Omsorgspersonal kompetensutvecklas varje år i basala hygienrutiner samt läkemedelshantering. 
Basala hygienrutiner genomförs webbaserat inför delegeringsutbildning i läkemedelshantering. 
Delegeringsutbildning inom läkemedelshantering genomförs med omsorgspersonal som ska vara 
behjälpliga med att lämna ut läkemedel på ett patientsäkert sätt i verksamheterna. 

Kompetensutveckling har också skett utifrån behovet av nya arbetssätt under pandemin som exempel 
handhavande i användandet av skyddsutrustning i kombination med basala hygienrutiner. I syfte att 
kompetensutveckla medarbetare sker det i samband med APT och planeringsdagar. 

Äldreomsorgslyftet 
År 2020 utlyste Socialstyrelsen statsbidraget Äldreomsorgslyftet som syftar till att stärka 
kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg genom att ge personal möjlighet att 
genomgå utbildning till undersköterska på betald arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den tid 
den anställde är frånvarande på grund av studier. Öckerö kommun anmälde 10 personer som fick en 
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tillsvidaretjänst som vårdbiträde från dag 1 när de påbörjade sina studier till undersköterska. Eleverna 
påbörjade sina studier hos utbildningssamordnaren Cuben i september/oktober och de har fått 
handledare utsedda på respektive enhet. Beräknat avslut är årsskiftet 2021/2022 men studietiden kan 
variera beroende på eventuell validering samt individuell studietakt. 

Implementera Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) inom gruppbostad och 
personligt stöd  
Autism är ett kommunikations-och interaktionshandikapp vilket leder till att dessa brukare kan 
upplevas som svåra att bemöta och förstå sig på. Autism förkommer sällan ensamt och majoriteten av 
brukarna med autism i kommunens gruppbostäder har även en utvecklingsstörning. Kombinationen 
autism och utvecklingsstörning ställer höga kunskapskrav på personal för att kunna bemöta och utföra 
det stöd som brukaren har rätt till enligt LSS- lagen. För att öka möjligheterna till en fungerande 
kommunikation mellan brukare och personal planerades modulen Alternativ kompletterande 
kommunikation (AKK) in i den kompetensutvecklingsplan som enheterna inom funktionsstöd och 
personligt stöd arbetar med fram till våren 2021. Syftet är att personal ska få grundläggande kunskap i 
arbetssätt för att stärka den enskildes möjlighet att göra sig förstådd, bland annat för att undvik att 
kommunikationen enbart blir styrande. Kunskapsinhämtningen har skett i cirkelform under APT tid 
där materialet belyst följande delar Vad menas med kommunikation, olika kommunikationssätt, 
omgivningens betydelse, rätten till kommunikation och AKK i ett livsperspektiv. 

Minska ensamheten hos äldre med förebyggande insatser 
För året 2020 erhöll Äldreomsorgen statsbidrag i ett led att minska ensamheten hos äldre med 
förebyggande insatser. Beslut togs att behålla Träffpunkten men på grund av covid-19 har 
Träffpunkten ej varit öppen. De två anställda inom Träffpunktens verksamhet har behövt ställa om sitt 
arbete och anpassat det efter covid-19. Resultatet märks bland annat via Öppna jämförelser där de 
äldre i mindre omfattning ofta besväras av ensamhet. Genom statsbidraget hade även 
Socialförvaltningen möjlighet att anställa en dietist på halvtid som arbetar förebyggande gällande 
äldre och nutrition. 

Nutrition 
Nutritionens betydelse är viktig för den medicinska behandlingen, för undernäring, fall och sårläkning. 
Den påverkar individens självständighet, ork och kognitiva förmåga. Måltiden är grunden i 
nutritionsbehandling och fyller dessutom en viktigt social funktion och är en viktig del av dagen på 
våra boenden. Många professioner är involverade i frågor som rör mat, måltider och nutrition, därför 
behövs en enhetlig syn och att frågorna lyfts i fler forum och på flera nivåer. 

Beslut togs under hösten 2020 att nuvarande ”riktlinje nutrition” ska uppdateras och ersättas av en 
riktlinje för kost och nutrition på Solhöjden, vilken ska skrivas i samverkan mellan enhetschefer för 
särskilt boende, kostenheten och dietist. Beslut togs också om att en rutin gällande förebyggande av 
undernäring ska tas fram. Detta arbete är påbörjat men har försenats pga. covid-19. 

5.1 Samverkan 
Öckerö Kommun samarbetar med både interna och externa vårdgivare, andra utomstående aktörer 
och samarbetspartners. Det är viktigt att det finns fungerande rutiner och tydliga 
samverkansstrukturer för att minimera risken för vårdskador. Öckerö kommun samverkar med 
regioner/landsting och följer de riktlinjer som finns både lokalt och övergripande för vårdarbetet. 
Kommunen anställer sjuksköterskor med erforderlig erfarenhet och hög kompetensnivå för att kunna 
arbeta förebyggande men också att kunna identifiera risker i ett tidigt skede i sitt uppdrag. I de fall vi 
ser risker för vårdskada hos vårdgivare både internt och externt görs analys och riskbedömning, 
förbättringsförslag och vid allvarligare händelser rapporteras detta till IVO (Inspektion för vård och 
omsorg) som en lex Maria anmälan. 

NOSAM 
Inom ramen för NOSAM (Närområdessamverkan) träffas representanter för kommunen (Socialtjänst, 
hemsjukvården, skola, elevhälsan, folkhälsa), vårdcentraler och den psykiatriska öppenvården för att 
samverka kring gemensamma frågor. Inom området hälso- och sjukvård har samverkan skett gällande 
informationsutbyte och diskussion kring den åldrande befolkningen och de konsekvenser som detta 
kan få, särskilt med inriktning på förmodad ökad förekomst av demenssjukdomar framöver. Samråd 
med representanter från vårdcentralerna har varit och är viktig i samband med covid-19 både gällande 
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bedömningar och inskrivning i hemsjukvården och uppföljningar. Under pandemin har NOSAM varit 
ett viktigt samverkansforum för att informera och kommunicera i genomförandet i samarbetet kring 
de brukare som inte kunnat erbjudas sjukhusvård efter att ha varit positiva i covid-19 samt i 
planeringen och logistik inför vaccination. Samverkan har också under 2020 gällt screening av och 
smittspårning covid -19 vid boendena och uppföljning. 

Samverkande sjukvård 
Samverkande sjukvård bygger på ett samarbete mellan primärvård, kommun, och sjukhus med syftet 
att ge fler patienter snabbare, tryggare och närmre vård. I Öckerö Kommun består 
samverkansuppdraget av tre olika delar. 
 
IVPA är det vanligaste uppdraget och används vid akuta sjukdomstillstånd hos en patient där 
kommunens sjuksköterska bedöms ha möjlighet att komma fram före ambulansen. Vid IVPA larmas 
både ambulansen och kommunens sjuksköterska av operatören på SOS. 
Vid ett 1177 uppdrag har patienten först ringt till 1177 för rådgivning av en sjuksköterska. 
Sjuksköterskan bedömer vem som ska kontaktas för ytterligare bedömning och eventuell åtgärd i 
patientens hem. 
 
Vid assistansuppdrag kan sjuksköterskor inom de olika vårdorganisationerna be varandra om hjälp för 
bedömning, exempel på assistansuppdrag kan hemsjukvården be ambulansen med hjälp om ett EKG, 
vårdcentralen kan be hemsjukvården att följa upp en patient som varit på besök tidigare under dagen. 
Vilken form som väljs beror på vårdbehov, plats och tidpunkt när behovet uppstår samt vilka resurser 
som finns tillgängliga. 

Under 2020 samverkade sjukvård och hemtjänst med uppdrag dagtid mellan klockan 8-20. IVPA 
nattetid var ett pågående arbete för att kunna startas upp vid årsskiftet igen. Övriga uppdrag var 
dagtid från ambulanssjukvården och från vårdcentralen. 

Samverkan mellan olika aktörer har setts över under året och en mer långsiktig förbättringsåtgärd 
med rutinen för utlarmning och samarbetet med SOS och Sjukvårdens larmcentral (SvLc) pågår. I 
december 2020 genomfördes utbildning med hälso- och sjukvårdspersonal för IVPA av 
ambulanssjukvården. 

Mobil närvård 
Personcentrerad sammanhållen Mobil närvård med SU, Primärvård, Göteborgs Stad, Partille och 
Öckerö Kommun är ett uppdrag som pågår 2020. Samverkan fortsätter och ett förslag till en 
gemensam och övergripande vårdrutin för mobil närvård för intressenterna inom vårdsamverkan i 
Göteborgsområdet kommer att tas fram. 

Det mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av personcentrerad och sammanhållen vård och 
omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn och samverkan över professions- och vårdgivargränserna. 

Det saknas en gemensam (kommun, sjukhus, VC) vårdrutin för mobil närvård, den ursprungliga 
modellen i mobil närvård behöver utvecklas. Detta är en stor utmaning i Göteborgsområdet med 
många involverade aktörer/vårdgivare. Utvidgat uppdrag avseende mobil hemsjukvårdsläkare under 
2020 i Krav och kvalitetsboken ställer också nya krav på förbättrade samarbetsrutiner. Utvecklingen 
av Närsjukvårdsteam från sjukhusen samt prehospital sjukvård behöver tydligt integreras i mobil 
närvård med kommuner och vårdcentraler såväl offentliga som privata. 

Uppdraget personcentrerat sammanhållen mobil närvård utgår från det som gäller idag kring 
ansvarsfördelning, överenskommelser, riktlinjer och kommunikationsplaner. Andra aktörer som 
berörs av mobil närvård t.ex. sjukvårdens larmcentral, 1177, omsorgskoordinatorer och psykiatriska 
mobila team. 

Palliativ vård 
Palliativ vård i samverkan med VG regionen har varit pausat under pandemin 2020. Öckerö kommun 
har god kompetens och har byggt upp bra verksamheter för allmän palliativ vård främst för 
konsultation och för de specialiserade behoven med hjälp av hemsjukvården och samverkan med 
vårdcentralerna. I samverkan med vårdcentralerna behöver roller, ansvar och tillgänglighet förtydligas 
för att förenkla arbetet. Verksamheterna i kommunen har behov av att kunna tillgodose behovet 
dygnet runt. Vårdcentralerna är idag tillgängliga må-fre kontorstid. 
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Framtagna dokument gällande palliativ vård och tillhörande dokumentation följs upp i det palliativa 
rådet. Hemtjänsten har specialistundersköterska som tillsammans med våra PAS:ar på Hönö är en 
stor tillgång när vi bedriver palliativ vård i det egna hemmet. De gånger som vi upplever att den 
palliativa vården är som bäst är när hemtjänsten och hemsjukvården arbetar som ett team, när 
sjuksköterskan (SSK) och en omvårdnadspersonal gör så många av besöken som möjligt tillsammans 
och SSK är delaktiga även i omvårdnadspersonalens arbete. 

Annan samverkan är vid övergång till sen palliativ fas då ansvarig läkare använder ett digitalt formulär 
för ett sista brytpunktssamtal med patienten och om möjligt även de närstående. I samband med detta 
utfärdas så kallade, Trygghetsordinationer. Detta innebär att läkaren ser över aktuella mediciner och 
sätter ut samtliga förutom de som är symtomlindrande, det vill säga läkemedel mot smärta, 
illamående, oro ångest och andnöd. Syftet är att snabbt kunna lindra symtom som uppkommer med 
att läkaren ordinerar de läkemedel och doser som sjuksköterskan i hemsjukvården kan ge patienten 
med symtomlindrande läkemedel, främst injektioner utan att först kontakta läkaren i den sena 
palliativa fasen. Palliativ vård följs upp med en enkät som anhöriga fyller i och registreras efter 
utvärdering. 

Palliativa rådet 
Palliativa rådet planerade för en studiecirkel med 8 sjuksköterskor samt 2 rehab.personal under våren 
2020. Pandemin gjorde att vi var tvungna att avbryta studiecirkeln under våren. Planen var att ta upp 
den palliativa studiecirkeln till hösten igen men med ökad smittspridning i samhället kunde vi tyvärr 
inte starta upp den som planerat. 

Vi beslutade istället att ta ett omtag kring de Palliativa pärmarna. Ett exemplar gjordes av den 
Palliativa pärmen som ett referens exemplar till alla enheter för att ha i sin lokal och titta i. Vi hade 
även planerat för att våra undersköterskor med specialistkompetens inom palliativ vård skulle ut i 
verksamheterna på APT och informera om pärmarna samt palliativ vård. Pärmarna är klara men vi har 
inte kommit ut i verksamheterna och informerat. Foldern Lindrande vård gjordes klar och har lämnats 
ut i verksamheterna. 

Vi fortsätter att prata om organisatoriskt lärande genom att PAS går igenom dödsfallsenkäten med 
berörd personal och detta fungerar bättre och bättre ute i verksamheterna. En större planerad 
föreläsning gällande palliativ vård blev tyvärr inställd pga. pandemin. 

Vid genomgång av spindeldiagram som kvalitetsindikator förbättrade vi oss vad gäller smärtskattning 
sista levnadsveckan under första halvåret 2020 men under sista halvåret blev det återigen sämre 
siffror. Detta diskuterats på APT i hemsjukvårdsgruppen som en brist och har varit ett 
förbättringsområde som man arbetat med under hösten och resten av året. 
En sjuksköterska i hemsjukvården ansvarar för att lägga in dödsfallsenkäten i det palliativa registret. 
Enkäten arkiveras hos MAS. Under 2020 registrerades 16 stycken. Övervägande inkomna svar från 
anhöriga är att de är nöjda med vård och bemötande i livets slut. 

Samverkan i samband med covid-19 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset VG region Smittskyddsenheten 
En av de första större övergripande arbetsuppgifterna var att ta fram och sammanställa en 
pandemiplan för Socialförvaltningen med syfte att beskriva hur verksamheten kunde upprätthållas i 
händelse av allvarlig smitta av omfattande karaktär. Inledningsvis beskrevs organisationen först på en 
övergripande nationell nivå och därefter på regional och lokal kommunal nivå med betoning att en 
effektiv samverkan mellan olika aktörer krävs för att minska både smittspridning och belastning på de 
olika verksamheterna. En mycket viktig samarbetspartner är den vårdhygieniska kompetensen som 
finns på Sahlgrenska Universitetssjukhus som både rådgivande gällande skyddsutrustning och hur den 
skulle användas vid olika tillfällen. I pandemiplanen finns en förteckning över vilka verksamheter som 
bedöms vara prioriterade vid allvarlig smittspridning samt vilka som kan minska omfattning eller 
ställas in helt. Inom de olika verksamheterna har också olika arbetsuppgifter prioriterats för respektive 
yrkeskategorier. Inom de olika verksamheterna har handlingsplaner med fas 1 och 2 tagits fram med 
tillgänglig personal och resurser att bemanna. I båda faserna prioriterades mat, mediciner och hjälp 
med personlig hygien till brukarna samt upprätthålla en god vårdhygieniskt standard. I 
pandemiplanen finns även en skrivning kring åtgärder vid störningar av transporter och resor samt 
omhändertagande av avlidna om pandemin medför många dödsfall. 
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Samordning kring Covid-19 har skett löpande sedan mars 2020 med VG regionens 
hygiensjuksköterska och vid behov smittskyddsläkaren vid Smittskyddsenheten. Avstämningsmöten 
som smittskyddsenheten har kallat till har genomförts varje vecka eller vid behov tillsammans med 
MAS nätverket i väst och VG-region. Löpande konversation med nätverket via mail har säkerställt en 
gemensam hållning i rekommendationer och rutiner i kommunen som regionala eller lokala rutiner 
och rekommendationer. Information systematiskt har gällt utifrån Folkhälsomyndighetens och 
Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer med information systematiskt om vikten av att 
fortsätta med de basala hygienrutiner, städrutiner och val av skyddsutrustning och hanteringen av 
den. 

Öckerö kommun har följt Folkhälsomyndighetens FHM och Socialstyrelsens rekommendationer i 
kombination med VG regionens rekommendationer och smittskydd. Smittskyddsläkare finns med i 
arbetet vid enheterna gällande besöksförbud som gjordes hemställan om i november. 

Stabsmöten har genomförts varje vecka med information och planering gemensamt för samordning 
och säkerhet. Beredskapslager med skyddsutrustning har skett löpande genom inventering av 
verksamheterna per vecka, lokala och centrala beställningar gjorts systematiskt för att gemensamt 
bygga upp ett beredskapslager utifrån behov och läge. Rutiner och rekommendationer har reviderats 
löpande och finns aktuella på O:net. Basala hygienrutiner, skyddsutrustning och arbetssätt har 
samverkats mest kring under 2020 och förändringar och hemställan om och i besöksförbud 
tillsammans med Smittskyddsläkare, Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. 

6 Riskanalys 
Riskbedömningar 

Under året arbetar verksamheterna systematiskt med att genomföra riskbedömningar vid samtliga 
enheter vid behov. Riskbedömningar görs med hjälp av en mall/checklista. Framkommer det risker 
diskuteras dessa med enhetschefen som ansvarar för att åtgärder vidtas och att en handlingsplan 
upprättas. Arbetet med riskbedömningar kommer att vara ett fokusområde även under 2021 för 
samtliga enheter. Riskbedömningar utifrån riskanalys är ett förbättringsområde att arbeta vidare med 
i förebyggande syfte så att oönskade händelser kan undvikas och som hjälp i avvikelsehantering med 
utredning och händelseanalys. 

En riskmedvetenhet ska genomsyra samtliga processer, enligt SOSFS:2011:9, 5 kap. 1 §, 77 kap 2§ p 4. 
En patientsäkerhetsrisk som identifierats bland annat utifrån verksamhetsrapporter, är att 
sjuksköterskor ibland inte får kännedom om viktiga aspekter som rör patientens hälsa. Det finns 
brister i informationsöverföring vilket kan resultera i att undersökningar fördröjs, journalhanteringen 
avstannar och uppgifter ackumuleras och släpar efter. För att motverka dessa patientsäkerhetsrisker 
sker en bättre dialog i kommunikation och informationsöverföring genom ett närmre samarbete med 
enheterna. Detta för att vården ska kunna bedrivas patientsäkert och att risker ska kunna identifieras 
och åtgärder sättas in i ett tidigt skede. 

Riskbedömning daglig verksamhet, funktionsstöd 
Riskbedömning och planering angående hur daglig verksamhet skulle kunna bedrivas under pandemin 
startade i mars och skedde löpande genom diskussion i ledningsgruppen för funktionsstöd. 
Prioriteringar gjordes både på individ- och gruppnivå. Daglig verksamhet höll under våren stängt en 
dag för planering. Genom prioritering av resurser och anpassning av aktiviteter enligt rådande 
hygienföreskrifter samt hänsynstagande till behov hos brukare, gav det att daglig verksamhet kunde 
bedrivas individanpassat med viss justering i omfattningen. 

Brukare som var hemmaboende eller boende i annan bostadsform än gruppbostad utgick på vanligt 
sätt ifrån daglig verksamhets lokaler. Brukarna i gruppbostad erbjöds planerad sysselsättning hemma 
eller i närområdet av daglig verksamhets personal. De brukare i gruppbostad som prioriterats utifrån 
behov t.ex. stora omställningssvårigheter erbjöds daglig verksamhet på vanligt men anpassat sätt (i 
daglig verksamhets lokaler och av daglig verksamhets personal). 
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14/5-31/5 29/10-22/11 23/11-23/12 24/12-31/12 

Daglig verksamhet i hemmet 
för brukare på gruppbostad 
av daglig verksamhets 
personal * 

Förlängning av arbetssätt 
enligt perioden 14/5-31/5 

Förlängning av arbetssätt 
enligt perioden 29/10-22/11 

Förlängning av arbetssätt 
enligt perioden 23/11-23/12 

Inga förflyttningar med DV:s 
fordon 

   

Inga gruppaktiviteter    

Brukare med annan 
boendeform än gruppbostad 
utgår från daglig verksamhet 

.   

Riskanalys covid-19 
Under våren debuterade covid-19 i Sverige och situationen övergick snabbt till pandemiläge både 
nationellt och internationellt. Tidigt under våren beslutade förvaltningsledningen att riskanalyser 
skulle upprättas i verksamheterna på grund av rådande covid-19 situation, och utifrån dessa skulle 
enhetsspecifika handlingsplaner arbetas fram. Verksamhetsutvecklare tillsammans med utvalda 
medarbetare och enhetschefer delades in i grupper och hade arbetsmöte. Risker kopplat till covid-19 
identifierades och bedömdes enligt vedertagen bedömningsmatris, som bedömer sannolikhet samt 
konsekvens. Baserat på risken storlek (riskvärde) avgörs vilka risker som ska analyseras vidare. 

I nästa steg i riskanalysen identifieras de bakomliggande orsakerna till respektive risk som har 
bedömts ska analyseras vidare. För att säkerställa att inga orsaksområden utelämnats finns angivna 
områden som ska beaktas för varje identifierad risk. 

De framtagna riskanalyserna presenterades därefter i respektive ledningsgrupp och Förvaltningens 
samverkansgrupp (FSG) samt Lokal samverkansgrupp (LSG), och det efterföljande arbetet med 
framtagning av handlingsplaner ansvarade varje enhetschef för. 

7 Egenkontroll 
I det systematiska kvalitetsarbetet ska de som bedriver verksamhet skapa förutsättningar för 
medarbetare att delta i det systematiska förbättringsarbetet. Medarbetarnas erfarenhet avseende 
verksamhetens kvalitet kan ge värdefull information i arbete med att säkra kvaliteten och 
vidareutveckla verksamheten. På så sätt blir verksamheten en lärande organisation. I ett påbörjat 
kommungemensamt projekt, har det skapats goda förutsättningar för att utveckla det systematiska 
kvalitetsarbetet än mer och på så vis också skapas ett bra underlag för egenkontroll. Kvalitetstillsyn 
genomförs idag med egenkontroller inom exempelvis journalgranskning av patientjournaler. 

Egenkontroller 
I samband med projektet kring införandet av systematiskt kvalitetsarbete har arbetsmöten under 
våren genomförts med respektive enhetschef från pilotgruppen och med inbjudna enhetschefer från 
aktuell enhet. Verksamhetsspecifika egenkontrollsfrågor har arbetats fram utifrån uppdrag/uppgift 
och utförd omvärldsbevakning. 
Det framarbetade egenkontrollsunderlaget har därefter presenterats på respektive ledningsgrupp i 
syfte att informera och ge möjlighet för synpunkter och återkoppling från övriga enhetschefer som inte 
ingår i pilotgruppen. Därefter har byggandet av ledningssystemets struktur i Stratsys påbörjats och 
kompletterats med de framtagna egenkontrollsfrågorna. Det kommande arbetet under 2021 kommer 
att handla om att ta fram egenkontroller för de enheter som kvarstår. 

Under hösten 2020 besökte projektledarna de enheter som ingick i pilotprojektet och hade genomgång 
av systematiskt kvalitetsarbete, enheterna fick också testa att utföra egenkontrollerna. När 
egenkontrollen indikerat ett eller flera förbättringsområden arbetar enheten vidare med 
förbättringsområdet och följer upp detta. Egenkontroller ska genomföras två gånger per år, och följas 
upp och analyseras med resultaten från bland annat palliativregistret, BPSD-registret, resultat från 
öppna jämförelser samt brukarundersökningar. 
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Öppna jämförelser Äldreomsorgen 
Inom hela Äldreomsorgen används resultatet från Öppna jämförelser ("Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen"). Sammanställningar av resultatet presenteras och diskuteras på planeringsdagar 
och/eller APT och används för att ta fram nästa års Mål & satsningar. Resultaten används även i dialog 
med boenderåd på Solhöjden. 

Resultaten för Öckerö kommun visar att äldre är mycket nöjda med sin hemtjänst. De flesta känner sig 
trygga med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst, 95% av brukarna uttrycker att de är nöjda med 
sin hemtjänst. När det gäller Hemtjänstens bemötande har de uppnått maxresultatet 100%. Under 
2020 anser de som besvarat enkäten att det blivit lättare att få kontakt med Hemtjänstens personal, 
brukarna får i större utsträckning information om förändringar och hemtjänstpersonalen kommer i 
större utsträckning på avtalad tid. En större andel av brukarna besväras dock ofta av ensamhet något 
som till viss del kan härledas till omständigheterna gällande covid-19. 

 

 

 

Brukarbedömning Hemtjänst 2017 2018 2019 2020 

Helhetssyn, andel (%) 97 95 95 95 

Information om förändringar, andel (%) 71 74 65 71 

Bemötande, andel (%) 97 98 99 100 

Besväras ofta av ensamhet, andel (%) 13 12 8 12 

Få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%) 82 88 89 94 

Förtroende för personalen, andel (%) 94 93 98 99 

Hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 88 91 89 89 

Möjlighet påverka tider, andel (%) 67 64 62 64 

Personalen kommer på avtalad tid, andel (%) 85 83 82 87 

Trygghet, andel (%) 94 92 97 95 

Under 2020 ser vi en klar förbättring av resultatet gällande Särskilt boende. Enligt Öppna jämförelser 
är 88% sammantaget nöjda med särskilt boende i Öckerö kommun. Hänsyn till önskemål och åsikter 
har förbättrats markant från 76% till 91% och brukarna upplever att bemötandet blivit bättre. Vidare 
anser brukarna att maten och måltidsmiljön har förbättrats, en större andel trivs med sina 
rum/lägenheter och brukarna är mer nöjda med utbudet av sociala aktiviteter. Något som återspeglas i 
det faktum att brukarna inte lika ofta besväras av ensamhet jämfört med föregående år. 78% av de 
äldre upplever dock svårigheter att få kontakt med personalen på boendet. Förbättringsområden är 
trygghet, utomhusmiljön samt tillgång till sjuksköterska. 

Brukarbedömning Särskilt boende 2017 2018 2019 2020 

Helhetssyn, andel (%) 84 75 80 88 

Sociala aktiviteter, andel (%) 68 68 61 72 

Tillgång till sjuksköterska, andel (%) 72 68 79 71 

Bemötande, andel (%) 95 94 93 96 

Besväras ofta av ensamhet, andel (%) 30 30 26 23 

Få kontakt med personalen på boendet, andel (%) 80 81 79 78 

Förtroende för personalen, andel (%) 91 90 88 88 

Hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 84 82 76 91 

Maten, andel (%) 67 65 71 88 
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Brukarbedömning Särskilt boende 2017 2018 2019 2020 

Måltidsmiljö, andel (%) 70 61 69 75 

Trivs med rum/lägenhet, andel (%) 80 72 68 85 

Trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%) 69 58 59 69 

Trivsamt utomhus, andel (%) 55 50 37 45 

Trygghet, andel (%) 89 86 83 77 

Brukarundersökning Funktionsstöd 
För andra året i rad genomfördes SKR:s brukarundersökning inom Funktionsstöd. Undersökningen 
omfattade i år samtliga verksamhetsområden och de kvalitetsområden som undersöktes gällde 
självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel. Deltagarna kunde välja mellan att svara via 
pappersenkät eller ett anpassat webbenkätverktyg med ljud- och två olika bildstöd för att tydliggöra 
enkätfrågorna. Många brukare svarar på två enkäter, en om sitt boende och en om sin sysselsättning. I 
år användes en informationsfilm som brukare i hop med handledare på daglig verksamhet jobbat 
fram. Filmen visades i samband med att brukarna erbjöds att delta i undersökningen. Resultaten från 
undersökningen delges enhetscheferna som tar med det till personalgrupperna under APT för 
reflektion och planering av eventuella mål och åtgärder. Varje verksamhet ansvarar för återkoppling av 
resultatet till brukarna på ett individanpassat sätt. 

Det krävdes minst fem svar per verksamhet för att redovisas och följande verksamheter föll därför 
bort. 

• Vuxna med boende enligt LSS, servicebostad 
• Vuxna med personlig assistans enligt LSS 

Resultatet är ej viktat vilket innebär att endast är en jämförelse med ett snitt av övriga deltagande 
kommuners resultat 

  

OBS: Bedömningen baseras på ovägt medelvärde (övriga 
kommuner) Bättre Samma +/-1 Sämre 

    

Brukarbedömning Gruppbostad LSS 2019 2020  

Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, andel (%) 100 85  

Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) 73 83  

Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%) 64 77  

Personalen bryr sig om brukaren, andel (%) 91 92  

Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) 73 77  

Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%) 64 54  

Brukaren trivs alltid hemma, andel (%) 82 85  

Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, andel (%) 91 92  

    

Svarsfrekvens (%) redovisades 
ej 65  

Antal svar redovisades 
ej 13  

På frågan angående inflytande ligger kommunens resultat över ovägt medel, men är en nedgång 
jämfört med det egna resultatet året innan då 100% angav att de fick bestämma om för dem viktiga 
saker. I området kommunikation syns en förbättring, här svarar något fler kvinnor (80%) än män 
(75%) att all personal pratar så att brukaren förstår. Gruppbostädernas cirkelutbildningar i AKK kan 
ha bidragit till detta. På kvalitetsfrågan angående trygghet svarar en lägre andel i Öckerö (54%) att de 
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aldrig är rädd för något hemma. I övriga kommuner anger 65% att de aldrig är rädda för något 
hemma. 88% av kvinnorna svarar att de är trygg med all personal, för män är siffran 75%. 

  

OBS: Bedömningen baseras på ovägt medelvärde (övriga 
kommuner) Bättre Samma +/-1 Sämre 

    

Brukarbedömning Daglig verksamhet LSS 2019 2020  

Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 78 72  

Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) 78 88  

Personalen bryr sig om brukaren, andel (%) 72 89  

Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%) 83 88  

Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) 78 100  

Brukaren är aldrig rädd för något på sin dagliga verksamhet, andel (%) 72 82  

Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%) 83 100  

Verksamheten är viktig för brukaren, andel (%) 83 82  

Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt, andel (%) 83 82  

    

Svarsfrekvens (%) redovisades 
ej 63  

Antal svar redovisades 
ej 19  

Resultatet från daglig verksamhet visar positiva förändringar från året innan inom områdena rätt stöd 
(från 78% till 88%) , trygghet (78% till 100%) och trivsel (från 83% till 100%).  Resultaten i de 
områdena ligger även högre än övriga kommuners ovägda medelvärde.  En möjlig orsak till 
förändringen skulle kunna vara att effekterna av 2019 års flytt och förändringar av grupperna planade 
ut i början av år 2020. Enstaka brukare (14%) av kvinnorna och 22% av männen svarar att de inte vet 
vem de ska vända sig till när något är dåligt på DV. Här är Öckerös resultat sämre än övriga 
kommuners snitt. 

OBS: Bedömningen baseras på ovägt medelvärde (övriga kommuner) Bättre Samma 
+/-1 Sämre 

    

Brukarbedömning Boendestöd SoL 2019 2020  

Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) 80 89  

Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%) 80 100  

Personalen bryr sig om brukaren, andel (%) 93 100  

Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%) 86 89  

All personal förstår brukaren, andel (%) 93 89  

Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, andel (%) 86 78  

Brukaren trivs med sina boendestödjare, andel (%) ingick ej 89  

Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt med boendestödet, andel (%) 79 100  

    

Svarsfrekvens (%) redov.  
ej 41  

Antal svar redov. 
ej 9  
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I resultatet syns tydliga förbättringar från föregående år avseende områdena inflytande, hjälp och 
omtanke. 100 % av brukarna svarar att det får den hjälp de vill ha och att personalen bryr sig och visar 
omtanke. Alla deltagande svara att de vet vart de ska vända sig om något är dåligt med 
boendestödet.78%av brukarna känner sig trygg med alla personal och återstoden svarar att de är 
trygga med några av personalen. Antalet brukare som valde att delta är 41% jämfört med 71% år 2019. 

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorg 

I år deltog socialtjänsten för första gången i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) nationella 
brukarundersökning. Följande verksamhetsområden anmäldes: 

• social barn- och ungdomsvård 
• ekonomiskt bistånd 
• missbruks- och beroendevård 

I redovisningen av resultatet är inte missbruks-och beroendevård med på grund av för få svaranden 
(det krävs minst fem svar för att kunna redovisa integritetssäkert) 

Undersökningen genomfördes under sex veckor för brukare i samband med besök och möten (fysiska 
eller digitala) med socialtjänsten. Brukarundersökningen för socialtjänstens verksamheter är alltså 
ingen totalundersökning. Enkäten omfattade sex kvalitetsområden: tillgänglighet, information, 
bemötande, delaktighet, helhetsomdöme och förändring. Insamlingsmetoden är i grunden en 
webbenkät med unika inloggningskoder för varje brukare, även pappersenkäter fanns som alternativ. 
En i-pad fanns tillgänglig på avskild plats i kommunhuset efter avslutat besök, merparten av 
respondenterna valde att svara på pappersenkät som socialsekreteraren erbjöd när besöket var slut. 
SKR rapporterar att resultaten överlag ska tolkas med försiktighet då antalet inkomna svar var lågt 
(6000 i år jämfört med 13500 året innan). 

  

OBS: Bedömningen baseras på ovägt medelvärde (övriga 
kommuner) Bättre Samma +/-1 Sämre 

    

Barn- och ungdomsvård - Ungdomar 13+ 2020   

Helhetssyn, andel (%) 100   

Få kontakt, andel (%) 67   

Tydlig information, andel (%) 75   

Visar förståelse, andel (%) 75   

Inflytande, andel (%) 100   

Påverka hjälp, andel (%) 71   

Förbättrad situation, andel (%) 100   

    

Svarsfrekvens (%) 40   

Antal svar 8   

Förbättringsområden som blir synliga i resultatet är kontakt och information, de svarande upplever att 
det är svårt att nå sin handläggare och att de har svårt att tolka den information som ges. Glädjande är 
att ungdomarna såg det som angeläget att delta i högre grad jämfört med övriga kommuner. 

OBS: Bedömningen baseras på ovägt medelvärde (övriga 
kommuner) Bättre Samma +/- 1 Sämre 

    

Barn- och ungdomsvård - Vårdnadshavare 2020   

Helhetssyn, andel (%) 100   

Få kontakt, andel (%) 100   
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OBS: Bedömningen baseras på ovägt medelvärde (övriga 
kommuner) Bättre Samma +/- 1 Sämre 

Tydlig information, andel (%) 100   

Visar förståelse, andel (%) 100   

Inflytande, andel (%) 100   

Påverka hjälp, andel (%) 100   

Förbättrad situation, andel (%) 100   

    

Svarsfrekvens (%) 13   

Antal svar 6   

De sex vårdnadshavare som valt att delta i 2020 års undersökning uttrycker att samtliga delområden i 
kontakten med socialtjänsten fungerar mycket väl. Värt att notera är att svarsfrekvensen endast är 
50% av ovägt medelvärde för övriga kommuner. 

OBS: Bedömningen baseras på ovägt medelvärde (övriga 
kommuner) Bättre Samma +/-1 Sämre 

    

Ekonomiskt bistånd 2020   

Helhetssyn, andel (%) 96   

Få kontakt, andel (%) 100   

Tydlig information, andel (%) 100   

Visar förståelse, andel (%) 92   

Inflytande, andel (%) 91   

Påverka hjälp, andel (%) 72   

Förbättrad situation, andel (%) 82   

    

Svarsfrekvens (%) 59   

Antal svar 26   

Svarsresultatet för ekonomiskt bistånds del ligger i samtliga kategorier långt över ovägt medel, 
respondenterna uttrycker nöjdhet. Svarsfrekvens för Öckerös del är nästan den dubbla jämfört med 
övriga. Deltagandet för kategorin ekonomiskt bistånd var överlag mycket lågt i 2020 års 
brukarundersökning det var därför extra roligt att berörda i vår kommun sett det som viktigt att 
framföra sina åsikter om upplevd kvalitet. 
 
Palliativa registret 
Även detta år har hemsjukvårdens sjuksköterskor skickat ut en enkät till närstående till de personer 
som har vårdats i livets slut (palliativ vård). Enkäten skickas ut 4-6 veckor efter dödsfallet till den 
person som är angiven som närmast anhörig. Enkäten besvaras anonymt och svaret skickas till MAS. 
Frågorna i enkäten handlar om hur den närstående upplevt den vård och omsorg som den sjuke fick av 
personalen under den sista tiden i livet. Enkäten lämnas till anhöriga för uppföljning och registrering i 
det palliativa registret. 

En sjuksköterska i hemsjukvården ansvarar för att lägga in dödsfallsenkäten i det palliativa registret. 
Enkäten arkiveras hos MAS. Under 2020 registrerades 16 stycken. Övervägande inkomna svar från 
anhöriga är att de är nöjda med vård och bemötande i livets slut. De inkomna svaren återkopplas sen i 
sjuksköterskegruppen. 
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Spindeldiagram över kvalitetsindikator 2019-2020 

  

 

 
  

  

7.1 Patientsäkerhet 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 och SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 

Organisation och ansvar 
SFA 2010.659, 3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §.p1 

Öckerö kommun bedriver hälso- och sjukvård enligt gällande regelverk med allmänna råd, riktlinjer 
inom området med att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt som leder till 
kravet på god vård i hälso- och sjukvården upprätthålls. God vård innebär vård av god kvalitet, god 
hygienisk standard, trygghet i vård och behandling, tillgänglighet, respekt för självbestämmande och 
integritet, kontinuitet och säkerhet. 

Organisatoriskt finnas det en verksamhetschef (VC) med verksamhetsansvar. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehab (MAR). Läkarmedverkan sker från vårdcentral. 
Den medicinska insatsen leds ytterst av VC. Det är VC som är ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet och 
ansvarar för att organisera, leda, planera och följa upp patientsäkerhetsarbetet. 
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Delar av det löpande kvalitetsarbetet är delegerat och sköts i praktiken av MAS, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. MAS är en stödfunktion till sjuksköterskorna och verkar som medicinskt sakkunnig 
gentemot verksamheten. 

Varje enskild legitimerad vårdpersonal har ett eget yrkesansvar att se till att vården bedrivs 
patientsäkert och i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Verksamhetschef ansvarar för och 
kontrollerar att sjuksköterskor är behöriga och innehar svensk legitimation, inte förekommer i 
belastningsregistret eller fått anmärkningar från IVO. 

Det är huvudman och verksamhetschef vid varje enskild enhet som bär det övergripande ansvaret att i 
sin helhet är välfungerande. Huvudmannen organiserar utifrån lokala förhållanden och ska ge 
förutsättningarna för att bedriva vård med att se till att alla delar finns representerade och har 
tillräckligt med tilldelade resurser för att kunna följa sitt uppdrag. Vi har ett dokumentationssystem 
och har tydliggjort huvudmannens/vårdgivarens ansvar och skyldigheter. 

Genom att identifiera riskområden rörande patientsäkerheten har vi arbetat aktivt och systematiskt 
med förebyggande åtgärder för att förhindra vårdskador. Negativa händelser och tillbud har oftast 
orsakats av brister i rutiner, arbetsmiljö, bemanning, ledarskap och organisation. Bristande 
kommunikation mellan individer inom vårdlag, mellan yrkeskategorier samt mellan olika enheter är 
också en viktig orsak till patientsäkerhetsbrister. Utifrån definition av god kvalitet har följande 
riskområden identifierats; 

• God kvalitet 
• Brister i journaldokumentation 
• Avvikelser och avvikelsehantering 
• Tillgänglighet 
• Läkemedelshantering 
• Att insatser inte erbjuds inom rimlig tid, ex inställelsetid, bedömningar 
• Kontinuitet och säkerhet 
• Brister i kontinuitet, brister i informationsöverföring och brister i dokumentationssystemet 

Vårdgivarregistret 
Anmälan till IVO Inspektion för vård och omsorg till vårdgivarregistret enligt Patientsäkerhetslagen 
(SFS 2010:659) är gjort för samtliga enheter med vårdgivaransvar. 

En översyn har gjorts av kvalitet om fördjupning i syfte att främja hög patientsäkerhet och förhindra 
vårdskador. MAS följer upp de utarbetade rutinerna för de medicinska insatserna och översyn av den 
utbildning och kompetensutveckling för personal gällande läkemedelshantering. 

Definierade arbetssätt har reviderats och utvecklats med aktiviteter, kompetensutveckling som MAS 
och hemsjukvårdens sjuksköterskor har genomfört samt med rutiner. 

Rutiner och riktlinjer är också att enheterna har ett nära samarbete med sjuksköterskorna i 
hemsjukvården, läkare och externa vårdgivare som vårdcentralerna. Vid behov av medicinsk 
rådgivning finns MAS som stödfunktion till sjuksköterskorna och organisationen. 

Digitala signeringslistor 
Under hösten 2020 påbörjades upphandlingen av digitala signeringslistor, som syftar till att 
implementera ett digitalt verksamhetsstöd, där signering av utförd insats görs på en mobil enhet 
istället för på papper. Det digitala verksamhetsstödet kommer att bidra till att personalen får ett 
lättläst och tydligt stöd för utförandet och signeringen av ordinerade/delegerade insatser. Samt 
möjliggöra för den legitimerade personalen att på ett enkelt sätt att hantera och följa upp delegerade 
och ordinerade insatser samt delegeringar, vilket bidrar till en ökad patientsäkerhet. Enligt 
projektplanen ska införandet på utvald pilotenhet ske under våren 2021, därefter ska införande ske på 
resterande enheter. 

Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS 2011:9, 4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 

Öckerö Kommun samarbetar med både interna och externa vårdgivare, andra utomstående aktörer 
och samarbetspartners. Det är viktigt att det finns fungerande rutiner och tydliga 
samverkansstrukturer för att minimera risken för vårdskador. Öckerö kommun samverkar med 
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regioner/landsting och följer de riktlinjer som finns både lokalt och övergripande för vårdarbetet. 
Verksamhetschef anställer sjuksköterskor med erforderlig erfarenhet och hög kompetensnivå för att 
kunna arbeta förebyggande men också att kunna identifiera risker i ett tidigt skede i sitt uppdrag. I de 
fall vi ser risker för vårdskada hos vårdgivare både internt och externt görs analys och riskbedömning, 
förbättringsförslag och vid allvarligare händelser rapporteras detta till IVO (Inspektion för vård och 
omsorg) som en lex Maria anmälan. 

Olika vårdgivare dokumenterar i olika journalsystem. För att våra sjuksköterskor ska kunna inhämta 
uppgifter från annan vårdgivare, exempel tillgång till Nationell patient översikt (NPÖ), krävs att 
patienten har lämnat samtycke till att dela med sig av informationen att kunna se journalanteckningar 
och provsvar från sjukhus och vårdcentral. 

Patienter och närstående görs delaktiga genom patientens samtycke. Rutiner finns för ärenden att ta 
emot om närstående eller patienter behöver framföra ett klagomål. 

I de fall vi ser risker för vårdskada hos vårdgivare både internt och externt görs en händelseanalys och 
riskbedömning, förbättringsförslag och vid allvarligare händelser rapporteras detta in till IVO som en 
Lex Maria anmälan. Dialog förs med aktuell vårdgivare där patienten finns. I de fall vi upptäcker att 
vårdskada tillkommit under vistelse på till exempel sjukvårdsinrättning eller vid risk för vårdskada 
lämnas ärendet till verksamhetsansvarig. Vi arbetar systematiskt med rutiner och uppdateringar både 
internt men även tillsammans med personal. Utbildningar genomförs i bland annat 
läkemedelshantering, vårdhygien, HLR samt dokumentation. Jourläkare finns att konsultera vid både 
direkta patientärenden och som rådgivande organ. 

Hemtjänsten har specialistundersköterska som tillsammans med våra PAS:ar är en stor tillgång när vi 
bedriver palliativ vård i det egna hemmet. De gånger vi upplever att den palliativa vården är som bäst 
är när hemtjänsten och hemsjukvården arbetar som ett team, när sjuksköterska och en 
omvårdnadspersonal gör så många av besöken som möjligt tillsammans och sjuksköterskan är 
delaktigt även i omvårdnadspersonalens arbete. 

Sårvård 
Med anledning av att kostnaden för omläggningsmaterial har ökat har riktlinjer för en 
kostnadseffektiv sårvård tagits fram. Syftet för att främja sårvård och läkning har riktlinjer tagits fram 
med att sjuksköterskorna arbetar på ett likartat sätt. Riktlinjerna är rekommendationer kring vilka 
omläggningsmaterial som ska användas vid olika typer av sår. Pågående arbete med att en 
sjuksköterska är ansvarig för förrådsmaterial och inköp samt att det finns fem stycken sårombud som 
är sjuksköterskor. Vid avancerad sårvård skriver vårdcentralen ut på recept. 

Fokus är också ett utökat samarbete med vårdcentralerna samt kompressionslindring när det är 
nödvändigt för att främja sårläkningen. Vi arbetar med sårvård enligt flödesschemat ”RMR Svårläkta” 
sår. Fler doppler-mätningar görs nu än tidigare och mer aktivt med att förskriva 
kompressionsmaterial, t.ex. Circaid. 

NPÖ, Nationell patient översikt 
Samtlig legitimerad personal har tillgång till funktionen NPÖ (Nationell patient översikt) med tillgång 
till journalanteckningar och provsvar från sjukhus och vårdcentraler med samtycke från patienter från 
de vårdgivare som är anslutna till NPÖ. 

Covid-19  
Smittskyddsläkaren har funnits med som kontaktperson i frågor kring rutiner och övrigt ex 
smittspårning och i hemställan om tillfälligt besöksförbud och förändringar vid SÄBO. Godkänd 
skyddsutrustning i kombination med basala hygienrutiner utifrån rekommendationer, rutiner och 
arbetssätt har under året varit centralt i hela organisationen, trots svårigheter att bygga upp 
beredskapslager utifrån att det funnits begränsad tillgång på skyddsutrustning. 

Översyn och beställning av beredskapslager med godkänd skyddsutrustning har skett löpande genom 
inventering av verksamheterna per vecka. Lokala och centrala beställningar gjorts löpande för att 
gemensamt bygga upp ett beredskapslager utifrån behov och läge. 

Öckerö Kommuns MAS har varje vecka med start under våren rapporterat in tillgång av aktuella läget 
av skyddsutrustning till VästKom och Länsstyrelsen. Det har varit för att kartlägga tillgång och för att 
lättare kunna fördela och omfördela det material som tillhandahålls och begärs från Socialstyrelsen. 
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MAS rapporterar också en gång per vecka till Socialstyrelsen en lägesbild gällande antal positivt svar 
Covid-19 i verksamhet och hur många misstänkta Covid-19 i verksamhet och om behov av begäran om 
stöd. Inrapporteringarna har skett varje vecka sedan starten under våren och fortsätter under 2021. 
Stabsmöten har genomförts varje vecka med information och planering gemensamt för att skapa ett 
tryggt och säkert arbete med covid-19. 

Nutrition och Dietistfunktion 
Under hösten 2020 projektanställdes en dietist på 50% i Öckerö kommunen som ett ökat stöd till 
verksamheterna och i samarbete med kostenheten. Det finns kostombud utsett i verksamheterna och 
kostchefen bjuds in till APT en gång per år och kostchefen sammankallande till kostmöten däremellan. 
Efter pandemin startade under våren har inte dessa möten genomfört. 

Nutritionens betydelse är viktig för den medicinska behandlingen, för undernäring, fall och sårläkning. 
Den påverkar individens självständighet, ork och kognitiva förmåga. Måltiden är grunden i 
nutritionsbehandling och fyller dessutom en viktigt social funktion och är en viktig del av dagen på 
våra boenden. Många professioner är involverade i frågor som rör mat, måltider och nutrition, därför 
behövs en enhetlig syn och att frågorna lyfts i fler forum och på flera nivåer som dessa möten har haft 
som syfte. 

Beslut togs under hösten 2020 att nuvarande ”riktlinje nutrition” skulle uppdateras och ersättas av en 
riktlinje för kost och nutrition på Solhöjden. Riktlinjen ska tas fram i samverkan mellan enhetschefer 
på Särskilt boende, kostenheten och dietist. Beslut togs även att upprätta en rutin för förebyggande av 
undernäring. Detta arbete är påbörjat men har försenats pga. pandemin. 

Inom LSS väntar vi på att kunna introducera ett digitalt verktyg för personal att jobba med brukarna 
kring delaktighet i matlagning och kunskap om bra mat. 

Patienters och närståendes delaktighet 
Patienten har lämnat samtycke/godkännande till vårdgivaren om ansvarig för de 
sjukvårdandeinsatserna. Vårdgivaren informerar med patientens samtycke närstående vid försämring 
eller vid vidtagande av andra insatser. I de fall närstående önskar tala med hälso- och 
sjukvårdspersonal om akuta patientärenden så förmedlar boendets undersköterska kontakten. Det 
finns även möjlighet att delta på uppföljningsmöten. Enligt gällande rutiner tar verksamhetschef emot 
om närstående eller patient behöver framföra klagomål. 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet 

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Varje enskild personal som upptäcker en avvikelse bär själv ansvar för att snarast rapportera in 
avvikelsen till vårdgivaren. I samband med introduktion får berörd personal information om 
avvikelserutiner. Via avvikelsesystem meddelas berörda enhets/verksamhetschefer/MAS. 
Avvikelsen/händelsen utreds av VC/MAS som även ansvarar för att avvikelsen mynnar ut i 
förbättrings- och åtgärdsförslag och kommuniceras ut. Avvikelseser sammanställs, utvärderas och följs 
upp. VC, MAS ansvarar för att återkoppla och informera patient i de fall avvikelsen bedöms lett till en 
vårdskada. Om rapporterad avvikelse bedöms som allvarlig, där det inträffat eller hade kunnat inträffa 
en allvarlig vårdskada, görs utöver avvikelsen en lex Maria anmälan till IVO. 

Åtgärder för att öka patientsäkerheten 
Under 2020 har en rad åtgärder vidtagits för att öka patientsäkerheten och ett arbete har lagts ner på 
att implementera dessa förändringar. Det har under året genomförts möten mellan verksamhet och 
med MAS. Dessa möten syftar till verksamhetsutveckling, frågor och utvecklingsmöjligheter. Riktlinjer 
rapportering lex Maria anmälan har varit en åtgärd till förbättring. Samverkan och samarbete med 
andra externa aktörer som exempel vårdcentralerna har förbättrats samt rutiner kring 
journaldokumentation fortsätter att utvecklas och förtydligas. 

Informationssäkerhet 
Vi använder dokumentationssystemet Procapita. Det finns rutiner och riktlinjer kring journalföring 
och dokumentation. MAS genomför årligen stick prover i journalerna där dokumentation granskas. 
Det finns även en funktion i journalsystemet som gör det möjligt att dra loggar. När sjuksköterska 
avslutar sin tjänst tas behörighet till journalsystemet bort. I samband med anställning skriver 
sjuksköterskor under en blankett som intygar att den anställde förpliktar sig att följa tystnadsplikt- 
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och sekretessbestämmelser. Under 2020 har förbättringsarbete kring informationssäkerhet 
genomförts genom kollegial granskning av journal utifrån en checklista. 

8 Avvikelser 
Avvikelsehanteringen är en del i det systematiska kvalitetsarbetet och syftar till att upptäcka och 
förebygga vårdskador och kvalitetsbrister. Syftet med att rapportera inträffade avvikelser är att dra 
lärdom av vårdskadan/missförhållandet eller den negativa händelsen och vidta förebyggande åtgärder 
för att minimera risken att samma eller liknande händelser sker igen. Vård- och omsorgspersonal är 
enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. All 
personal ska till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller 
hade kunnat medföra en vårdskada. Det samma gäller rapportering av missförhållanden (SOSFS 
2011:5) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah. All personal rapporterar 
avvikelser enligt fastställd rutin. Avvikelserna hanteras därefter enligt rutin av enhetschef som genom 
en bedömningsmatris, riskbedömer samtliga inrapporterade avvikelser och som vid behov även kan 
bedömas av medicinsk ansvarigsjuksköterska. Rapporterade avvikelser med tillhörande åtgärder tas 
upp på enhetens APT för information, diskussion och uppföljning. 

Inrapporterade avvikelser utgör det främsta underlaget och ligger till grund för förbättringsarbete i det 
systematiska kvalitetsarbetet. Många av de rapporterade avvikelserna leder till åtgärder som syftar till 
att förebygga risken för att vårdskador och händelser som har eller hade kunnat medföra att en 
vårdskada uppstår. Både direkt för den enskilde men även indirekt då en fördjupad händelseanalys 
kan leda till förändringar i rutiner och uppdaterade riktlinjer. Ett förbättringsarbete är också att göra 
fler riskbedömningar inför aktiviteter exempel i förebyggande av fallskador vid förflyttning. 

E-tjänst Avvikelser 
I samband med genomförandet av egenkontrollerna, kopplat till införandet av systematiskt 
kvalitetsarbete, synliggjordes ett gemensamt förbättringsområde inom flera enheter. Vilket var 
svårigheter för vård-och omsorgspersonal kring inloggning i Procapita för att rapportera avvikelser, 
pga. bortglömda lösenord, lösenord som gått ut och liknande. Därför arbetades en e-tjänst fram, i syfte 
att dels förenkla inloggningsprocessen genom att säkerställa att alla som har behörighet även kan 
logga in och rapportera avvikelser, samt vid behov kunna skapa ett nytt lösenord. Syftet var även att ge 
enhetschefer bättre förutsättningar att riskbedöma och systematiskt arbeta vidare med inkomna 
avvikelser. E-tjänsten har byggts fram utifrån framtagen processkartläggning kring hur 
avvikelsehantering i dagsläget genomförs. Förvaltningsledningen har kontinuerligt informerats och 
tagit beslut vid behov vid framtagningen av e-tjänsten. Det nya arbetssättet ska under feb-mars 2021 
presenteras på respektive ledningsgrupp samt FSG och LSG. Från och med 1 april ska samtliga enheter 
inom vård och omsorg rapportera in avvikelser via denna e-tjänst. Planen är att under våren även 
inkludera Socialkontoret och deras avvikelserapportering i denna e-tjänst. 
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Som tidigare år utgjordes den största andelen av fallolyckor och läkemedesavvikelser. Ur ett 
patientperspektiv är det viktigt att fallolyckor och läkemedelsavvikelser rapporteras i största möjliga 
utsträckning då iakttagelser av risk för negativ händelse utgör underlag för analys och förslag till 
åtgärder för att motverka händelser att vårdskada uppstår och onödigt lidande. 
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lex Sarah och lex Maria 
Det har inkommit 13 st lex Sarah-rapporter under 2020 (9 st lex Sarah-rapporter 2019). Nio av dessa 
ärenden har bedömts utgöra missförhållanden och blivit närmare utredda i fördjupade 
händelseanalyser. Ett ärende var allvarligt varpå lex Sarah-anmälan gjordes till IVO. IVO avslutade 
ärendet 2020 och anser att vårdgivaren har fullgjort sina skyldigheter samt vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att minska risken för att händelsen ska upprepas. 

I de fall där avvikelser misstänks kunna medföra vårdskada konsulteras MAS/VC. Ingen avvikelse har 
lett till en allvarlig vårdskada med anmälan till IVO enligt lex Maria under året. 

Händelser 2020 2019 2018 

Antal lex Sarah-rapporter 13 9 8 

Antal misstänkta missförhållanden 9 6 4 

Antal missförhållanden 9 6 4 

Antal genomförda Fördjupade Händelseanalyser 9 6 4 

Antal allvarliga missförhållanden (anmälan till IVO) 1 3 2 

    

Antal lex Maria-anmälningar 0 0 0 

Antal enskilda klagomål (inskickade till IVO) 0 1 2 

Antal avvikelser i samverkan till Öckerö kommun 0 1 2 

Antal avvikelser i samverkan från Öckerö kommun 1 1 4 

  

9 Klagomål och synpunkter 
Kommunen erbjuder en digital möjlighet för kommunens invånare att framföra klagomål och 
synpunkter kring förvaltningens verksamheter via kommunens hemsida. 

Äldreomsorg 
Klagomål och synpunkter som inkommer till enheten tas upp på APT för diskussion och 
förbättringsåtgärder tas därefter fram, vid behov skrivs även en avvikelse. EC pratar vid behov med 
berörd personal om vad som hänt och varför och om det är något som kan utvecklas. Vid behov 
kontaktar EC även anhöriga och har ett möte. 

Blanketter för klagomål och synpunkter hänger alltid uppe på Solhöjden, tillgängliga för boende och 
anhöriga att tillgå. Det finns även med i inflyttningsrutinen att lämna en blankett för synpunkter och 
klagomål till den boende och anhöriga. Rutiner och blanketter finns på varje enhet. Inom hemtjänsten 
finns även telefonnummer för att lämna synpunkter i kontaktpärmen. 

Funktionsstöd  
Synpunkter och klagomål från anhöriga kommer till enhetschef i direktkontakt eller över telefon, 
kontaktvägarna anses korta. Synpunkter från brukare kommer oftast till enhetschef via personal, 
antingen via samtal i vardagen eller från andra arenor såsom brukarråd eller på det årliga 
habiliteringsmötet. Enhetschef följer upp och åtgärdar på olika sätt tills att en samsyn angående möjlig 
lösning nåtts. 

Hälso- och sjukvård 
Klagomål och synpunkter går ofta via sjuksköterskan. Närstående och patient har även möjlighet att 
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vända sig direkt till Verksamhetschefen. Att samla in klagomål och synpunkter hjälper oss att utveckla 
verksamheten. Inga rapporterade klagomål har inkommit under året som är relaterade till 
patientsäkerheten. 

  

10 Sammanställning och analys 
HSL 
Avvikelser gällande läkemedel tydliggör att processen med papperssigneringslistor dels är 
tidskrävande, både för sjuksköterskor och vård- och omsorgspersonal, är inte patientsäker samt en 
ineffektiv process. De digitala signeringslistor som ska implementeras under 2021 kommer minska de 
riskerna i processen bland annat genom exempelvis påminnelser kopplat till läkemedelstider. 
Sjuksköterskeresurser behöver inte användas för att på plats behöva justera förändringar av 
ordinationer i papperssigneringslistor, det kan utföras digitalt och säkerställer att endast behörig 
personal med delegering hanterar och lämnar ut läkemedel. 

Avvikelser som avser fallskador kan utgöra ett underlag om att det finns behov ute i verksamheterna 
om ytterligare utbildning i fallprevention och förflyttningsteknik. Fallolyckor utgör ca hälften av 
inrapporterade avvikelser. Implementera nutritionens betydelse i alla verksamheter tillsammans med 
dietist, kostombud och kostenheten kan vara en del i att förebygga vårdskador vid fall. 

Omställning och till den nära vården i samverkan mellan kommun och primärvård har inte kunnat 
samverkan fullt ut som planerat under 2020. Handläggare inom äldreomsorgen och representant från 
hemsjukvården har varje vecka möte med vårdplanerade sjuksköterska från vårdcentralerna för att få 
samsyn och på bästa sätt planera för hemgång och sjukhus till hemmet eller till korttidsboende. 
Arbetet med Samordnad Individuell Planering (SIP) är centralt i detta arbete och ett antal mötesledare 
har utbildats av processledare från regionen. 

Fortsatt samverkan och samarbete genom NOSAM förebygger och ger samsyn i verksamheterna i vård 
och omsorgsarbetet mer långsiktigt. 
 
Riskanalyser 
Riskanalyser kopplat till covid-19 arbetades fram under våren, följt av framtagning av handlingsplaner 
som enheterna därefter utgick från. 

Allt fler patienter med omfattande hälso- och sjukvårdsbehov vårdas i hemmet eller bostad med 
särskild service (BMSS) alternativ Särskilt boende (SÄBO), vilket är en naturlig följd av omställningen 
till nära vård. Detta kräver ibland omfattande riskanalyser innan en patient kan komma hem för att 
säkerställa patientsäkerheten upprätthålls även utanför sjukhus. 

Egenkontroll 
Flera enheter inom Socialförvaltningen har genomfört egenkontroller under 2020. Ett 
förbättringsområde som framkom och var återkommande hos flera enheter var problematiken 
personalen upplevde i samband med inloggning i Procapita för att rapportera avvikelser. Utifrån detta 
arbetades en e-tjänst för avvikelserapportering fram och nya arbetssättet ska införas under våren 
2021. I början på året arbetades även verksamhetsspecifika egenkontroller fram för enheter inom 
Funktionsstöd samt Hemtjänst, som härnäst enligt projektplanen ska ta fram och genomföra 
egenkontroller. 

Enkäten som skickas ut till närstående efter personer som avlidit utgör ett bra underlag för 
utvärdering av den palliativa vården och omsorgen som utförs. Palliativ vård är ett prioriterat område 
där vi arbetar med ständiga förbättringar på ett systematiskt sätt, bland annat inom ramen för 
palliativa rådet där representanter från både kommun och primärvård ingår. 
 
Avvikelser 
Utöver de interna avvikelserna inkommer även avvikelser i samverkan när det uppstår brister i 
samverkan mellan olika vårdgivare. Som tidigare år uppstår de flesta avvikelser av denna typ till följd 
av missförstånd och bristande informationsöverföring. Förbättringsarbetet består för det mesta i att se 
över och revidera rutiner och arbetssätt för att förhindra att avvikelsen uppstår igen. 
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Avvikelser kommer att vara ett prioriterat förbättringsområde 2021, dels i form av avvikelsehantering 
och registrering samt med analysteam som analyserar och föreslår förbättringsområden utifrån 
avvikelserna. Kartläggning av processen "hantering av avvikelser" kommer att utföras och även 
genomgång av rutiner och riktlinjer kopplat till processen. 

Klagomål och synpunkter 
Varje enhetschef hanterar inkomna klagomål och synpunkter i dialog med berörda brukare och vid 
behov deras närstående samt med medarbetare. Klagomål gällande patientsäkerhet hanteras av 
verksamhetschef. 

11 Mål och strategier för kommande år 
• Fortsatt implementering av kvalitetsledningssystem på resterande enheter 
• Fortsatt minska ensamheten hos äldre med förebyggande insatser 
• Implementera digitala signeringslistor 
• Implementera nutritionens betydelse inom äldreomsorgen tillsammans med dietist, kostombud och 
kostenheten 
• Implementera e-tjänst för avvikelser 
• Förbättrad dokumentation och informationsöverföring genom tydligare samverkansrutiner för vård- 
och omsorgspersonal 
• Digitala satsningar baserade på riktade statsbidrag i form av inköp av välfärdsteknik i All Age Hub-
projekt samt utrusta verksamheterna för att möjliggöra för digitala möten 
• Upprätta digital handlingsplan som grund för digitaliseringen inom Socialförvaltningen 
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Årlig uppföljning av kommunens ansvar enligt Lag om 
skydd mot olyckor (LSO) och Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 
 

Förslag till beslut 
Redogörelse noteras som information till protokollet.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelserna 
genomför årligen en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt LSO och 
LBE. Resultatet av uppföljningen används av länsstyrelserna för regional 
uppföljning, planerings- och inriktningsunderlag av tillsynsverksamheten. För 
MSB utgör uppföljningen bl.a. underlag för verksamhetens inriktning för 
utveckling av den kommunala räddningstjänsten och tillsynen över 
kommunerna. 
 
Bifogade rapporter beskriver efterlevnaden av uppgifter som lagarna LSO och 
LBE ställer på kommunen. Inrapportering för verksamhetsåret 2020 
översändes i enkätform till MSB 2021-02-16 av räddningschefen. Innehåll i 
rapporterna ger ansvarig nämnd en aktuell lägesbild över efterlevnaden. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser 
 
Expediering av beslut 
Socialförvaltningsledningen 
 
Bilagor 
Årsuppföljning 2020 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) 
Årsuppföljning 2020 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) 
 
 











































 
 
Rapport   Tillståndsenheten 
Utfärdad 2021-02-09  Handläggare Sarita Blom 
Dnr 5213-2021-00015  Telefon 031-367 90 96 
   E-post sarita.blom@miljo.goteborg.se 
 
 
Rapport om tillstånd, anmälan och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) och lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter för 2020 

 
Sammanfattning 
Öckerö kommun har sedan år 2009 ett avtal om att lägga över utredningar enligt 
alkohollagen och tobakslagen på tillståndsenheten i Göteborgs Stad.  
 
Göteborgs Stad genomför en omorganisation från den 1 januari 2021 vilket innebär att 
tillståndsenheten organisatoriskt flyttas över till Miljöförvaltningen från Social 
resursförvaltning.   
 
Öckerö kommun har valt delegera vissa beslut till tjänsteman i Göteborgs Stad. 
 
En gång per år lämnar tillståndsenheten över en rapport till kommunen med aktuell statistik 
samt en beskrivning över hur arbetet fortskridit det gångna året. 
 
Per den 2 februari 2021 finns det nitton stadigvarande serveringstillstånd i Öckerö kommun. 
 
Per den 2 februari 2021 finns det nio stadigvarande försäljningstillstånd för tobaksvaror i 
Öckerö kommun. 
 
Under året har löpande samverkan skett med andra myndigheter genom remissförfrågningar 
i ansöknings- och sanktionsärenden samt vid tillsynsbesök. 
 
Kommunen har under året fattat beslut om i ärenden som avser serveringstillstånd och 
försäljningstillstånd för tobak.  
 
Den löpande kontakten mellan Öckerö kommun och tillståndsenheten har primärt skötts av 
enhetschef eller samordnare och av kommunen anvisad kontaktperson. I enskilda ärenden 
kan kontakten också skötas av utredaren i ärendet med kommunens kontaktperson. 
 
Handlingen har upprättats digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
Peter Berg 
Enhetschef 
 
  



Inledning 
Per den 2 februari 2021 finns det nitton stadigvarande serveringstillstånd i Öckerö kommun. 
Samtliga av dessa har serveringstillstånd till allmänheten.  
 
Per den 2 februari 2021 finns det nio stadigvarande försäljningstillstånd för tobaksvaror. Sju 
avser försäljning i butik och två avser försäljning på distans (oftast internet).  
  
Handläggning 
Under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020 har sju serveringsärenden 
öppnats avseende Öckerö kommun. 
 
Kommunen har under året fattat beslut om i ärenden som avser serveringstillstånd och 
försäljningstillstånd för tobak.  
 
Ärenden 
Stadigvarande serveringstillstånd (avser både ägarskifte och nya tillstånd) 2 
Tidsbegränsat serveringstillstånd 0 
Ändrat serveringstillstånd* 3 
Sanktionsärenden enligt 9 kap. 17-18 §§ 0 
Totalt: 5 
*så som ändrad serveringstid, lokal etc. 
Beslut 
Stadigvarande serveringstillstånd  3 
Tidsbegränsat serveringstillstånd  0 
Ändrat serveringstillstånd * 3 
Sanktionsärenden enligt 9 kap. 17 § - erinran 0 
Sanktionsärenden enligt 9 kap. 17 § – varning 0 
Sanktionsärenden enligt 9 kap. 18 § – återkallelse  0 
Totalt: 6 
*så som ändrad serveringstid, lokal 
 
Under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020 har två tobaksärenden 
öppnats avseende Öckerö kommun. 
 
Ärenden 
Stadigvarande försäljningstillstånd detaljhandel 1 
Stadigvarande försäljningstillstånd distanshandel 1 
Stadigvarande försäljningstillstånd partihandel 0 
Tillfälligt försäljningstillstånd 0 
Sanktionsärenden enligt 7 kap. 9-11 §§ 0 
Totalt: 2 
 
Beslut 
Stadigvarande försäljningstillstånd detaljhandel 9 
Stadigvarande försäljningstillstånd distanshandel 2 
Stadigvarande försäljningstillstånd partihandel 0 
Tillfälligt försäljningstillstånd 0 
Sanktionsärenden enligt 7 kap. 9 § – föreläggande och förbud 0 
Sanktionsärenden enligt 7 kap. 10 § – återkallelse 0 
Sanktionsärenden enligt 7 kap. 11 § – varning 0 
Totalt: 11 
 
 
 



Per den 2 februari 2021 finns det två pågående serveringsärenden i Öckerö kommun. 
 
Per den 2 februari 2021 finns det ett pågående tobaksärende i Öckerö kommun.  
 
Tillsyn 
Under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020 har femton tillsynsbesök 
av serveringstillstånd genomförts i Öckerö kommun. Vid sex av dessa tillfällen var 
restaurangen stängd vid tillsynstillfället. Det har genomförts både natt- kvälls- och dagtillsyn 
för att täcka in alla de verksamheter som finns i Öckerö kommun. En tillsynsplan för Öckerö 
kommun för perioden 2019-2021 finns framtagen, vilket kommunicerats tidigare. 
 
Under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 2020 har två tillsynsbesök 
avseende försäljning av tobak, folköl och e-cigaretter genomförts i Öckerö kommun. 
 
Noterbart är att det genomförts få tillsynsbesök avseende tobak under året. Då den nya lagen 
trädde i kraft och tobaksförsäljning blev tillståndspliktig fick Tillståndsenheten in ca 800 
ansökningar på ett bräde, många under oktober månad då övergångsbestämmelserna slutade 
gälla den 1 november 2019.  
 
Under hela 2020 och fortsatt under 2021 dras tillståndsenheten med en eftersläpning av 
dessa ärenden. Som redogjordes för redan i den förra rapporten kunde inte Tillståndsenheten 
rekrytera för att ta hand om alla dessa ansökningar på ett skyndsamt sätt för att långsiktigt 
kunna ha en hållbar personalsituation. Istället fick handläggningstiden förlängas. Dock fick 
ansökningarna prioriteras framför att genomföra tillsyn.  
 
Med detta sagt är det Tillståndsenhetens bedömning att kontrollen av tobaksförsäljning idag 
är betydligt mer omfattande och rigorös i och med de mycket noggranna utredningar som 
genomförs. Risken för oegentligheter på grund av utebliven tillsyn är därmed minimal. 
Samtidigt ska också poängteras att i de flesta utredningar har ett utredningsbesök 
genomförts, vilka är att likställa med ett tillsynsbesök med skillnad att de är grundligare och 
genomförs innan det att tillstånd beviljats. Tillståndsenhetens förhoppning är att vi ska 
kunna återgå till ett normalläge från och med 2022. 
 
Hur har tillsynen under perioden påverkats av Covid-19 
I samband med att första vågen av Corona spreds i Västra Götalands län valde 
tillståndsenheten i Göteborg att avbryta all form av tillsyn.   
 
I maj 2020 valde vi att sätta igång tillsynen i mindre skala. Vi hade då försiktighetsåtgärder i 
form av att inte gå in på ställen där vi uppfattade att det var trängsel. De ställen där vi 
uppfattade trängsel, anmäldes till miljöförvaltningen i respektive kommun.  
 
Den 20 november 2020 förbjöds ställen med serveringstillstånd att servera alkoholdrycker 
efter kl. 22.00. Efter detta datum tidigarelade tillståndsenheten sin nattillsyn och 
kontrollerade ordning, nykterhet samt att man stängde i tid.  
 
Från den 24 december 2020 skärptes förbudet till att gälla redan kl. 20.00. Tillsynen 
tidigarelades ytterligare men inriktningen var densamma. Det senaste förbudet förväntas 
gälla till den 14 februari 2021, om inget annat beslutas. 
 
Samverkan med andra myndigheter 
Under året har löpande samverkan skett med andra myndigheter genom remissförfrågningar 
i ansöknings- och sanktionsärenden samt vid tillsynsbesök.  



Folköl och e-cigaretter 
Per den 2 februari 2021 finns det tre försäljningsställen som endast säljer tobak, fyra 
försäljningsställen som endast säljer folköl samt åtta försäljningsställen som säljer både 
folköl och tobak i Öckerö kommun. Det finns ett försäljningsställe som säljer e-cigaretter. 
 
Utbildning ansvarsfull alkoholservering 
Inga utbildningar i ansvarsfull alkoholservering har utförts under året på grund av rådande 
pandemi. 
 
Övrigt 
Den löpande kontakten mellan Öckerö kommun och tillståndsenheten har primärt skötts av 
enhetschef eller samordnare och av kommunen anvisad kontaktperson. I enskilda ärenden 
kan kontakten också skötas av utredaren i ärendet med kommunens kontaktperson. 
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Förkortningslista 
Socialnämnden 

 
 
1 1:e soc.sek  1:e socialsekreterare 
A AT  Arbetsterapeut 

ACT  Assertive Community Treatment 
APT  Arbetsplatsträff 

B BBIC  Barns behov i centrum 
BNK  Barnneuropsykiatri 
BNP  Bruttonationalprodukt 
BrB   Brottsbalken 
BRG  Business Reigon Göteborg 
BRP  Bruttoregionprodukt 
BUP  Barn- och ungdomspsykiatri 

E EC   Enhetschef 
F FACT  Flexibel ACT 

FB  Föräldrabalken 
FL   Förvaltningslagen  
FoU  Forskning och utveckling 
FR  Förvaltningsrätten 

G GR  Göteborgsregionen 
H HD   Högsta domstolen 

HFD  Högsta förvaltningsdomstolen 
HR  Hovrätten 
HSL   Hälso och sjukvårdslagen 
HVB  Hem för vård eller boende 

I IFO/FH  Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 
IVO  Inspektionen för vård och omsorg 

J JO  Justidieombudsmannens beslut 
K KomL/KL   Kommunallagen 

KR  Kammarrätten 
L LAS   Lag om anställningsskydd 

LBEV  Lag om brandfarliga och explosiva varor 
LGS  Ledningsgruppen för samverkan (Vårdsamverkan I Västra 

Götaland)  
LOU  Lag om offentlig upphandling 
LSO  Lag om skydd mot olyckor 
LSS  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 
LTLP  Lag om tobak och liknande produkter 
LUL   Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 
LVM  Lagen om vård av missbrukare 
LVU   Lagen om vård av unga 

M MAS  Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
 MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
N NPÖ  Nationell patientöversikt 

NSPHIG  Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg. 
O OF  Omsorger om personer med funktionsnedsättning 
 OSA  Offentligt skyddad anställning 

OSL   Offentlighets och sekretesslagen 
P Pbb  Prisbasbelopp 

PKV  Prisindex för kommunal verksamhet 
Prop.  Proposition 

R RACT  Resursgrupps-ACT 
RÅ  Regeringens årsbok 



S SCB  Statistiska centralbyrån 
SFB  Socialförsäkringsbalken 
SG  Sjukgymnast 
SIP  Samordnad individuell plan 
SKL  Sveriges kommuner och landsting 
SNIU  Socialnämndens individutskott 
Soc sek  Socialsekreterare 
SoF   Socialtjänstförordning 
SoL  Socialtjänstlag 
SoS  Socialstyrelsen 
SOSFS  Socialstyrelsens författningssamling 
SOU  Statens offentliga utredningar 
SSK  Sjuksköterska 
SU  Sahlgrenska Universitetet 

T TR  Tingsrätten 
V VGR  Västra Götalandsregionen 

VIP  Vård- och insatsprogram 
VästKom  Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Ä ÄO  Äldreomsorg 
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