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Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019 
 
 
Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap. 10§ ska det senast den 1 mars varje år 
upprättas en patientsäkerhetsberättelse och enligt Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa 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 2019. 
 
Under hösten 2019 lades grunden för det kommande arbetet med implementering av 
kvalitetsledningssystemet. Detta inleddes med en utbildningsdag med tillhörande 
workshop för samtliga chefer inom förvaltningen, som resulterade i medskick till ut-
sedd projektgrupp. Nytt verksamhetssystem Lifecare har införts i utvalda enheter inom 
IFO/FS och en plan för implementering i resterande enheter har upprättats. 
 
Arbetet med förvaltningens krisberedskapsplan samt framtagning av rutin vid akuta 
händelser fortgår och kommer försätta in i 2020. 
 
Arbetssättet kring samverkande sjukvård mellan primärvård, kommun och sjukhus har 
under det gånga året strukturerats och är tänkt att bidra till att ge kommunens invånare 
snabbare, tryggare och närmare vård.  
 
Samverkan med andra vårdgivare har främst skett inom ramen för NOSAM. Arbetet 
har delvis handlat om hur vårdgivare gemensamt ska ta sig an den demografiska utma-
ningen med åldrande befolkning samt de konsekvenser som detta kan innebära utifrån 
ett hälso-och sjukvårdsperspektiv.  
 
Egenkontroller har genomförts genom uppföljning av kvalitetsregistret, Öppna Jämfö-
relse inom äldreomsorgen samt för först gången på många år genom brukarundersök-
ning inom LSS.  
 
Inom avvikelser är det fortsatt områdena fall och läkemedel där det inkommer flest 
rapporterade avvikelser. Förvaltningen har påbörjat ett pilotprojekt på en av enheterna 
inom funktionsstöd kring hantering av avvikelser genom att tillsätta ett analysteam som 
följer och analyserar inkomna avvikelser månadsvis. Syftet är att identifiera trender, 
förbättringsområden och föreslå strategiska åtgärder. Arbetssättet ska under året vida-
reutvecklas och därefter erbjudas samtliga enheter inom förvaltningen.  
 
Det har inkommit nio stycken lex Sarah-rapporter under året. Sex av dessa ärenden har 
bedömts utgöra missförhållande och har utretts vidare genom fördjupade händelseana-
lyser. Resterande tre ärenden har bedömts vara av allvarligare karaktär och därmed har 
lex Sarah-anmälan upprättats till IVO. IVO valde att avsluta dessa ärenden med be-
dömningen att vårdgivaren fullgjort sina skyldigheter samt vidtagit tillräckliga åtgärder  
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för att minska risken för att händelsen ska upprepas. Under 2019 har det inte rapporte-
rats några anmälningar enligt lex Maria. 
 
Nya områden har identifierats som ligger till grund för de framtagna mål och strategi-
erna för 2020.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-12 
Bilaga 2: Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2019 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden fastställer kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2019. 
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Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för fjärde 
kvartalet, till och med 2019-12-31 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om be-
viljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommu-
ner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre 
månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har IVO möjlig-
het att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäk-
tige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till 
Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde kvar-
talets rapporteringstillfälle, har två ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat 
verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bo-
stad för vuxna. Inga ärenden har bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rap-
porteringen för tredje kvartalet 2019. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-02-25 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2017-2019, 2020-03-11 
Bilaga 3: Totalt IVO antal rapporterade beslut per år, 2020-03-11 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden har två ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. Två ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS).  
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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Ekonomisk uppföljning efter februari 2020 
 
 
Ekonomisk rapport efter februari månad. Ett underskott mot budget med – 1 116 tkr 
prognosticeras på helår efter februari.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-11 
Bilaga 2: Uppföljning efter februari, 2020-03-11 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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Årlig uppföljning av kommunens ansvar enligt lag om skydd 
mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) för år 2019 
 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och länsstyrelserna genom-
för årligen en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt LSO och LBE. Resul-
tatet av uppföljningen används av länsstyrelserna för regional uppföljning, plane-
rings- och inriktningsunderlag av tillsynsverksamheten. För MSB utgör uppfölj-
ningen bl.a. underlag för verksamhetens inriktning för utveckling av den kommu-
nala räddningstjänsten och tillsynen över kommunerna. 

 
Bifogade rapporter beskriver efterlevnaden av uppgifter som lagarna LSO och 
LBE ställer på kommunen. Inrapportering för verksamhetsåret 2019 översändes i 
enkätform till MSB 2020-02-05 av räddningschefen. Innehåll i rapporterna ger 
ansvarig nämnd en aktuell lägesbild över efterlevnaden. 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-02-13 
Bilaga 2: Årsuppföljning 2019 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) 
Bilaga 3: Årsuppföljning 2019 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om brandfarliga 
och explosiva varor (LBE) 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag kan antas och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Redogörelse noteras som information till protokollet. 
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Yttrande över revidering av Riktlinje för Samordnad individu-
ell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Göta-
landsregionen 
 
Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kom-
mun och region ska upprätta en Samordnad individuell plan (SIP) när en person har 
behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland finns en länsgemensam 
riktlinje och mall för SIP som upprättades 2015.  
 
2018 gjordes en översyn av riktlinjen och det konstaterades att den behövde revideras.  
Syftet med revidering av riktlinjen är att:  
• anpassa SIP-processen och riktlinjen till ny lagstiftning om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) 
• förtydliga SIP-processen för verksamheterna inom Västra Götalandsregionen och lä-
nets kommuner, med målet att de ska känna ett stöd i riktlinjen 
• öka samsynen kring SIP-processen och huvudmännens ansvar 
• öka användningen och användarvänligheten av gällande IT-system för att hantera 
SIP-processen 
• skapa möjlighet för en bättre uppföljning av SIP 
 
Förslag till huvudsakliga förändringar i riktlinjen (se bilaga) är följande: 
• SIP ska upprättas vid utskrivning från slutenvård om det finns insatser från de båda 
huvudmännen och den enskilde samtycker 
• Möjligheten att likställa SIP med andra planer tas bort 
• Skrivning om hur den andra huvudmannen kallas om den enskilde inte är känd i 
verksamheten 
• SIP-processen ska genomföras i gällande IT-system  
 
Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg har ställt sig bakom att förslaget 
till riktlinje sänds på remiss till Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. 
 
Öckerö kommun välkomnar den nya reviderade riktlinjen för samordnad individuell 
plan (SIP). En anpassning till ny lagstiftning, förtydligande för parterna samt integrat-
ion till IT-system förenklar användningen av riktlinjen. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-11 
Bilaga 2: SIP-processen, 2020-01-30 
Bilaga 3: Samtycke, 2020-01-30 
Bilaga 4: Kallelse, inbjudan, 2020-01-30 
Bilaga 5: Samordnad individuell plan 
Bilaga 6: Reviderad riktlinje SIP, 2020-01-30 
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Öckerö kommun ställer sig bakom förslag till förändrad riktlinje för samordnad indivi-
duell plan (SIP) för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen. 
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Bostadsprojekt nyanlända Hjärterum 
 
 
Öckerö kommun är sedan våren 2016 ålagd att ta emot nyanlända med uppe-
hållstillstånd enligt Bosättningslagen (2016:38). Kommunen skall erbjuda bostad under 
den tvååriga etableringsperioden för samtliga anvisade individer. Antal anvisningar 
fastställs hos Länsstyrelsen inför varje nytt år. Mellan 2016 - 2019 har Öckerö kommun 
mottagit 197 individer. 2020 är antalet för mottagande satt till 27 personer.  
 
Under 2020 och framåt står Öckerö kommun inför en svår situation i att kunna lösa 
bostadsfrågan för nyanlända på ett långsiktigt sätt. De 27 personer som anvisas till 
kommunen under 2020 har i nuläget bostad under den tvååriga etablerings¬perioden, 
men efter det kan det bli svårt för dem att hitta bostad. Utöver dessa individer riskerar 
barnfamiljer och ensamhushåll att stå utan bostad när etableringsperioden tar slut och 
därmed även hyresavtalet på nuvarande bostad. Dessa personer behandlas då som van-
liga kommuninvånare och förväntas ordna med bostad på egen hand. De nyanlända 
saknar ofta de nätverk och sociala skyddsnät som de som bott i Sverige länge har och 
för många är det en stor stress att hitta bostad. Det innebär att familjerna riskerar att 
stå utan bostad och sett till barnen i dessa familjer uppstår en situation som kan riskera 
barnens välbefinnande och utveckling. Det blir även en ökad arbetsbelastning på kom-
munens socialkontor som efter etableringsperiodens slut är de som får ansvar för de 
nyanlända. 
 
För att förhindra framtida problem för kommunen såväl som för de nyanlända har eta-
bleringsenheten försökt hitta alternativa boendelösningar som är hållbara och långsik-
tiga. Arbetet sker i nära samverkan med politiken för att säkerställa en bred förankring i 
de förslag till beslut som arbetas fram.  
 
Ett alternativ som förväntas kunna bidra till en lösning är att starta upp projekt Hjärte-
rum tillsammans med Göteborgs Räddningsmission. Ett projekt som Göteborgs Rädd-
ningsmission har drivit tillsammans med Göteborgs Stad och har en väl fungerande 
verksamhet uppbyggd kring. Hjärterum bygger kortfattat på att Göteborgs Räddnings-
mission i samverkan med civilsamhället och fastighetsägare fungerar som mellanhyres-
gäst och i sin tur hyr ut bostaden till nyanländ individ/familj. Öckerö kommun matchar 
och fördelar individer/familjer i behov av bostad och därefter sköter Göteborgs Rädd-
ningsmission hyresavtal, tillsyn och avslut.  
 
En förutsättning för projektets uppstart är att Öckerö kommun beviljas § 37-medel av 
Länsstyrelsen för ändamålet. Ansökan sker under april månad och avser perioden juli 
2020 - december 2021 (18 månader). Detta möjliggör en uppbyggnad av samverkans-
projektet och möjliggör även en utvärdering för att kunna fatta beslut om en eventuell 
fortsatt samverkan efter projekttidens slut. Målgrupp för projektet är nyanlända perso-
ner/familjer med uppehållstillstånd och ensamkommande barn med uppehållstillstånd.  
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Etableringsenheten ansökte om medel hos Länsstyrelsen 2019 för att påbörja arbetet 
med Hjärterum, men fick avslag på ansökan på grund av medelsbrist. Beslut om att 
ansöka 2019 fattades i kommunstyrelsen, KS 0059-19. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-03-11 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Förvaltningschefen får i uppdrag att ansöka om § 37-medel hos Länsstyrelsen i syfte att 
driva bostadsprojekt Hjärterum i samverkan med Göteborgs Räddningsmission och 
Öckerö Fastigheter. 
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Inbjudningar, kurser, möten och konferenser 
 
Inget att redovisa. 
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Information och övriga frågor 
 

1. Redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende. (Dnr 0009/19) 
Beslut om särskilt boende som inte verkställts fram till och med 2020-03-09 re-
dovisades. 
 

2. Projekt ökad närvaro 
Tora Wilhelmsson, utredare, informerar om projekt ökad närvaro, som är ett 
samverkansprojekt mellan Öckerö kommun och Närhälsan Öckerö vårdcentral 
rörande elever med omfattande frånvaro. 
 

3. Temaområden – etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
Veronica Tindvall, enhetschef etablerings- och arbetsmarknadsenheten, presen-
terar sin enhet för socialnämnden. 
 

4. Rapport från styrgruppen Social välfärd, Göteborgsregionen, kvartal 
1 
Arto Niskala, verksamhetschef äldreomsorgen, informerar från styrgruppen för 
social välfärd, samt från styrgruppen för arbetsmarknad.  
 

5. Föreläggande vid sotning och brandskyddskontroll 
Kenneth Scherman, sotare, informerar om inspektioner som Länsstyrelsen har 
gjort av sotningen i kommunen det senaste året. Kenneth informerar också om 
verksamheten inom Öckerö sotning och ventilation. 

 
6. Uppföljning av personalförsörjning 

Malin Tisell, socialchef, informerar om personalförsörjning i nuläget, framför-
allt med avseende på Corona-situationen. 

 
7. Förvaltningschefen informerar 

Malin Tisell, socialchef, informerar om aktuellt på förvaltningen, med tyngd-
punkt på Corona-situationen och hur den påverkar socialförvaltningen. Arto 
Niskala, verksamhetschef äldreomsorgen, informerar om ett pågående Lex Sa-
rah-ärende. 
 

8. Information angående Covid-19 (corona-viruset) 
Malin Tisell, socialchef, informerar om Corona-situationen i kommunen. Arto 
Niskala, verksamhetschef äldreomsorg, informerar om hur Corona påverkar 
äldreomsorgens verksamhet samt åtgärder som vidtas. 

 
 
Informationen noteras till protokollet. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2020-03-26 13 

   
   
SN § 18 Dnr SOC 19/20  
   
 
Redovisning av särskilda delegationsbeslut 
 
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän 
i enlighet med socialnämndens delegationsordning. 
 
Beslut enligt kommunallagens 13:e kapitel samt delegationsbeslut enligt 6 kap 39 § som 
ska överklagas genom laglighetsprövning ska redovisas för socialnämnden. Övriga be-
slut redovisas för socialnämndens individutskott. Redovisningen innebär inte att 
nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten, utan sker i rent informativt 
syfte.  
 
Beslut enligt under perioden 2020-02-06 – 2020-03-25 redovisas för Socialnämnden. 
 
 
Delegationsbeslut att rapportera 
Inget att rapportera 
 
 
Socialnämndens beslut 
Redovisning av delegationsbesluten godkänns. 
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