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Bakgrund 

Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap § 3 säger: ”Insatser inom socialtjänsten skall vara av god 

kvalitet. För utförande av socialnämndens uppgifter skall finnas personer med lämplig 

utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten skall systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras.” Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) § 6 

innehåller motsvarande bestämmelse. Kravet på god kvalitet gäller både enskild och 

offentlig verksamhet inom socialtjänsten.  

Kommunen har det grundläggande ansvaret som sjukvårdshuvudman och som 

vårdgivare. Kommunen ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som 

omfattas av den kommunala hälso- och sjukvården (12 kap. HSL). Vårdgivaren ansvarar 

bl.a. för att planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet 

på god vård i HSL upprätthålls (3 kap. 1 § PSL).  

Kvalitetsbegreppet omfattar socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens 

verksamhet på alla nivåer: strukturinriktade, allmänt inriktade och individinriktade insatser. 

Medborgare har rätt att få adekvat stöd och hjälp av god kvalitet. Ledningssystemet 

säkerställer att socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården utvecklar 

tjänster med god kvalitet, i enlighet med gällande regelverk.  

God kvalitet inom socialtjänstens verksamhet innefattar bland annat  

• Rättssäkerhet 

• Bemötande 

• Delaktighet  

• Socialtjänstens insatser ges i enlighet med de mål och övriga bestämmelser som 

socialtjänstlagen anger 

För att kunna få kunskap om, och utveckla kvaliteten i verksamheten och att kunna 

bedöma resultat krävs metoder för uppföljning och utvärdering samt en systematisk 

dokumentation av detta arbete. 

Ledningssystemet innehåller struktur för att styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i 

verksamheten samt vad, hur och när uppföljning och utvärdering ska göras. 

Ansvarsfördelningen för kvalitetsarbetet fastställs och personalen görs delaktig i 

kvalitetsarbetet. 

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete integrerar frågor kring uppdrag och kvalitet 

och stödjer på så sätt förvaltningens utvecklingsarbete. Genom ledningssystemet 

beskriver förvaltningen hur den planerar, utför, följer upp/utvärderar och förbättrar 

verksamheten. I det följande presenteras först grundläggande principer för ledning av 
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verksamheten. Där beskrivs systematiken för ledningssystemet som helhet med 

organisatoriska förutsättningar och förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

I centrum för kvalitetsledningssystemet står processkartläggningar som beskriver en 

process olika delar och hur de förhåller sig till varandra. Varje del är kopplat till ett 

kvalitetskrav för aktiviteten och hur aktiviteten ska genomföras ska vara beskrivet i 

riktlinjer och instruktioner. Processerna ska sedan planeras, genomföras, kontrolleras och 

förbättras. I planeringen ska riskanalyser göras och när verksamheten kontrolleras ska 

egenkontroll och klagomålshantering användas som verktyg. Kvalitet definieras på 

följande sätt; att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten 

enligt:  

• lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och 

service till vissa funktionshindrade och  

• beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter 

Kvalitetsdefinitionen kan beskrivas som en ram som ska fyllas med det innehåll som finns 

i lagar och andra föreskrifter. Vilka lagar som ska uppfyllas framgår av separat 

lagkravslista. 

Socialförvaltningens organisation 

Ledningssystemet gäller för socialförvaltningen i Tibro kommun.  

God kvalité 

SOSFS 2011:9 innehåller bestämmelse om hur kvaliteten verksamheten systematiskt och 

fortlöpande ska utvecklas och säkras. Kvalitet definieras i dessa föreskrifter som att en 

verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra 

föreskrifter om hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och stöd och service till vissa 

funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av dessa.  

Tibro kommuns och socialförvaltningens 

kvalitetsarbete 

Vad styr vårt kvalitetsarbete? 

Verksamhetens styrs, förutom av lagar, av Tibro kommuns vision och mål. 
Kommunfullmäktiges fastställda strategiska mål har brutits ner till socialnämndens 
prioriterade områden samt målindikatorer.  
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Tibro kommuns styrmodell 

För att säkerställa verksamhetsutveckling och en långsiktig ekonomisk hållbarhet krävs 

tydliga strukturer och uppföljningsprocesser avseende verksamhet och ekonomi i hela 

organisationen. 

Tibro kommun styrs utifrån en vision och fastställda strategiska mål med tillhörande 

indikatorer och målvärden som beslutas av kommunfullmäktige. Visionen beskriver ett 

önskat tillstånd längre fram i tiden. De strategiska målen beskriver de områden som är 

prioriterade och som leder mot visionen. 

Verksamhetsplan 

Nämnden har i uppdrag att utifrån de strategiska målen fastställa en verksamhetsplan där 

uppdragen utifrån de strategiska målen konkretiseras. I verksamhetsplanen finns en 

övergripande beskrivningen av hur nämnden avser att arbeta för att de strategiska målen 

ska uppnås och en övergripande fördelning av de ekonomiska resurserna i nämndens 

verksamhet. I verksamhetsplanerna tas även andra uppdrag från kommunfullmäktige 

med. Förvaltningen har i uppdrag att kontinuerligt arbeta för att uppnå de strategiska 

målen och följa verksamhetsplanen. 

 

Ledningssystemets delar 

Kvalitetssäkring av processer och rutiner 

SOSFS 2011:9 

4 kap 2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 

identifiera, beskriva och fastställa de processer i verksamheten som behövs för att säkra 

verksamhetens kvalitet. 

3 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska i varje 

process enligt 2 § 1. identifiera de aktiviteter som ingår, och 2. bestämma aktiviteternas 

inbördes ordning.  

4 § För varje aktivitet ska vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet 

enligt LSS vidare utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra 

verksamhetens kvalitet. Rutinerna ska dels beskriva ett bestämt tillvägagångssätt för hur 

en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten.  

Beskrivning 

Det finns flera skäl att beskriva de viktigaste sociala tjänsterna med tillhörande 

arbetsprocesser. Ur medborgarperspektiv och brukarperspektiv är det en demokratisk 
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rättighet att känna till och förstå hur socialtjänsten arbetar och vad man kan förvänta sig 

av socialtjänsten. Det ökar brukarens möjligheter till aktiva val, inflytande och delaktighet. 

Sociala tjänster ska svara mot enskilda och gruppers behov samt mot lagstiftningens krav. 

Att beskriva arbetsprocesser är ett stöd för nyanställd personal, ökar rättssäkerheten för 

brukaren, ger möjlighet att identifiera och säkra delar i tjänsten som är problematiska samt 

möjlighet att identifiera onödiga led som minskar effektiviteten. När tjänsterna är tydligt 

beskrivna är de också möjliga att följa upp och utvärdera, vilket underlättar ett fortsatt 

kvalitetsarbete. 

Hur 

Processkartläggningar ska finnas på viktiga eller vanligt förekommande tjänster som är 

viktiga för verksamhetens kvalitet.  Processkartläggning tas fram av en processägare, 

vanligtvis en enhetschef, kvalitetssäkring görs med fördel av MAS eller SAS. 

Uppföljning 

Uppföljning sker inom ramen för förvaltningens egenkontroll och internkontroll. 

Processägaren är ansvarig för att följa upp sin egen process. 

Ansvar 

Processägaren ansvarar för att beskriva de viktigaste tjänsterna och dess processer inom 

sitt verksamhetsområde. Processägaren ansvarar för att processkartläggningarna hålls 

aktuella. Processen ägs av den som har rätt att fatta beslut om processen. I vissa fall ägs 

processen av enhetschef i andra av till exempel verksamhetschef. Vem som är 

processägare ska framgå av processkartan. Alla medarbetare är ansvariga för att 

meddela processägaren om processen eller delar av den inte fungerar.  

Samverkan 

SOSFS 2011:9 

4 kap 5 § Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska identifiera de 

processer enligt 2 § där samverkan behövs för att säkra kvaliteten på de insatser som ges 

i verksamheten. Det ska framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska 

bedrivas i den egna verksamheten. 

Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs 

med andra verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och med vårdgivare, 

myndigheter, föreningar och andra organisationer. 

4 kap 6 § Vårdgivare ska identifiera de processer enligt 2 § där samverkan behövs för att 

förebygga att patienter drabbas av vårdskada. Det ska framgå av processerna och 

rutinerna hur samverkan ska bedrivas i den egna verksamheten. 



Sida 7 (14) 

 
 

Det ska genom processerna och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs 

med andra vårdgivare och med verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och 

med myndigheter. 

Beskrivning:  

Samverkan såväl internt som externt är en förutsättning för att säkra kvaliteten på de 

insatser som ges inom socialtjänsten och verksamhet enligt LSS och för att förebygga 

vårdskador i hälso- och sjukvården.  

Hur: 

Identifiera, beskriva och fastställa processer för samverkan internt och externt. Det kan 

exempelvis gälla samverkan vid in- och utskrivning av patienter, individuella planer eller 

samverkan i frågor som rör barn som riskerar att fara illa eller far illa. 

Ansvar: 

Processägaren ansvarar för att beskriva de viktigaste tjänsterna och dess processer inom 

sitt verksamhetsområde. Processägaren ansvarar för att processkartläggningarna hålls 

aktuella. Processen ägs av den som har rätt att fatta beslut om processen. I vissa fall ägs 

processen av enhetschef i andra av till exempel verksamhetschef. Vem som är 

processägare ska framgå av processkartan. Alla medarbetare är ansvariga för att 

meddela processägaren om processen eller delar av den inte fungerar.  

Systematiskt förbättringsarbete 

Förbättringshjulet belyser ledningssystemets grundläggande uppbyggnad och det 

systematiska förbättringsarbetet. Ledningssystemet är en ständigt pågående process. 

Grundläggande förutsättningar är att det finns upprättade styrdokument såsom riktlinjer 

och rutiner för att stödja utförandet av arbetsmomenten. Genom att kontinuerligt följa upp 

verksamheten, samla ihop resultaten och utifrån dessa upprätta plan/er så äger 

utvecklingen rum i en pågående cykel med ständiga förbättringar som utgångspunkt. 
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Riskanalyser 

SOSFS 2011:9:  

5 kap 1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 

fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som kan 

medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska vårdgivaren eller 

den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS uppskatta sannolikheten för att 

händelsen inträffar, och bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden 

av händelsen.  

Beskrivning: 

Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för att: 

• identifiera, analysera och bedöma riskerna i verksamheten 

• åtgärda orsakerna till riskerna 

• göra en särskild riskbedömning vid verksamhetsförändringar 

Syftet med en riskanalys är att identifiera och värdera risker, identifiera orsaker till dessa 

och ta fram åtgärder som eliminerar eller minskar riskerna, eller mildrar konsekvenserna 

av negativa händelser. En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda 

till en vårdskada. Att analysera risker är ett framåtsyftande arbete, som syftar till att vidta 

förebyggande åtgärder innan något har hänt. 

Hur: 

Alla processer i verksamheten som är kritiska för kvalitet- och patientsäkerheten bör 

analyseras och det visionära målet är att alla processer som påverkar patientsäkerheten 

genomgår grundläggande riskanalys. Risk- och konsekvensanalyser genomförs vid alla 

förändringar i verksamheten och/eller rutiner. Förvaltningen har utarbetat en modell för 

hur risk- och väsentlighetsanalys ska gå till. Modellen bygger på SKL:s modell för risk- 

och händelseanalys. 

Ansvar: 

Förvaltningschef, Verksamhetschef för Hälso- och sjukvård, medicinska ansvarig 

sjuksköterska och socialt ansvarig samordnare är ansvarig för övergripande riskanalyser. 

Verksamhetschef är ansvarig för riskanalyser inom respektive område. 

Varje medarbetare är ansvariga för riskanalyser på individnivå. 
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Rapportera och utreda avvikelser, missförhållande/vårdskada 

SOSFS 2011:9:  

5 kap 4 § Bestämmelser om rapporteringsskyldighet för hälso- och sjukvårdspersonal 

finns i 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659), för den som fullgör uppgifter inom 

socialtjänsten eller vid Statens institutionsstyrelse finns i 14 kap. 3 § socialtjänstlagen 

(2001:453), och för den som fullgör uppgifter i verksamhet enligt lagstiftningen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade finns i 24 b § LSS.  

5 § Bestämmelser om skyldighet för vårdgivaren att utreda händelser i verksamheten som 

har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada finns i 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen 

(2010:659),  

1. för den som bedriver socialtjänst att utan dröjsmål dokumentera, utreda och 

avhjälpa eller undanröja ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande 

finns i 14 kap. 6 § socialtjänstlagen (2001:453), och  

2. för den som bedriver verksamhet enligt LSS att utan dröjsmål dokumentera, utreda 

och avhjälpa eller undanröja ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett 

missförhållande finns i 24 e § LSS.  

 

Beskrivning 

Nämnden säkerställer genom ledningssystemet att det finns rutiner för hantering av fel 

och brister. Utgångspunkten är att identifiera och åtgärda strukturella brister och brister i 

verksamhetens rutiner. Syftet är att lära av misstag. Ledningen ska verka för ett klimat 

som uppmuntrar och stödjer denna del av kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetet ska utgå från 

ett brukarperspektiv. All personal ska vara involverad och delaktig. Kontroll av eget utfört 

arbete, identifiering och rapportering av fel och brister ska vara självklara delar i 

personalens dagliga arbete. 

Hur: 

• Avvikelsehanteringssystem  

• Riktlinjer och anvisningar för Lex Sarah  

• Riktlinjer och anvisningar för Lex Maria 

Uppföljning: 

• Sammanställning av avvikelserapporter lämnas tertialvis till Socialnämnden 

• Information till alla nyanställda om avvikelsehantering. 

• Enhetschefen ska månadsvis följa upp avvikelser med syfte att identifiera 

systematiska förbättringsområden. 
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Ansvar: 

Förvaltningschef ansvarar för att det finns ett välfungerande avvikelsehanteringssystem. 

Enhetschef ansvarar för att all personal har kunskap om rutinerna för 

Avvikelserapportering, att avvikelser följs upp, utreds och åtgärdas Socialt ansvarig 

samordnare samt Medicinska ansvarig sjuksköterska sammanställer avvikelser och 

rapporterar dem till nämnd. 

Utredning av klagomål/synpunkter 

SOSFS 2011:9:  

5 kap 3 §§ Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från vård- och 

omsorgstagare och deras närstående, personal, vårdgivare, de som bedriver socialtjänst, 

de som bedriver verksamhet enligt LSS, myndigheter, och föreningar, andra 

organisationer och intressenter. 

 

Beskrivning: 

Nämnden säkerställer genom ledningssystemet att det finns rutiner för hantering av 

klagomål och synpunkter. Mottagna klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet 

ska utredas för att kunna ta ställning till om det förekommit avvikelser i verksamheten. 

 

Hur: 

• Avvikelsehanteringssystem 

• Rutiner för avvikelsehantering 

 

Uppföljning: 

Inkomna klagomål och synpunkter sammanställs varje tertial i verksamhetsuppföljning till 

socialnämnden. 

 

Ansvar: 

Enhetschef ansvarar för att hantera och utreda inkomna klagomål och synpunkter. 

Enhetschefen ska även månadsvis följa upp klagomål och synpunkter med syfte att 

identifiera systematiska förbättringsområden. 

Egenkontroll 

SOSFS 2011:9 :  

5 kap 2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 

utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som 

krävs för att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS 

ska kunna säkra verksamhetens kvalitet. 
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Beskrivning: 

Egenkontroll innebär en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna 

verksamheten samt kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i 

verksamhetens ledningssystem. 

Socialnämnden har ansvar för att säkerställa att både verksamheten och 

ledningssystemet följs upp och utvärderas. För att kunna följa verksamheter över tid är det 

viktigt att regelbundet samla in data. Data kan vara: 

• Upprättade avvikelser samt inkomna klagomål/synpunkter 

• jämförelser av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala 

kvalitetsregister så som Palliativregistret, Senior Alert, BPSD 

• jämförelser av verksamhetens resultat dels med uppgifter i öppna jämförelser, 

dels med resultat för andra verksamheter 

• jämförelser av verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat 

• brukarundersökningar 

• granskning av journaler, akter och annan dokumentation enligt plan för 

internkontroll 

• vara uppmärksam på om det finns förhållningssätt och attityder hos personalen 

som kan leda till brister i verksamhetens kvalitet 

• analys av uppgifter från patientnämnder 

• inhämtande av synpunkter från revisorer och intressenter 

Denna egenkontroll avser en regelbunden uppföljning av verksamhetens planering, 

resultat och utveckling.  

Denna del av kvalitetsarbetet ger information om hur väl målen har uppfyllts och kunskap 

om när nya mål ska antas. Detta ger också en koppling till nämndens budget och 

verksamhetens planering. 

Hur: 

• Egenkontroll sker enligt varje verksamhets egenkontrollplan 

• Checklista för rättssäkerhet i handläggning av ärenden 

• Checklista för rättssäkerhet i genomförandeplaner 

• Granskning av journaler, akter och annan dokumentation 

• Medarbetarenkät genomförs regelbundet. 

• Brukarundersökningar, brukardialoger 

• Nationella kvalitetsregister 

• Läkemedelsgranskning  

• Analys av avvikelser och uppgifter från patientnämnder, revisorer och andra 

intressenter. 
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Ansvar: 

Förvaltningschef ansvarar för att säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet. 

Verksamhetschefer är ansvariga för systematisk uppföljning och utvärdering av sin 

respektive verksamhet. Enhetscheferna ansvarar för sin egen egenkontroll. 

 

Personalens medverkan 

SOSFS 2011:9:  

6 kap 1 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 

säkerställa att verksamhetens personal arbetar i enlighet med processerna och rutinerna 

som ingår i ledningssystemet. 

2 § Enligt 6 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonalen 

skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. 

 3 § Av 14 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) och 24 a § LSS framgår det att var och 

en som fullgör uppgifter inom socialtjänsten eller i verksamhet enligt LSS är skyldig att 

medverka i verksamhetens kvalitetsarbete. 

Beskrivning: 

Förvaltningens medarbetare deltar aktivt i kvalitetsarbetet genom att medverka både vid 

upprättande och uppföljning av processer och rutiner. Sådan uppföljning äger rum 

kontinuerligt och utgör ett underlag för förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete. 

Hur: 

Personalen medverkar vid upprättande av processkartor och kvalitetsfrågor utgör ett 

återkommande tema på arbetsplatsträffar 

Ansvar: 

Förvaltningschef och Verksamhetschef ansvarar för att personalen utbildas i 

ledningssystemet för kvalitetsarbete. Enhetschef ansvarar för att regelbundet lyfta frågor 

om kvalitet på APT. 

Kvalitet- och patientssäkerhetsberättelse 

SOSFS 2011:9:  

7 kap 1 § Arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 

kvalitet ska dokumenteras. 
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Vårdgivare som omfattas av 1 kap. 1 § 1 och 2 eller den som bedriver socialtjänst eller 

verksamhet enligt LSS bör med dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en 

sammanhållen kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå hur arbetet med att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har bedrivits 

under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens 

kvalitet, och vilka resultat som har uppnåtts.  

Berättelsen bör ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att 

systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 

olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.  

Berättelsen bör hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.  

2 § Enligt 3 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 

Beskrivning: 

För att delarna i det systematiska förbättringsarbetet, riskanalyser, synpunktshantering, 

egenkontroll och avvikelsehantering ska kunna användas effektivt för att förbättra 

verksamheten bör alla ingående delar dokumenteras och analyseras av såväl nämnd som 

förvaltning. 

Hur: 

En samlad kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen och presenteras och 

fastställs av socialnämnden.  

Ansvar: 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska tillsammans med socialt ansvarig samordnare ansvar 

för den samlade berättelsen.  

 

En lärande kunskapsorganisation 

Att utveckla kvaliteten i förvaltningen förutsätter en lärande organisation. Alla i 

förvaltningen måste lära sig av det dagliga arbete och använda nya kunskaper som 

inhämtas vid utbildningar och kurser. Tillsammans skapar vi en lärandemiljö genom 

exempelvis:  

• Låta avvikelser bli underlag för diskussion, erfarenhetsutbyte och lärande. 

• Brukares erfarenheter tas tillvara tex genom enkäter, synpunkter m.m. 

• Analys av verksamhetens resultat med uppgifter i nationella och regionala 

kvalitetsregister så som Palliativregistret, Senior Alert, BPSD. 
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• APT, Team, kvalitetsråd med tydlig dagordning. 

• Nya kunskaper, färdigheter och metoder som inhämtats på utbildningar och kurser 

ska ges möjlighet att prövas och användas i vardagen. 


