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1. Bakgrund  
Kvalitetsuppföljningsplanen syftar till att beskriva vad Social- och 
omsorgsförvaltningen avser att arbeta med under det kommande året, för att 
följa upp kvaliteten i de insatser som Social- och omsorgsförvaltningen 
tillhandahåller för kommuninvånarna. Planen utgår från de utmaningar som 
finns i vår omvärld, de mål som nämnden sätter och de erfarenheter som 
dragits av tidigare uppföljningsarbete. Syftet med uppföljningsarbetet är att 
kontinuerligt förbättra kvaliteten i våra verksamheter och att återföra kunskap 
till nämnden, förvaltningen och utförarna. Som grund för uppföljningsarbetet 
har förvaltningen en fastställd struktur för uppföljning. 

 

2. Avgränsning  
Kvalitetsuppföljningsplanen avgränsas till att gälla de insatser som 
tillhandahålls kommuninvånarna. Kvaliteten på övriga aktiviteter inom 
förvaltningen redovisas bland annat i internkontrollrapport och 
verksamhetsberättelse. Till grund för avgränsningen finns erfarenheter från 
tidigare års uppföljningar på olika nivåer samt omvärldsanalys.  

3. Faktorer i omvärlden – nationellt perspektiv 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sammanställde till kongressen i 
november 2019 ett inriktningsdokument. Där beskrivs hur 
samhällsförändringar drivs av de större trenderna som förändrad demografi, 
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teknik, klimat, och värderingar och att förändringarna sker i en allt mer 
globaliserad värld. 1 

SKR beskriver bland annat följande trender i förändringar:  

• Ökad polarisering i samhället. 

• Värnandet om mänskliga rättigheter leder till en ökning av nationell 
lagstiftning av individuella rättigheter.  

• Kommunikationslandskapet utvecklas alltmer. Tillgången till 
information bidrar både till ökad kunskap och ökade möjligheter för 
medborgare att hävda sina rättigheter och till krav på snabbare svar och 
lösningar. 

• Förväntningar på välfärdstjänsterna ökar både i takt med att välfärden 
kan bidra med mer och att auktoritetstron minskar.  

• Vi blir äldre, fler människor med svåra sjukdomar överlever eller botas, 
fler kan vårda och behandla sig själva hemma med hjälp av modern 
teknik.  

• Den demografiska utvecklingen innebär att vi har allt fler unga och 
äldre, men antalet i arbetsför ålder ökar inte alls i samma takt.  

• Minskad tillit i samhället.  

SKR beskriver att förväntningar på välfärden ökar samtidigt som det blir 
svårare att hitta personal med rätt kompetens, kompetensförsörjningen nämns 
som ett av decenniets viktigaste fokus. Glappet mellan förväntningar och 
svårighet att rekrytera till välfärdsuppdragen kombineras med trenden om en 
minskad tillit i samhället. SKR beskriver att detta medför höga krav på 
delaktighet för medarbetare och medborgare, transparens när det gäller 
lagstiftning och tillämpning samt en ständig dialog mellan medborgare och 
beslutsfattare.   

Kommunernas ansvar för hälso- och sjukvård ökar både i form av ökat antal 
insatser men också som mer avancerad hälso- och sjukvård.  Detta ställer stora 
krav på att kommunen planerar sin kompetensförsörjning inom vård och 
omsorg i form av nya lösningar. Kommunens strategi gällande försörjningen av 
det sammantagna kompetensbehovet inom vård och omsorg behöver ses över 

                                                 

1 SKL Inriktningsdokument, styrelsens förslag den 14 juni 2019 till SKL:s kongress den 27-28 november 
2019 
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gällande andel legitimerad personal såsom specialistsjuksköterska, 
sjuksköterska arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och logoped just för att möta 
den nationella omställningen av Nära Vård.  

4. Erfarenheter av 2019  
Under år 2019 fokuserade kvalitetsuppföljningsplanen på ledning och styrning, 

personal/medarbetare och delaktighet. Utifrån dessa områden har Social- och 
omsorgsförvaltningen arbetat med aktiviteter för att följa upp kvaliteten i 
insatser för brukarna samt följa nämndens mål.  

I flera av de aktiviteter som genomförts under 2019 har personalens kompetens 
visat sig vara ett aktuellt ämne. Bland annat har det framkommit brister i 
personalens språkkompetens vilket även beskrivs av verksamhetschefer som en 
försvårande faktor vid rekrytering. Det framgår att äldreomsorgen har svårt att 
rekrytera personal med relevant kompetens, i synnerhet utbildade 
undersköterskor med erfarenhet. Bristande kompetens kan leda till ett ökat 
antal avvikelser gällande bland annat läkemedelshantering och basal 
omvårdnad, detta försvårar legitimerad personals möjlighet att delegera 
arbetsuppgifter. Det finns också ett behov av personal med spetskompetens 
inom olika områden, exempelvis demensomsorg. Verksamhetschefer beskriver 
behov av kompetenshöjning med fokus på omsorg om personer med 
demenssjukdom, detta är en naturlig följd av förvaltningens krav på utförarna. 
Vi kan också se att brist på personal med undersköterskeutbildning kan leda till 
att arbetsuppgifter differentieras och rekrytering av personal med annan 
kompetens sker, till exempel vad gäller köksansvar, lokalvård och aktiviteter.  

Under 2019 har individuella beslut följts upp för att se huruvida brukare, 
närstående och gode män är nöjda med deras hjälpinsatser. Ett arbete för att 
systematiskt fånga upp brukarnas upplevelser av de insatser de beviljats/deltar i 
har påbörjats genom enkätfrågor i samband med biståndshandläggarnas 
uppföljningsmöten. Detta arbete kommer att fortsätta under 2020 och ses som 
en viktig del där insatsernas resultat och effekt tidigt kan följas upp och vid 
behov justeras. Vid utebliven uppföljning finns risk att insatsen inte får avsedd 
effekt för individen men också risk för ett onödigt utnyttjande av välfärdens 
resurser. 

I resultatet av 2019 års uppföljningsarbete framgår att biståndsbesluten många 
gånger är inaktuella och behöver följas upp oftare. När beslut inte följs upp kan 
det finnas en risk att de individuella målen förändrats över tid och att insatsen 
inte längre möter målet.  
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5. Äldrenämndens mål 
Äldrenämndens mål och strategiska utvecklingsuppdrag bryts ner i aktiviteter 
av förvaltningen. De aktiviteter som innefattar uppföljning i någon form är 
också en del av förvaltningens kvalitetsuppföljningsplan.  

Ett av äldrenämndens mål på medborgarnivå är god kvalitet i äldreomsorgen 
och nöjda brukare. Analyser och utredningar kommer under året att 
genomföras av social- och omsorgsförvaltningen för att följa måluppfyllelsen. 
En aktivitet avser att utveckla metoder för individuppföljningar och att 
tillvarata resultatet i hela processen från handläggning till beställning.  

Utifrån nämndens mål gällande kontinuitet inom hemtjänst planeras en 
aktivitet för att implementera stöd för mätning av personlig omvårdnad för att 
mäta personalkontinuitet. Detta mål är utifrån verksamhetsnivå och kopplas till 
det kommunövergripande målet effektiv organisation med goda resultat.  

Social- och omsorgsförvaltningen kommer under året också att följa upp hur 
utförarna följer kommunens styrdokument i enlighet med beslutad 
avtalsuppföljning, detta syftar till äldrenämndens mål med en hållbar 
verksamhetsutveckling.  

6. Områden för uppföljning 
Social- och omsorgsförvaltningens arbete med uppföljning och utvärdering 
kommer under 2020 att ha sin utgångspunkt i två områden, personalkompetens 
och resultat och effekter av insatser. Dessa områden har framkommit utifrån 
omvärldsanalys och analys av 2019 års arbete. Genomförd risk- och 
väsentlighetsanalys har ytterligare belyst områdenas betydelse för nämndens 
målformuleringar och verksamheter.   

Området personalkompetens innehåller en mängd väsentliga faktorer som 
genom olika uppföljningar kommer att kunna belysas. Bland annat ses 
kompetens inom språk, kultur och demensomsorg särskilt angelägna då den 
specifika kompetensen är en förutsättning för att möta olika individer, det kan 
också ha en direkt inverkan på hur insatsernas kvalitet uppfattas. Ur ett 
brukarperspektiv är personalens kunskaper i brukarens modersmål såväl som 
kunskaper i svenska språket förutsättningar för att säkerställa till exempel 
kommunikation, dokumentation och delaktighet. Personalkompetens inom 
omsorg om personer med demenssjukdom ser vi särskilt viktigt med anledning 
av omställning av ålderdomshem till boende för personer med demenssjukdom, 
där personalen möter en ny målgrupp, fortbildning kan då kan vara nödvändig. 
Vidare är det av vikt att följa upp personals kompetens gällande basal 
omvårdnad och möjligheter att ta emot delegation från legitimerad personal. 
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Framtidens svårigheter att klara kompetensförsörjning är också en tydlig 
indikation på att all kompetens redan nu behöver tas tillvara, personalen är den 
viktigaste resursen för att uppnå god kvalitet.  

Området resultat och effekter av insatser syftar till att följa upp om utförda 
insatser möter de behov den enskilde och samhället förväntar sig. Det är troligt 
att förväntningar på äldreomsorgen kommer att öka framöver och det kommer 
då vara än viktigare att genomförda insatser når resultat och effekt utifrån 
uppsatta mål. Insatser som kan vara aktuella att följa upp resultat och effekt för 
kan exempelvis vara hemtjänst för personer med demenssjukdom och 
anhörigstöd. Brukares individuella målformuleringar i genomförandeplaner 
kan också komma att följas upp utifrån hur det påverkar insatsens resultat och 
effekt. Vad gäller hemtjänst kan uppföljning av kontinuitet vara en indikator på 
kvaliteten.  

7. Aktiviteter  
Social- och omsorgsförvaltningen kommer under året att genomföra aktiviteter 
enligt kvalitetsuppföljningsplanens intentioner och fokusområden. För att nå 
resultat med dessa aktiviteter kommer olika typer av verktyg/metoder att 
användas vilka listas nedan. Vissa aktiviteter återkommer år från år medan 
andra kan genomföras som en enskild aktivitet under ett givet år.  

Exempel på aktiviteter är:  

• Avtalsuppföljningar 
• Hantering av synpunkter och klagomål 
• Individuppföljningar 
• Enhetsråd 
• Öppna jämförelser 
• Brukarundersökningar 
• Uppföljning av Lex Sarah/Lex Maria 
• Nationella kvalitetsregister 
• Nystartsuppföljning 

 

 
 

 


