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KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av 
kommunens arbete med kvalitetsledning inom välfärdsnämnden. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2019. Granskningen syftar till att bedöma om 
kommunens arbete med kvalitetsledning inom välfärdsnämnden sker på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.  
 
Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser 
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1 Sammanfattning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete 
med kvalitetsledning inom välfärdsnämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2019. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens arbete med 
kvalitetsledning inom välfärdsnämnden sker på ett ändamålsenligt sätt och med 
tillräcklig intern kontroll.   
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att arbetet med 
kvalitetssystemet delvis uppfyller gällande krav, och bör utvecklas främst gällande 
systematiskt förbättringsarbete. 
Det finns ett dokumenterat kvalitetsledningssystem för välfärdsförvaltningens 
verksamheter som är fastställt av nämnden som utgår från regelverk och 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.  
Vi kan konstatera att kvalitetsledningssystemets processer är uppbyggda utifrån 
författningskraven vilket också medför att kvalitetsledningssystemet idag främst 
används för att säkerställa att regelverk och författningskrav följs. Det innebär att det i 
begränsad omfattning används utifrån att utveckla och uppnå syftet med verksamheten 
d.v.s. skapa nytta för den enskilde, och utveckla verksamhetens effektivitet. Vi anser 
att detta perspektiv bör övervägas som utgångspunkt i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Vi noterar även att det framkommit att medarbetare inte går via ledningssystemssidan 
utan hämtar dokument direkt från dokumentcentrat.  
Vi kan konstatera att det genomförts uppföljningar av olika kvalitetsindikatorer och 
mätningar som redovisas i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen utöver den 
löpande redovisningen. Detta har dock tydligt skett ur ett HSL-perspektiv med ett tydligt 
fokus på patientsäkerhetsarbetet och arbetet med att förebygga vårdskador. Det 
framgår däremot ingen analys eller utveckling av det övergripande kvalitetsarbetet som 
en led i det systematiska förbättringsarbetet. Vi kan också konstatera att det i kvalitets- 
och patientsäkerhetsberättelsen i de flesta fall inte finns några resultat av åtgärder som 
vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet. 
Vi bedömer inte att kvalitetsledningssystemet på övergripande nivå används utifrån att 
systematiskt utveckla verksamheterna, dels beroende på att det finns processer som 
inte kan bekräftas vara aktuella och avsaknad av uppföljning av 
kvalitetsledningssystemet. 
Vi kan konstatera att det inte finns någon uppföljning av kvalitetsledningssystemets 
funktion och uppbyggnad på övergripande nivå i förvaltningen, detta trots ledningens 
genomgång. Vi kan inte heller se att nämnden följt upp kvalitetsledningssystemet 
utifrån hur systemet är uppbyggt samt dess funktion, vilket vi ser allvarligt på 
Det finns en stor möjlighet att använda processerna i kvalitetsledningssystemet för att 
värdera risker samt identifiera kontrollmoment som bör göras för att koppla nämndens 
arbete med den interna kontrollen till kvalitetsledningssystemet.  
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Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi välfärdsnämnden att: 

— följa upp arbetet med att skapa tydlighet och struktur i kvalitetssystemet samt 
säkerställa i vilken grad kvalitetssystemet följs i det dagliga arbetet, se avsnitt 3.3 

— säkerställa att kvalitetsledningssystemets processer följs upp och revideras, som ett 
led i det systematiska förbättringsarbetet, se avsnitt 3.4 

— systematiskt utvärdera kvalitetsledningssystemet, se avsnitt 3.4 
— se över och utveckla arbetet med den interna kontrollen, se avsnitt 3.4 
— se över kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsens innehåll, se avsnitt 3.4 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete 
med kvalitetsledning inom välfärdsnämnden. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2019.  
Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska användas för 
att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Det finns 
krav på riskanalys, egenkontroll, utredning av avvikelser, personalens medverkan i 
kvalitetsarbetet och dokumentationsskyldighet. 
Revisorerna bedömer risken att ledningssystemet inte är implementerat i hela 
organisationen, och att det är väsentligt för att säkerställa en effektiv styrning och 
ledning av verksamheten.  
Med anledning av ovanstående har kommunens revisorer dragit slutsatsen i sin 
riskanalys, att välfärdsnämndens arbete med kvalitetsledning behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunens arbete med kvalitetsledning inom 
välfärdsnämnden sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:  
— Finns ett dokumenterat kvalitetsledningssystem som omfattar de områden som 

anges i lagstiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd?  
— Är ansvaret för kvalitetsarbetet tydligt definierat och finns en tydlig organisation 

och plan för hur det ska bedrivas och följas upp?  
— Sker systematisk uppföljning av kvalitetsledningssystemet och återrapportering 

som lämnas till nämnden?  
— Görs en tydlig koppling till nämndens arbete med intern kontroll i 

kvalitetsledningsarbetet?  
Granskningen avser välfärdsnämnden.  
 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller.    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap 3 § 
— Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 
— Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 



 

 5 
© 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kramfors kommun 
 Granskning av kvalitetsledningssystem  
 
 2019-10-16 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument så som: 
- Budget 2019 
- Plan för internkontroll 2019 
- SOSFS 2011:9  
- Verksamhetsplan välfärdsnämnden 2019 
- Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 
- Årshjul BAS-förvaltningen 2018… 

— Intervjuer med berörda tjänstemän däribland funktionsstödschef, förvaltningschef 
välfärdsförvaltningen, IFO-chef, Administrativ chef och stöd, vård- och omsorgschef. 
 

Rapporten är faktakontrollerad av funktionsstödschef, förvaltningschef 
välfärdsförvaltningen, IFO-chef, Administrativ chef och stöd, vård- och omsorgschef. 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Struktur och inriktning 

Enligt Kramfors kommuns mål och budget för 20191 bygger Kramfors kommuns 
styrmodell på två grundstenar: kvalitetsstyrning och målstyrning.  
Kvalitetsstyrningen handlar om hur kommunen genomför sina grunduppdrag och i 
vilken grad kommunen lever upp till kommuninvånarnas krav på kvalitet i 
kommunal service och tjänster. 

Kvalitetsstyrning förutsätter att respektive verksamhet identifierar och följer upp 
viktiga aspekter på kvalitet. Det kan handla om rättssäkerhet, om olika typer av 
resultat, hur brister identifieras och rättas till, vad brukarna/eleverna tycker om 
omsorgen/skolan eller hur kommunens kostnader och kvalitet står sig i jämförelser 
med andra. 

De prioriterade områdena inom kvalitetsstyrningen är hållbarhet, jämställdhet, 
kultur och folkhälsa.  

3.1.1 Organisation 
Välfärdsförvaltningens verksamhet omfattar Administration och information, 
Kvalitetsledning och hälsa, Stöd, vård och omsorg, Individ och familjeomsorg samt 
Funktionsstöd. Denna granskning avser det systematiska kvalitetsledningsarbetet inom 
Välfärdsnämnden och om detta arbete sker med tillräcklig intern kontroll.  
 

                                                
1 KS 2018/668 
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3.2 Systematiskt kvalitetsledningssystem 
Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS2 ska ansvara för att det finns 
ett systematiskt kvalitetsledningssystem. Ledningssystemet ska användas för att på ett 
systematiskt och fortlöpande sätt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. 
Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 
identifiera, beskriva och fastställa de processer som verksamheten behöver för att 
säkra verksamhetens kvalitet. För varje aktivitet ska vårdgivaren eller den som bedriver 
socialtjänst enligt LSS utarbeta och fastställa de rutiner som behövs för att säkra 
kvaliteten i verksamheten. Vidare ska rutinerna beskriva ett bestämt tillvägagångssätt 
för hur en aktivitet ska utföras samt ange ansvarsfördelningen för utförandet i 
verksamheten.  
Föreskrifterna och de allmänna råden förtydligar också att den som bedriver 
verksamhet ska arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete. Den information som 
verksamheten får genom riskanalyser, egenkontroller och utredning av klagomål, 
synpunkter och rapporter ska ligga till grund för förbättringar av ledningssystemets 
processer och rutiner. Vidare beskrivs hur en verksamhet systematiskt och fortlöpande 
ska arbeta för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. 
I socialstyrelsens föreskrifter definieras kvalitet 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 
                                                
2 SOSFS 2011:9  
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vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana 
föreskrifter” 

I 4 kap. socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete finns bestämmelser kring ledningssystemets 
grundläggande uppbyggnad. Ledningssystemet ska användas fortlöpande och 
systematiskt för att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet genom att identifiera, 
beskriva och fastställa processer i verksamheten. Dessa ska anpassas till 
verksamhetens art och omfattning.  
Processer 

Processerna i verksamheten ska av vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt LSS identifiera, beskriva och fastställa dessa för att säkra 
kvaliteten i verksamheterna. I samtliga processer ska vårdgivaren eller den som 
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS identifiera de aktiviteter som ingår och 
bestämma aktiviteternas inbördes ordning. Vidare ska vårdgivaren eller den som 
bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS vidare utarbeta och fastställa de 
rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.  
Samverkan 

I 4 kap. 5 och 6 § SOSFS 2011:9 anges det att det av processerna och rutinerna ska 
framgå hur samverkan ska bedrivas både i den egna verksamheten men även 
säkerställa att samverkan möjliggörs mellan vårdgivare och andra aktörer. Det framgår 
även att vårdgivaren ska identifiera processer där samverkan behövs för att kunna 
förebygga att patienter drabbas av vårdskada.  
Systematiskt förbättringsarbete 

Vid uppkommande av avvikelser inom verksamheten d.v.s. om verksamheten inte når 
upp till krav och mål i de författningar som råder föreligger en avvikelse som 
verksamheten måste hantera3. I sådant fall ska verksamheten vidta åtgärder och se 
över processerna och rutinerna så att dessa är ändamålsenliga för att säkra 
verksamhetens kvalitet. Detta ska göras genom: 

• Riskanalyser 

• Egenkontroll 

• Klagomål och synpunkter 

• Rapporteringsskyldighet 
Personalens medverkan 

I 6 kap. SOSFS 2011:9 framgår det att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt LSS ska säkerställa att processerna och rutinerna som ingår i 
ledningssystemet följs av verksamhetens personal. Detta säkerställer att all personal 
arbetar på ett likartat sätt samt att ett systematiskt förbättringsarbete möjliggörs genom 
att arbetssättet kan följas upp och utvärderas.  

                                                
3 SOSFS 2011:9 5 kap. 1 § 
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Dokumentationsskyldighet 

Verksamheten ska dokumentera arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. Kravet på dokumentation omfattar alla delar av det 
systematiska kvalitetsarbetet, såväl ledningssystemets grundläggande uppbyggnad 
som det systematiska förbättringsarbetet. 
Kvalitetsberättelse 

I 7 kap. SOSFS 2011:9 framgår det att vårdgivare eller den som bedriver socialtjänst 
eller verksamhet enligt LSS årligen ska upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse 
med dokumentationen som utgångspunkt. Kvalitetsberättelsen bör omfatta hur 
vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS arbetat 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.  
I enlighet med 3 kap. 9 och 10 § Patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse för att redogöra för det systematiska 
patientsäkerhetsarbetet.  
En viktig distinktion att göra är skillnaden mellan det lagstadgade kravet på en 
patientsäkerhetsberättelse4 och det allmänna rådet gällande kvalitetsberättelse är dess 
omfattning. En patientsäkerhetsberättelse syftar till att redogöra för 
patientsäkerhetsarbetet som handlar om skydd mot vårdskada. En kvalitetsberättelse 
omfattar mer än enbart arbetet kring patientsäkerhet. En kvalitetsberättelse bör 
innehålla en redogörelse där det framgår: 

• 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 uppnåtts 
Utöver det kan kvalitetsberättelsen innehålla en redogörelse för hur risker har 
hanterats, hur kvaliteten genom egenkontroll har följts upp och utvärderats, hur 
rapporter, klagomål och synpunkter har hanterats samt en beskrivning där det framgår 
vilka förbättringar som ovanstående aktiviteter gett upphov till 
  

                                                
4  SFS 2010:659, 3 kap. 
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3.3 Kvalitetsledningsarbete 
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS-nämnden) beslutade 
enligt erhållna uppgifter under 2012 att fastställa BAS-förvaltningens förslag till 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitetsledningssystemet är uppbyggt 
i enlighet med socialstyrelsens allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete5 
Enligt underlaget för beslutet av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska 
ledningssystemet användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet samt utgöra ett stöd för planering, ledning, kontroll, uppföljning, 
utvärdering och förbättring av verksamheten. I underlaget framgår hur kommunen 
avser att arbeta med de i föreskriften fastställda momenten: processer och rutiner, 
samverkan, riskanalys, egenkontroll, förbättringsarbete, personalens medverkan i 
kvalitetsarbetet och dokumentationsskyldighet.  
Vid intervjuerna framkom det arbetet med kvalitetsledningssystemet pågått under en 
längre tid och att det ständigt är under uppbyggnad/utveckling. 
Kvalitetsledningssystemet är uppbyggt i QPR som tillhandahålls av Ensolution och 
finns tillgängligt via kommunens intranät (Portalen). Samtliga anställda har tillgång till 
intranätet och således också till ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.  

 

                                                
5 SOSFS 2011:9 
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Ledningssystemet omfattar processer, dokument, roller, risker, egenkontroll samt 
avvikelser. Det framkom däremot i intervjuerna att delar som riskanalyser, egenkontroll 
samt avvikelser inte nyttjas i IT-stödet för ledningssystemet. Delvis på grund av att det 
kräver stora handpåläggningar och mycket administration för att kunna hålla det 
uppdaterat.  
 

 
Ledningssystemets processer är uppbyggda utifrån att först identifierat 
ledningsprocesserna i verksamheten. Vid intervjuerna framkom det dock att 
ledningsprocesserna inte är beskrivna och inarbetade i ledningssystemet. 
Verksamhetens huvudprocesser har identifierats och utöver det har ett arbete 
påbörjats med att lägga in stödprocesser för verksamheterna, detta arbete är dock inte 
implementerat fullt ut. 
Processerna i ledningssystemet är kopplade till olika typer av dokument och rutiner och 
enligt de intervjuade var det nödvändigt redan i inledningsfasen att skapa en rutin för 
rutinhantering. 
Vid intervjuerna framkom även att det stora arbetet ligger i att hitta den röda tråden. Att 
rensa och sortera i de drygt 280 olika dokumenten som är inlagda i ledningssystemets 
processer. Det framkom även att personal i verksamheterna inte går in i 
ledningssystemet och använder sig av processerna som är uppbyggda i systemet utan 
att de direkt går in i databasen via Portalen där samtliga dokument finns länkade, det 
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så kallade dokumentcentrat. Vidare framkommer att rutindokumenten ofta är på en 
detaljerad nivå och mindre lämpade som stöd i det dagliga arbetet.  
Enligt de intervjuade är huvudprocesserna uppbyggda utifrån författningskrav och 
således har inriktningen på kvalitetsledningssystemet utgått ifrån att säkerställa det 
lagstadgade arbetet, och inte haft effektivitet utifrån brukarens eller verksamhetens 
perspektiv i fokus.  

3.3.1 Bedömning 
Det finns ett dokumenterat kvalitetsledningssystem för välfärdsförvaltningens 
verksamheter som är fastställt av nämnden. Ledningssystemet utgår i sin tur från 
regelverk och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Vi ser positivt på att flera 
av ledningssystemets processer har tagits fram på olika nivåer samt att dessa i sin tur 
är kopplade till rutiner och riktlinjer för att kunna följa processflödet.  
Vi kan konstatera att kvalitetsledningssystemets processer är uppbyggda utifrån 
författningskraven vilket också medför att kvalitetsledningssystemet idag främst 
används för att säkerställa att regelverk och författningskrav följs. Vi bedömer att 
kvalitetsledningssystemet på det sätt det nyttjas idag inte bidrar till ett systematiskt 
förbättringsarbete för att säkra kvaliteten i verksamheterna. Detta då exempelvis 
riskanalyser, egenkontroller och utredning av klagomål, synpunkter och rapporter ska 
ligga till grund för förbättringar av ledningssystemets processer och rutiner.  
Processerna är uppbyggda utifrån författningskraven och fokus i arbetet med att 
fastställa processerna i kvalitetsledningssystemet har varit att säkerställa det 
lagstadgade syftet. I och med detta uppfattar vi att kvalitetsledningssystemet har ett 
tydligt fokus för säkerställande av regelefterlevnad. Det innebär att det i begränsad 
omfattning används utifrån att utveckla och uppnå syftet med verksamheten d.v.s. 
skapa nytta för den enskilde, och utveckla verksamhetens effektivitet. Vi anser att detta 
perspektiv bör övervägas som utgångspunkt i det fortsatta utvecklingsarbetet. 
Vi noterar även att det framkommit att medarbetare inte går via ledningssystemssidan 
utan hämtar dokument direkt från dokumentcentrat. Något som kan tyda på att 
kvalitetsledningssystemet är ineffektivt. I det pågående arbetet med att sortera och 
rensa i dokumentdatabasen bör man överväga om man ska dela upp rutiner och andra 
beskrivningar i utbildningsmaterial respektive mer kortfattade rutiner i det fortsatta 
utvecklingsarbetet.  
Vi kan konstatera att det pågår ett arbete med att sortera och rensa i dokumenten som 
är kopplade till processerna för att skapa en bättre tydlighet och struktur, vilket vi ser 
positivt på. 
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3.4 Ansvarsfördelning och uppföljning 
Det finns en ordning för hur dokument i ledningssystemet fastställs. I de fall där 
dokumenten endast gäller en enhet ligger ansvaret på enhetschef. Gäller det flera 
enheter är det verksamhetschef som fastställer dokumentet och i de fall där det gäller 
flera verksamhetsområden ligger ansvaret på förvaltningschef alternativt 
avdelningschef. Utöver detta finns det systemstödjare i form av processledare. 
Processledarna ansvarar för att upprätthålla kvalitetsledningssystemet samt sköta den 
övergripande dokumentationen av kvalitetsledningssystemet. Vid intervjuerna framkom 
det att det endast är ett fåtal inom varje verksamhet som har tillgång till att bygga i 
systemet utöver processledarna, så kallade processägare. Detta för att det ska finnas 
en struktur i hur processkartorna ritas samt uppdateras. Av de intervjuade framkom det 
att det i vissa fall finns en oklarhet i vem inom respektive verksamhet som ska ansvara 
för det övergripande arbetet med kvalitetsledningssystemet. 
I kvalitetsledningssystemets processer finns det beskrivet vem som är processägare 
samt när processerna senast är ändrade. Vid intervjuerna framkom det att arbetet med 
rutiner och hålla rutinerna uppdaterade fungerar bra men översyn av respektive 
process sker inte systematiskt. Vid intervjun med den administrativa chefen framkom 
det att det inte finns någon inbyggd funktion för att se när processerna är 
reviderade/uppdaterade utan detta har fått läggas till manuellt i varje process. Det finns 
processer som enligt systemet inte är reviderade sedan flera år tillbaka, vilket också 
ger en osäkerhet och otydlighet kring hur aktuella processerna är i dagsläget samt i 
vilken grad de följs enligt de intervjuade.  
Ansvaret för kvalitetsledningsarbetet beskrivs i kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen6. Det framgår att nämnden ansvarar för att fastställa 
övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt att kontinuerligt följa upp 
och utvärdera målen. Utöver det ska nämnden ge direktiv och säkerställa att 
ledningssystemet för varje verksamhet är ändamålsenligt med mål, organisation, 
rutiner, metoder och processer som säkerställer kvaliteten. Det framkom däremot vid 
intervjuerna att de upplever att nämnden inte varit delaktiga i arbetet och utvecklingen 
av kvalitetsledningssystemet. 
Vidare har förvaltningschef ansvar för att leda och fördela arbetet i förvaltningen i 
enlighet med nämndens direktiv och gällande författningar. Avdelningschefen ansvarar 
för att övergripande kvalitetsleda samtliga verksamheter enligt HSL, SoL och LSS. 
Enhetschefer ansvarar för att alla medarbetare ska vara delaktiga i det systematiska 
förbättringsarbetet, så även legitimerad personal.  
I kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen framgår även ansvaret för 
verksamhetscheferna, personal inom socialtjänsten samt vilket ansvar socialt ansvarig 
samordnare (SAS), medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för 
rehabilitering (MAR) har.  
I kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2018 framgår bl.a. vilka egenkontroller 
som genomförts, vilka åtgärder som vidtagits för att öka kvaliteten och 
patientsäkerheten i verksamheterna, uppföljningar och avvikelser och nämndens 
                                                
6 Välfärdsnämnden 2019-03-28, § 37 
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övergripande mål. Detta främst ur ett HSL perspektiv då egenkontrollerna omfattar HSL 
kontroller som exempelvis aktuella delegeringar, blåsdysfunktion, tandvårdsstöd, 
läkemedel och Senior Alert. Det framgår i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen 
analyser och vidtagna åtgärder utifrån HSL-avvikelser samt fallavvikelser. Däremot 
framgår det att det inte inkommit någon analys från verksamheten gällande SOL och 
LSS avvikelser inom hemtjänsten. För SOL och LSS avvikelser inom Funktionsstöd har 
en kort redogörelse lämnats gällande ökningen av hot och våld avvikelser och kan 
förklaras till viss del av att medarbetare blivit mer uppmärksamma på att rapportera 
avvikelser efter att en genomgång av rutinen för avvikelsehantering och lex Sarah har 
genomförts.  
Vidare framgår det i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen åtgärder för att öka 
patientsäkerheten och kvaliteten. Bland annat har den samordnade individuella 
planeringen utvecklats för att öka delaktigheten, implementering av ny avvikelsemodul, 
utveckling av Senior Alert, medborgardialog gällande Funktionsstöds verksamheter och 
rutin för lex Sarah.  
Enligt de intervjuade sker en regelbunden uppföljning av kvaliteten i verksamheterna. 
Detta kan exempelvis handla om brukarundersökningar, KKiK, öppna jämförelser, 
kvalitetsuppföljningar, Lex Sarah, Lex Maria och kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen. Det framkom även av intervjuerna att det inte finns någon 
uppföljning av kvalitetsledningssystemet funktion och uppbyggnad på övergripande 
nivå i förvaltningen, detta trots att förvaltningen följer ett årshjul och har varje kvartal en 
punkt som benämns ledningens genomgång. 
Enligt de intervjuade har förvaltningen redovisat detaljerad statistik inför nämnden. 
Nämnden har således fått väldigt mycket uppföljningar av detaljer, ofta utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv. Detta har lett till att nämnden haft en bra kontroll på specifika 
delar av förvaltningarnas verksamheter men inte på kvalitetsledningsarbetet i stort. Det 
upplevs att det på senare tid blivit en bättre dialog samt ett större intresse i nämnden 
generellt av kvalitetsledningssystemet enligt de intervjuade.  
Vi kan utifrån internkontrollplanen för 20197 notera kontrollmoment som är kopplande 
till uppfyllelse av nämndens mål och mätetal. Enligt intervjuerna framkom det att det 
inte finns någon systematik på risker och kontrollmoment i internkontrollarbetet som är 
kopplade eller utgår från de definierade och beskrivna processerna i 
kvalitetsledningssystemet. Internkontrollplanen innehåller inga särskilda 
kontrollmoment gällande uppföljning av kvalitetsledningssystemet eller av föreskriften 
SOSFS 2011:9 och dess tillämpning. Denna uppföljning sker delvis inom ramarna för 
kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen, dock främst utifrån ett HSL-perspektiv. 

3.4.1 Bedömning 
Vi kan konstatera att det genomförts uppföljningar av olika kvalitetsindikatorer och 
mätningar som redovisas i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen utöver den 
löpande redovisningen. Detta har dock tydligt skett ur ett HSL-perspektiv med ett tydligt 
fokus på patientsäkerhetsarbetet och arbetet med att förebygga vårdskador. Vi noterar 
att det i kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen framgår analyser och vidtagna 
                                                
7 Välfärdsnämnden 2019-02-07, § 14 
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åtgärder utifrån HSL-avvikelser samt fallavvikelser. Det framgår däremot ingen analys 
eller utveckling av det övergripande kvalitetsarbetet som en led i det systematiska 
förbättringsarbetet. Vi kan också konstatera att det i kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen i de flesta fall inte finns några resultat av åtgärder som 
vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet. 
Vi noterar att kvalitetsarbetet i verksamheterna är tydligt definierade samt att det finns 
en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna och befattningarna, vilket vi ser 
positivt på.  
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska ledningssystemet användas för att fortlöpande 
och systematiskt utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Vi bedömer inte att 
kvalitetsledningssystemets på övergripande nivå används utifrån att systematiskt 
utveckla verksamheterna, dels beroende på att det finns processer som inte kan 
bekräftas vara aktuella och avsaknad av uppföljning av kvalitetsledningssystemet. 
Vi kan konstatera att det inte finns någon uppföljning av kvalitetsledningssystemets 
funktion och uppbyggnad på övergripande nivå i förvaltningen, detta trots ledningens 
genomgång. Vi kan inte heller se att nämnden följt upp kvalitetsledningssystemet 
utifrån hur systemet är uppbyggt samt dess funktion, vilket vi ser allvarligt på. Detta då 
nämnden ska ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är 
ändamålsenligt med mål, organisation, rutiner, metoder och processer som säkerställer 
kvaliteten.  
Ledningens genomgång omfattar normalt en utvärdering av förvaltningens integrerade 
ledningssystem. Detta för att förvaltningsledningen ska vara informerad om status för 
förvaltningens ledningssystem, bedöma lämplighet och effektivitet samt prioritera och 
initiera nödvändiga korrigerande/förbättrande aktiviteter så att kvalitetssäkring utifrån 
ledningssystemet upprätthålls. Genomgången bör protokollföras samt redovisas för 
nämnden. 
Det finns en stor möjlighet att använda processerna i kvalitetsledningssystemet för att 
värdera risker samt identifiera kontrollmoment som bör göras för att koppla nämndens 
arbete med den interna kontrollen till kvalitetsledningssystemet. Detta skulle i sin tur 
kunna användas som underlag för nämnden i arbetet med uppföljningen av intern 
kontroll. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att arbetet med 
kvalitetssystemet delvis uppfyller gällande krav, och bör utvecklas främst gällande 
systematiskt förbättringsarbete 

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi välfärdsnämnden att:  

— följa upp arbetet med att skapa tydlighet och struktur i kvalitetssystemet samt 
säkerställa i vilken grad kvalitetssystemet följs i det dagliga arbetet, se avsnitt 3.3 

— säkerställa att kvalitetsledningssystemets processer följs upp och revideras, som ett 
led i det systematiska förbättringsarbetet, se avsnitt 3.4 

— systematiskt utvärdera kvalitetsledningssystemet, se avsnitt 3.4 
— se över och utveckla arbetet med den interna kontrollen, se avsnitt 3.4 
— se över kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsens innehåll, se avsnitt 3.4 
 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Oskar Nordmark  Lena Medin 
Kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 

 


	Missiv kvalitetsledning
	Revisionsrapport ”Granskning av kvalitetsledningssystem”

	Granskning av kvalitetsledningssystem
	1 Sammanfattning
	2 Inledning/bakgrund
	2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning
	2.2 Revisionskriterier
	2.3 Metod

	3 Resultat av granskningen
	3.1 Struktur och inriktning
	3.1.1 Organisation

	3.2 Systematiskt kvalitetsledningssystem
	3.3 Kvalitetsledningsarbete
	3.3.1 Bedömning

	3.4 Ansvarsfördelning och uppföljning
	3.4.1 Bedömning


	4 Slutsats och rekommendationer
	4.1 Rekommendationer



