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Årlig grundläggande granskning 2020
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande
granskning av styrelse och nämnder. Syftet med den grundläggande granskningen är att
översiktligt bedöma om styrelsen och nämnderna har skapat förutsättningar för tillräcklig
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Förvaltningens yttrande
Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och
iakttagelser. Insamlingen sker genom att KPMG och revisorerna löpande tar del av
grundläggande dokument såsom mål- och budgetdokument, ekonomi- och
verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och nämndernas protokoll. Som del av den
grundläggande granskningen genomför KPMG en enkätundersökning med nämnderna.
Arbetsutskottet kommer tillsammans med förvaltningen ta fram ett förslag på svar på de
skriftliga frågorna i den årliga grundläggande granskningen 2020 till KPMG. Förslaget går
upp till nämnd 2020-10-26 för beslut.
Förslag till beslut
Vård- och äldreomsorgsnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med
arbestutskottet ta fram ett förslag på svar på de skriftliga frågorna i den årliga granskningen
2020 samt överlämna svaren till KPMG
Beslutet ska skickas till
KPMG, handläggare

Anita Hedström
Förvaltningschef

Elisabet Möller
Nämndsekreterare
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granskning 2020
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Nämnd/styrelse:
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Vård- och
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Information
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all
verksamhet.
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor
avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Likaså är nämndens och styrelsens
omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade frågor är
tänkt att utgöra underlag i denna granskning.
Svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom
dokument, protokoll mm.
Ifylld revisionsenkät med tillhörande bilagor skickas senast 2020-10-23 till:
viktoria.bernstam@kpmg.se.
Svar, processer, rutiner mm. behöver beskrivas samt utvecklas i respektive fält.
Vänligen observera att bilagor som bestyrker svaren behöver skickas in.
Bilaganamn och ev. hänvisning till relevant sidnr. anges i sista kolumnen.
Om du har frågor är du välkommen att maila uppdragsledare: viktoria.bernstam@kpmg.se
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1

Mål och måluppfyllelse

1.1

Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt
kopplade till KF:s mål?

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga &
sidnr.

Beskrivning:

1.2

Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är
mätbara?
Beskrivning:

1.3

Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under
året?
Beskrivning:

1.4

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i
måluppfyllelsen?
Beskrivning:

3
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2

Ekonomistyrning

2.1

Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga

Beskrivning:

2.2

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar
prognoser tillräckligt under året?
Beskrivning:

2.3

Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga
åtgärder för att uppnå budget?
Beskrivning:

2.4

Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys
till fullmäktige i de fall budget inte anses stå i relation till
uppdraget?
Beskrivning:

4
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3

Intern kontroll

3.1

Finns det en fastställd årlig internkontrollplan för
uppföljning av den interna kontrollen?

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

Bilaga

Beskrivning:

3.2

Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser?
Beskrivning:

3.3

Har en risk- och väsentlighetsanalys genomförts inför val
av kontrollmål i 2020 års internkontrollplan?
Beskrivning:

3.4

Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och
väsentlighetsanalysen som ligger till grund för IK-planen?
Beskrivning:

3.5

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen?
Beskrivning:

5
Sida 9 av 27

3.6

Upprättas en genomförande-/uppföljningsrapport
avseende resultatet av genomförda kontroller?
Beskrivning:

3.7

Hur ofta sker rapportering av uppföljning av IK-planen till
nämnden/styrelsen?
Beskrivning:

3.8

Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister
Beskrivning:

*Vänligen bifoga risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2018, 2019
och 2020.
4

Utmaningar och risker

4.1

Redogör för nämndens/styrelsens utmaningar på kort och lång sikt (ange minst 5 områden)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6
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8.
9.
10.

Omställningar och utmaningar mot bakgrund av Covid-19:

7
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Redovisning av avvikelser,
klagomål och synpunkter för
första halvåret 2020
3
2020.263 VON
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Kerstin Frost

Vård- och omsorgsnämnden

2020.263 VON

Redovisning av avvikelser, klagomål och synpunkter för
första halvåret 2020
Ärendebeskrivning
Nämnden är enligt Socialstyrelsens föreskrifter (2011:9) om ledningssystem för systematisk
kvalitetsarbete, ansvarig för att det finns rutiner för hantering av synpunkter och klagomål
samt rutiner för hantering av avvikelser. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är nämnden
(vårdgivare inom hälso-och sjukvård) skyldig att rapportera händelser som medfört eller hade
kunnat medföra vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Verksamheten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet
från vård- omsorgstagare och deras närstående, personal, vårdgivare, de som bedriver
socialtjänst, de som bedriver verksamhet enligt LSS, myndigheter, och föreningar, annan
hälso- och sjukvård samt andra organisationer och intressenter. All personal är skyldig att
rapportera avvikelser och risker av betydelse för säkerheten för vårdtagaren.
Enligt riktlinje för hantering av klagomål och synpunkter samt riktlinjer för avvikelser, Lex
Sarah och Lex Maria, ska synpunkter från brukare, patient eller annan enskild person som
inte arbetar i vår verksamhet registreras som synpunkt eller klagomål, medan det som
inkommer från vår personal eller annan vårdgivare registreras som avvikelse.
Förvaltningens yttrande
Enligt förvaltningens riktlinjer skall avvikelser, synpunkter och klagomål sammanställas för
redovisning till nämnd. Inkomna klagomål och synpunkter samt inkomna avvikelser för första
halvåret 2020 redovisas i bilaga.
Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av avvikelser, synpunkter
och klagomål för första halvåret 2020.
Beslutet ska skickas till
Handläggare
Förvaltningschef
Anita Hedström
Förvaltningschef

Kerstin Frost
SAS
Annika Fallqvist
MAS
Eva-Marie Onsager
MAR
Sida 13 av 27

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-09-03
Kerstin Frost

Vård- och omsorgsnämnden

2020.263 VON

Sida 14 av 27

Redovisning av avvikelser, synpunkter och klagomål januari-juni 2020
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
(SOSFS 2011:9) beskriver hur avvikelser, synpunkter och klagomål ska användas för att säkra
kvalitet i, samt planera, leda och förbättra verksamheter.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska omfatta följande verksamheter:




5 kap 4 § Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
6 § Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och
3 kap. 3 § tredje stycket Socialtjänstlagen (2001:453).

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög
patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen rapportera risker för vårdskador samt
händelser som har medfört, eller kunnat medföra vårdskada, till vårdgivaren.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5), är personal
skyldig att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Det kan vara såväl utförda
handlingar som handlingar som någon av försummelse eller av annat skäl har underlåtit att utföra och
som innebär eller har inneburit ett hot mot eller har medfört konsekvenser för enskildas liv, säkerhet
eller fysiska eller psykiska hälsa.
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) ska inkomna rapporter, klagomål och synpunkter
sammanställas och analyseras för att vårdgivaren, eller den som bedriver socialtjänst eller
verksamhet enligt LSS, ska kunna se mönster eller trender som indikerar brister i
verksamhetens kvalitet.
En väl fungerande klagomåls- och synpunktshantering utgör en viktig del för att åstadkomma
en bra kvalitet och säkerhet för den enskilde. Klagomål och synpunkter från medborgare och
andra myndigheter är en viktig del i kvalitetsarbetet för att upptäcka och förebygga fel och
brister i verksamheten, samt identifiera nya förbättringsområden.

Sammanställning av avvikelser internt
Rapporten utgår från data som samlats in under första halvåret 2020. Avvikelser gällande
vårdtagare från privata utförare rapporteras i separat tabell i denna rapport.
Totalt har det inkommit 2582 avvikelser, föregående år var det 1952 avvikelser. De
avvikelser som redovisas i tabellform innefattar nu även avdelningen för funktionsstöd (AFF).
Från AFF har det totalt inkommit 288 avvikelser, vilket innebär att det har kommit 2294
avvikelser från SoL Kvarboende och Boende.
Det finns en gemensam riktlinje som beskriver hur avvikelser ska hanteras samt vad som är
en avvikelse enligt författningen. Det är första året som SoL, HSL och AFF redovisar sina
avvikelser tillsammans. Om man jämför antalet avvikelser per brukare i de olika
verksamheterna så har det kommit in ca 2,2 avvikelser/brukare inom SoL och HSL och 0,65
avvikelser/brukare från AFF. Sammanställningen visar på ett behov av en samsyn kring
avvikelsehanteringen då det även finns en skillnad på innehållet i avvikelserna.
Alingsås kommun, Vård och
omsorgsförvaltningen Postadress: 441 81
Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9 våning 2
Telefon: 0322-61 60 00, Fax: 0322-124 58
vard.aldreomsorg@alingsas.se, www.alingsas.se
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Antalet avvikelser 1:a halvåret
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Diagram 1. Antalet avvikelser första halvåret, de tre senaste åren.

Under perioden har en händelse som inkom december 2019 utretts enligt lex Sarah.
Händelsen handlade om bemötande från personal till brukare. Åtgärder har gjorts i
verksamheten genom förändringar i personalgruppen och genomgång av gällande riktlinjer
och rutiner. Ärendet har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Det har inte inträffat några allvarligare händelser inom HSL som har lett till någon större förändring av
arbetssätt eller rutiner. Inget ärende har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Verksamheten har under våren och försommaren arbetat intensivt för att förhindra spridning av
corona-viruset i verksamheten. Det finns ett antal avvikelser som är kopplade till provtagning och
skyddsutrustning hos enskilda brukare men dessa avvikelser utgör en mindre andel av det totala
antalet.

Fallskador och falltillbud
Vanligast förekommande fallavvikelse är att personen faller i egen aktivitet i sin bostad, då det inte är
någon personal närvarande. En del fall leder till sjukhusvård.
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Diagram 2. Antalet fallrapporter första halvåret, de tre senaste åren.

Sida 16 av 27

Läkemedelsavvikelser
Statistik från tidigare år visar att den vanligaste anledningen till en läkemedelsavvikelse beror på att
vårdpersonalen glömt att överlämna en dos, inte signerat om överlämnat läkemedel, signerat men
läkemedlet finns kvar eller att dosetterna inte är kompletta/felaktiga.
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Diagram 3. Antalet läkemedelsavvikelser första halvåret, de tre senaste åren.

Omvårdnadshändelser
Omvårdnadshändelser som rapporterats är till övervägande delen insatser som inte blir utförda.
De insatser på äldreboende som har rapporterats som ej utförda är orsaken till största del
personalbrist och tidsbrist.
De insatser i hemtjänst som rapporterats som ej utförda anges orsaken vara personalbrist, tidsbrist
eller att insatser har glömts bort eller saknats i planeringen.
De insatser inom AFF som rapporterats som beror ofta på att planerade insatser inte utförts och att
personalen inte jobbat utifrån de bemötandestrategier som finns framtagna för brukarna.
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Diagram 4. Antalet avvikelser kopplat till en omvårdnadshändelse första halvåret, de tre senaste åren.
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Bemötande
Avvikelser som rapporteras handlar om att personal uttrycker sig på ett olämpligt sätt, som upplevas
kränkande av den enskilde.
Hur de boende på demensboende bemöter varandra och personal, exempelvis kan de vara hotfulla i
tal och agerande.
Hur de brukare som bor i Bostad med särskild service enligt LSS bemöter varandra och personal
muntligt och fysiskt.
Händelser som sker på AFF:s dagliga verksamhet muntligt och fysiskt gentemot varandra och
personal.
Vid kontakt med sjuksköterskor i brukarärende upplever vårdpersonal inte alltid att de bemöts
respektfullt.
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Diagram 5. Antalet avvikelser kopplat till bemötande första halvåret, de tre senaste åren.

Informationsöverföring
Avvikelserna som rapporteras som brister i informationsöverföring handlar om brister i den interna
kommunikationen mellan olika yrkeskategorier/arbetslag exempel på brister att brukare blivit missade
i planeringen, nattpersonalen inte fått information om förändringar, brukare som kommit hem från
sjukhus utan att alla i arbetslaget fått information. Interna beställningar som skickats fel, kodats fel.
Inom AFF handlar det bland annat om brister i kommunikation mellan boendet och daglig verksamhet,
beställning av transporter och information om planerade aktiviteter.
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Brister i informationsöverföring
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Diagram 6. Antalet avvikelser kopplat till informationsöverföring första halvåret, de tre senaste åren.

Dokumentation
Avvikelser gällande dokumentation handlar till allra största delen om beslut som inte omprövats i rätt
tid eller som inte blivit omkodade till rätt område.
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Diagram 7. Antalet avvikelser kopplat till dokumentation första halvåret, de tre senaste åren.

Medicinteknisk utrustning
Avvikelser som rapporteras gällande medicinteknisk utrustning handlar bl a om:


dåligt rengjorda hemsjukvårdssängar och mobila hygienstolar,



olåsta medicinskåp,



olika typer av larm (dörrlarm, rörelselarm, larmmattor) som missats att aktivera



missad följsamhet till rehabs beställningar rörande handhavande av hjälpmedel.

Det har under första halvåret registrerats 44 avvikelser för medicinteknisk utrustning, vilket är samma
antal som 2019 och mer än en fördubbling jämfört med 2018. Fördelningen är ca två tredjedelar inom
SoL Boende, en sjättedel inom SoL Kvarboende ochSida
den19kvarvarande
sjättedelen inom LSS.
av 27
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Diagram 8. Antalet avvikelser kopplat till medicinteknisk utrustning första halvåret, de tre senaste åren.

Avvikelser i samverkan
Avvikelser från kommunen till primärvård och sjukhus
Under första halvåret 2020 har vi från Alingsås kommun skickat 18 avvikelser till sjukhus och
primärvård. Detta är en minskning mot tidigare år.
Nedan visas några exempel på avvikelser:
 brister i informationsöverföring,
 avdelningen missar att meddela utskrivning,
 otydlig läkemedelsordination, brister i läkemedelsordination vid hemgång från sjukhus
 förändring i läkemedelsordination förmedlas inte till patientansvarig sjuksköterska som
delar läkemedel.

Avvikelser från primärvård och sjukhus till kommunen
Under första halvåret 2020 har vi från Alingsås kommun tagit emot totalt 17 avvikelser som handlar
om brister i vårdsamverkan. Detta är en minskning mot tidigare år.
Nedan visas några exempel på avvikelser:
 sjuksköterska har inte följt gällande rutiner vid medicinsk bedömning innan brukaren
skickats vidare,
 sjuksköterska har inte följt gällande rutiner vid provtagning,
 omvårdnadshändelser
 information och kommunikationsbrist (bemötande).

Klagomål och synpunkter
Samtliga klagomål och synpunkter diarieförs vilket betyder att det finns kännedom om de
klagomål och synpunkter som kommer till förvaltningen. Berörda får på ett strukturerat sätt
information om att man kan lämna synpunkter och klagomål, hur man lämnar in dessa och
hur de får återkoppling.
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Klagomål och synpunkter
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Diagram 8. Antalet inkomna klagomål och synpunkter första halvåret, de sex senaste åren.

Vad handlar klagomål och synpunkter om?
Det finns ingen tydlig trend i de klagomål och synpunkter som kommer in. Det finns tio synpunkter
beskriver hur nöjda enskilda är de insatser och de resurser som finns.
Det finns sex klagomål som handlar om bilkörning, hur personalen cyklar samt hur de parkerar.
Det har inkommit 33 klagomål som handlar om verksamheten och tjänster inom kommunen varav ca
hälften av dessa handlar om införandet av digitala köp samt brister hos Mathem. Övriga handlar bland
annat om förändringar i verksamheten.
Fyra klagomål är kopplade till corona-pandemin och användandet av skyddsutrustning mm.
Övriga 25 klagomål och synpunkter handlar om bland annat om bemötande, bristande insatser för
den enskilde, bristande information, brister i utförandet av insatser samt svårigheter att nå rätt
personal.

Vilka lämnar synpunkter?
Synpunkter och klagomål kommer från personer som har hjälp och stöd från äldreomsorgen, boende
på särskilt boende, de som har hemtjänsten och hälso- och sjukvård, anhöriga, personal och
allmänheten.
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Avvikelser, extern verksamhet
Externa utförare har egna rutiner för avvikelsehantering som beskrivs i respektive
ledningssystem. Hemtjänstutförare ansvarar inte för hälso- och sjukvård och rapporterar
därför avvikelser om läkemedel och fall till vård- och omsorgsförvaltningen i
verksamhetssystem, dessa redovisas under läkemedel respektive fall tillsammans med de
avvikelser som finns i den egna regin. Varje kvartal rapporteras antal avvikelser in till
Alingsås kommun.
Avvikelserna för de externa utförarna har tidigare redovisats i tabeller därav s finns inga jämförelsetal
från tidigare år likt dom som redovisas i de kommunala staplarna.

Boende
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Lex Sarah
Det har inte inkommit några Lex Sarah utredningar under första halvåret 2020 från externa utförare.
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Kvarboende
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Lex Sarah
Det har inte inkommit några Lex Sarah utredningar under första halvåret 2020 från externa utförare.
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