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1 Inledning
Att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete betyder att
kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Den som
bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet för systematiskt
kvalitetsarbete planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra
verksamheten.

Planera

Genomföra

Förbättra

Utvärdera

Processer och rutiner är ledningssystemets grundläggande delar och de ska stödja
verksamheten att uppfylla de krav och mål som gäller enligt lagar och andra
föreskrifter. Genom systematiskt förbättringsarbete ska processer och rutiner även
användas för att utveckla verksamheten. I förbättringsarbetet betonas förebyggande
åtgärder såsom riskanalyser för att förhindra att missförhållanden och andra avvikelser
inträffar liksom egenkontroller för att undersöka verksamhetens resultat och
kontrollera kvaliteten. Därutöver ska inkomna rapporter, klagomål och synpunkter tas
emot, utredas, sammanställas och analyseras för att säkerställa kvaliteten.
Ett systematiskt kvalitetsarbete är att arbeta förebyggande och gör det möjligt att leda
verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle och på rätt sätt. I förbättringsarbetet
ska det ges förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga då deras kunskap och
erfarenheter ger värdefull information till att säkra kvaliteten och vidareutveckla
verksamheten ur ett systemperspektiv. På så sätt blir verksamheten en lärande och
trygg organisation.
Den som bedriver verksamhet som omfattas av socialtjänstlagen, lag om vård av
missbrukare i vissa fall eller lag med särskilda bestämmelser om vård av unga bör varje
år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse1.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens kvalitetsberättelse redovisas i huvudsak på
en övergripande nivå och följer upp hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivits
under året samt hur processerna i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete
gett stöd till verksamheten. Den samlade bilden ger underlag till förbättringsområden
som bör prioriteras inför kommande år. Allt i syfte att öka verksamhetens kvalitet och
nytta för brukaren.

1

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Handbok för tillämpningen av föreskrifter
och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Socialstyrelsen.
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2 Uppföljning av prioriterade utvecklingsområden
2020
I arbetsmarknads- och socialnämndens Kvalitetsberättelse 2019 presenterades
prioriterade utvecklingsområden inför 2020. Nedan redogörs för vart och ett av dessa
i kursiv stil så som de uttrycktes då tillsammans med en uppföljning av arbetet som
gjorts under året.
Ett reviderat Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kommer att beslutas i början av 2020
samtidigt som förvaltningens nya organisering träder i kraft. Det fortsatta arbetet behöver fokusera på
att säkerställa enhetliga strukturer av det systematiska kvalitetsarbetet i anpassning till den nya
organiseringen så att det framförallt gynnar synergier och värde för brukaren. Strukturerna behöver
tydliggöra hur arbetet ska bedrivas och följas upp på olika nivåer utifrån alla delar i
förbättringshjulet och utifrån alla ledningssystemets processer samt säkerställa att processerna för mål
och budget, intern kontroll och systematiskt kvalitetsarbete kompletterar och stödjer varandra som en
helhet
Ett reviderat Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete beslutades i början av 2020
samtidigt som förvaltningens nya organisering påbörjades. Under året har
förvaltningen arbetat för en effektivare samordning mellan styr- och ledningsprocesserna mål och budget, intern kontroll och systematiskt kvalitetsarbete i syfte att
främja verksamhetsutveckling och att de kompletterar varandra som en helhet.
Den nya arbetsstrukturen är tänkt att omfatta gemensam planering, hantering och
uppföljning av aktiviteter och åtgärder i högre grad. Att samla utvecklingsområden
från de olika styr- och ledningsprocesserna bidrar till en helhetsbild av det
utvecklingsarbete som pågår i förvaltningen och minskar risken för dubbelarbete. Det
bidrar också till att säkerställa att de åtgärder som tas fram inom de olika processerna
genomförs och följs upp på ett systematiskt sätt. För att möjliggöra detta krävs ett
ökat samarbete mellan förvaltningens olika nätverk som stödjer arbetet med
processerna och det ska därför konkretiserats hur, när och i vilka forum samordning
ska ske för att utvecklingsarbetet ska harmoniera i högre grad.
Genom det nya arbetssättet säkras att resultat och analyser från övergripande
uppföljning av avvikelser, egenkontroller och riskanalyser, som görs i enlighet med
SOSFS 2011:9, inkluderas på ett mer systematiskt sätt i förvaltningens prioriterade
utvecklingsarbeten i verksamhetsplaner och intern kontroll eller genom att lyftas till
utvecklings- och resultatdialogerna. Arbetssättet kan också leda till att egenkontroller
används för uppföljning av utvecklingsarbete i verksamhetsplaner eller för de risker i
intern kontroll som inte hanteras med granskning.
Det nya arbetssättet som ska struktursättas och provas 2021 bedöms både
effektivisera och öka kvaliteten i förvaltningens sammantagna systematiska
kvalitetsarbete då det integreras än mer i det vardagliga arbetet.
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Bild. Styr- och ledningsprocesserna Mål och budget, Intern kontroll och Systematiskt kvalitetsarbete i
arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Ett omfattande utvecklingsarbete kommer ske under 2020 gällande processer och rutiner för att få en
överensstämmelse med de handlingsplaner som tagits fram i förhållande till de fördjupade
granskningarna inom missbruk och beroendevården samt ekonomiskt bistånd. Revideringar kommer
därutöver behöva göras i enlighet med den nya organiseringen.
Ett omfattande arbete har gjorts under året i förhållande till processer, rutiner och
även andra styrdokument såsom exempelvis delegationsordning, riktlinjer rörande
arbete inom ekonomiskt bistånd samt för stöd, myndighetsutövning och insatser
gällande missbruk och beroende. Även vägledningsdokument inom ekonomiskt
bistånd och boende har reviderats.
Ett mål med den nya organiseringen är att det inte ska spela någon roll var i staden
man bor, den service medborgaren får från förvaltningen ska vara likvärdig.
Granskningar från stadsrevisionen har visat på att det inte alltid är så fullt ut.
Rekommendationerna som har lämnats i samband med granskningarna har varit ett
stöd i det fortsatta arbetet med att stärka grundläggande delar av kvaliteten i
verksamheten, att förbättra processer och rutiner för att främja enhetliga arbetssätt.
Arbetet har kommit olika långt vilket beskrivs i avsnittet om processer och rutiner.
Utvecklingsarbetet kring processer och rutiner som berör avvikelsehanteringen fortsätter 2020 och
löper parallellt med upphandlingsprocessen av digitalt system för avvikelsehanteringen. Nya rutiner
och processer kommer med anledning av detta implementeras under året.
Då avtalsprocessen för ett framtida avvikelsehanteringssystem försenats har översynen
av berörda processer och rutiner inte kunnat färdigställas 2020. I väntan på avtal har
omsorgsförvaltningarna2 tillsammans identifierat behov kring framtida processer och
system samt planerat det kommande utvecklingsarbetet. Ett sjuttiotal förslag samlades
in i en gemensam kampanj på Komin där alla användare gavs möjlighet att lämna
synpunkter och önskemål kring nuvarande och framtida funktioner och system. Då
omsorgsförvaltningarna använder samma avvikelsehanteringssystem så kommer stora
2

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen och hälsa- vård och
omsorgsförvaltningen
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delar av arbetet göras tillsammans för att optimera utvecklandet av det gemensamma
uppdraget inom socialtjänstområdet. Funktionsstödsförvaltningen projektleder arbetet
och hälsa- vård och omsorgsförvaltningen processleder det. Utveckling av processer,
implementering och utbildning kommer pågå under kommanade år 2021.
Under året har även ett utvecklingsarbete kring synpunkter och klagomål gjorts ihop
med de andra två omsorgsförvaltningarna, en del av detta uppdrag har varit att se om
det är möjligt att ha en enhetlig process. I arbetet har även möjligheten till en
gemensam ingång på malmo.se undersökts för att förenkla för de som vill lämna
synpunkter eller klagomål till någon av de tre omsorgsförvaltningarna. En gemensam
ingång kommer finnas på malmo.se 2021. Den synpunkts- och klagomålsprocess som
tagits fram kommer ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla och
implementera processen i projektet som nämns ovan. Arbetet kommer att utföras av
den systemgrupp som bildats kring synpunkter och klagomål med representanter från
de tre förvaltningarna. Systemgruppen kommer fortsatt nyttja varandras kompetenser
både för att förvalta och utveckla den specifika processen även efter projektets slut.
Arbetet under 2019 har visat på att det finns ytterligare behov av att följa upp, analysera och
utvärdera hur åtgärderna av avvikelsehanteringen givit effekt för brukaren och verksamheten. Utifrån
detta utarbetas det en förbättrad struktur för förvaltningsövergripande analys och uppföljning av
avvikelsehantering och andra kvalitetsfrågor som kommer provas i kvalitetsnätverk och lex Sarah
nätverk under 2020.
En ny struktur för systematisk analys och uppföljning av avvikelser på förvaltningsövergripande nivå har provats i kvalitetsnätverket under året. Uppföljningar har gjorts
varje tertial på övergripande nivå i syfte att finna gemensamma mönster mellan
verksamhetsområdena. Varje uppföljning har förberetts med analyser i de specifika
verksamhetsområdena. Som stöd för arbetet har en ny statistikrapport arbetats fram
som på ett enklare sätt visar på mönster kring årets inkomna avvikelser.
Det fortsatta arbetet kommer fokusera på hur analyserna kan fördjupas, hur lärdom
kan tillvaratas och hur goda exempel kan spridas. För att möjliggöra detta behöver nya
tydliga strukturer för informationsöverföring arbetas fram för att i slutändan öka
förutsättningarna för likvärdigt bemötande och service till brukaren. Ett sätt att
fördjupa årsanalysen av avvikelsehanteringen 2020 var att kvalitetsnätverket bjöd in
sektionschefsrepresentanter från varje verksamhetsområde till dialog. Syftet var att
fördjupa nätverkets kunskap och ta del av chefernas perspektiv och förbättringsförslag
kring det vardagliga arbetet med avvikelser.
Arbetet kommer fortsätta för att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. En viktig del i det
kommer vara arbetet för att inkludera delaktighet från brukare i de förbättringsarbeten som görs och
där det bedöms lämpligt. Arbetet utifrån den handlingsplan som togs fram 2018 kring brukardialog
fortsätter 2020.
Arbetet med att utveckla en enhetlig modell för brukardialog med gemensamma
principer och kärnkomponenter har försenats på grund av pandemin. Arbetet planerar
att fortsätta under 2021. 2019 gjordes dock en satsning då cirka 25 medarbetare
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utbildades i metoden tjänstedesign3 och under det gångna året har metoden använts i
flera utvecklingsinsatser, exempelvis vid utformning av e-tjänster och vid utveckling av
samverkan. Genom metoden har verksamheten skaffat sig insikter om vilka
funktioner och vilken service som anses viktigast och fokuserat utvecklingsinsatser
och förbättringsarbete på det som gör skillnad.

3 Organisering av verksamheten
Arbetet med att förbättra struktur och samordning inom arbetsmarknads- och
socialförvaltningen har pågått sedan den bildades 2017. Under 2019 initierades en
dialog i förvaltningsledning och förvaltningsråd kring tre större utmaningar som
uppmärksammats; likvärdighet för Malmöborna, ledning och styrning i förhållande till
beslutsvägar och mandat i kombination med ett ekonomiskt tufft läge för att se hur
organiseringen kunde utvecklas för att ge bättre förutsättningar att möta
utmaningarna. Det övergripande målet med ny organisering sett utifrån Malmöborna
är att erbjuda likvärdiga, tidiga, tillgängliga och samordnade insatser. Den 1 februari
trädde den nya organiseringen i kraft i form av nya uppdrag för avdelningscheferna
och den 1 juli genomfördes den nya organiseringen fullt ut.

Bild. Skiss över ny organisering

Genom att kärnuppdragen sedan 1 juli 2020 samlas i de tre verksamhetsområdena
Individ och familj, Arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd samt Boende, tillsyn och
service förväntas förvaltningen ha bättre förutsättningar att bidra till likvärdiga
uppväxtvillkor för barn och unga, minska hemlösheten och till att bidra till fler
Malmöbor blir självförsörjande4.

4 Styrning av verksamhetsuppdraget
Kommunfullmäktige styr i huvudsak över nämnderna på tre sätt:
 Genom reglementena bestämmer kommunfullmäktige vilka ansvarsområden
och uppgifter som nämnderna har, vilket sätter ramarna för nämndernas
arbete.
 Genom att fastställa mål, styr kommunfullmäktige inriktningen på
nämndernas arbete inom sina respektive ansvarsområden.
 Genom beslut om budget och att tilldela nämnderna ekonomiska resurser styr
kommunfullmäktige omfattningen av nämndernas arbete.
Under 2019 beslutade kommunfullmäktige om förändringar i strukturen för
kommunfullmäktiges mål. Den nya strukturen implementerades 2020 och innebär
färre målområden med större fokus på stadens största utmaningar där kommunen
3
4

https://kominnyheter.malmo.se/2019/11/01/asf-satsar-pa-tjanstedesign/
Komin, Organisation 2020
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behöver kraftsamla och samverka för att nå målen. Nämnderna blir tilldelade ansvar
för ett antal kommunfullmäktigemål och ska ta fram indikatorer som visar hur de
bidrar till målen, men inte några egna nämndsmål. Förändringen syftar till att styra
nämnderna till att arbeta mer gemensamt och på liknande sätt utifrån målen.
Arbetsmarknads och socialnämnden har tilldelats ansvar för elva av tretton av
kommunfullmäktiges mål för mandatperioden och har tagit fram 25 indikatorer.
Målen täcker en stor del av nämndens verksamhet och utmaningar.

Bild. Överblick ny målstruktur

I årsanalys 2020 följs nämndens verksamhet samt arbetet med kommunfullmäktiges
mål upp och nämndens ekonomiska resultat redovisas. Nämnden bedömer att arbetet
med tre av kommunfullmäktiges mål går enligt planering, att fyra avviker positivt och
att fyra avviker både positivt och negativt. I rapporten beskrivs också hur nämndens
brukare och medarbetare har påverkats av coronapandemin under året. Resultatet
redovisas i nämndens årsanalys 2020.

4.1 Resultat- och utvecklingsdialoger
Under våren 2020 gjorde förvaltningsledningen en utvärdering och översyn av tidigare
kvalitetsdialoger utifrån sina erfarenheter och utifrån ny organisering. Översynen ledde
till ett förtydligande om att dialogerna ska handla om övergripande styrning och
ledning och därför döptes de också om till resultat- och utvecklingsdialoger.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens ledningsgrupp har beslutat om att ha
resultat- och utvecklingsdialoger för respektive verksamhetsområde två gånger om
året.
Syftet med resultat- och utvecklingsdialogerna är att:
 ha dialog om styrning och ledning av verksamheten på en övergripande nivå
 ha dialog om utvecklingsområden och styrkor kopplat till ekonomi, utveckling
och personalfrågor
 uppnå ett internt lärande mellan verksamhetsområdena.
Åtgärder eller uppdrag som identifieras under dialogerna inkluderas i förvaltningens
verksamhetsplan.
Resultatdialogerna hålls i februari eller mars månad och syftet är att analysera
resultatet av föregående år samt se över planeringen för det kommande året.
Utvecklingsdialogerna sker på hösten och syftar till att ge underlag för, planera och
prioritera utvecklingsområden för verksamhetsområdena inför det kommande året.
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Ett av förvaltningsledningens verktyg för styrning och ledning är färdplanen,
förvaltningens egna visualiserade målbild som sträcker sig till 2023. Den
implementerades under 2019 för att förtydliga verksamhetens riktning och vision.
Planen beskriver det fortsatta arbetet mot en modern socialtjänst som arbetar på ett
enhetligt sätt, nyttjar resurser och ser varje individ som unik och anpassar sitt arbete
efter det. Färdplanen förstärker kvalitetsbegrepp i socialtjänstlagen såsom helhetstänk,
samverkan, kompetens, och likvärdighet.

Bild. Färdplanen

4.2 Tillsynsbeslut med anmärkningar
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, vilket
innebär att de kontrollerar att upphandlande myndigheter följer lagar om offentlig
upphandling. Genom omvärldsbevakning uppmärksammade de i slutet av år 2018 att
arbetsmarknads- och socialförvaltningen köpt platser i boenden med stöd utan att
annonsera i enlighet med gällande upphandlingsbestämmelser.
Konkurrensverket inledde utifrån uppgifterna en tillsyn januari 2019 som även löpt
under 2020. Konkurrensverket har lämnat in en begäran om upphandlingsskadeavgift
till förvaltningsrätten som har beslutat att nämnden ska betala skadestånd.
Förvaltningen har vidtagit åtgärder genom att påbörja upphandlingar för boende med
stöd. Den första upphandlingen har planerad avtalsstart den 1 april 2021.
Utifrån samma omvärldsbevakning inledde Inspektionen för vård och omsorg, IVO
tillsyn kring hur arbetsmarknads- och socialförvaltningen använder vissa privata
vårdgivare för boende med stöd. IVO:s tillsyn har klargjort att barn och unga mellan
16–20 år som har behov av eget boende med individanpassat stöd ska få detta
tillgodosett genom placeringsformen stödboende enligt socialtjänstlagen (2001:453),
SoL.
Boendeformen boende med stöd är inte lämplig för personer som är under 21 år. Ett
förvaltningsövergripande arbete har gjorts under 2020 för att säkerställa att alla barn
och unga i målgruppen är placerade i placeringsform motsvarande vårdbehovet.
Förvaltningen har genomfört en kartläggning och analys av behoven hos unga
personer mellan 16–20 år som är placerade i heldygnsvård i olika former av boenden
och stödboende. Kartläggningen har avgränsats till boende med stöd och stödboende
utifrån att IVO:s tillsyn och beslut avser dessa placeringsformer. Kartläggningen har
identifierat behov av åtgärder, bland annat att ta fram rutiner avseende bedömning
9 │

och handläggning av behov av eget boende och individanpassat stöd för barn och
unga i åldern 16-20 år.
Texten ovan är ingen total redovisning av inkomna tillsynsbeslut 2020 utan exempel
som visar på utfört förbättringsarbete kopplat till några av de viktigaste av dem.

4.3 Ej verkställda beslut
Granskning av ej verkställda beslut är ett annat sätt för arbetsmarknads- och
socialnämnden att bevaka rättssäkerheten. Besluten rapporteras kvartalsvis till
kommunfullmäktige, kommunens revisorer och inspektionen för vård och omsorg,
IVO. Under 2020 har 110 beslut rapporterats som inte har verkställts inom tre
månader från dagen för beslutet.
I samband med rapporteringen träffas rapportörerna från respektive verksamhetsområde för att analysera underlaget. Majoriteten av besluten har avsett kontaktfamilj
och kontaktperson, då det varit svårt att finna lämpliga uppdragstagare, samt beslut
gällande öppna insatser då det varit kö till intern öppenvård.
En del av förklaringen till att de inte verkställts är att coronapandemin medfört
försiktighet hos många brukare avseende fysiska möten samt ett ökat antal av- och
ombokningar av både medarbetare och brukare på grund av sjukdom/milda
symptom. Detta har saktat ned ärendeflödena och tillfälligt minskat verksamhetens
kapacitet för att hantera nya ärenden.
Ett övergripande arbete med att förenkla flödena har påbörjats.

5 Ledningssystemets grundläggande uppbyggnad –
processer och rutiner
En process är en serie aktiviteter som beskriver ett flöde som är nödvändigt för att nå
ett visst resultat i arbetet. En rutin ska ange ansvar och tillvägagångsätt för en aktivitet.
I enlighet med SOSFS 2011:9 ska det vara fastställt vilka processer som är nödvändiga
för att uppfylla verksamhetens krav och mål enligt lagar och föreskrifter samt för att
säkra verksamhetens kvalitet. Det ska också vara identifierat vilka aktiviteter som ingår
i processerna, deras inbördes ordning samt vem som ansvarar för processerna.
Ett systematiskt arbete med riskanalyser, egenkontroller och avvikelsehantering ger
stöd till att identifiera vilka processer och rutiner som behöver tas fram eller
förbättras. Behovet av styrning i form av processer och rutiner är olika beroende på
hur riskfylld eller komplex verksamheten är. Processer och rutiner är viktiga verktyg
för en rättssäker och likvärdig verksamhet och för att skapa trygghet både för brukare
och medarbetare.
Förvaltningen har arbetat med processer och rutiner under året i syfte att anpassa dem
till ny organisering och främja enhetliga arbetssätt. Arbetet har till stora delar gjorts i
linje med de senaste fördjupade granskningarna5 som Malmö stadsrevision gjort. 2019

5

malmo.se – revisionsrapporter 2015-2020
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överlämnades de fördjupade granskningarna Ekonomiskt bistånd och Missbruks- och
beroendevård och 2020 har Arbetet med att förebygga avhysningar och Barn som far illa
överlämnats. I båda granskningarna 2019 var en av frågeställningarna om det finns
processer och rutiner i tillräcklig omfattning. I granskningarna 2020 var
frågeställningarna om det finns aktuella styrdokument för arbetet med att förebygga
avhysningar och om det finns tillräcklig styrning av arbetet med barn som far illa i
form av processer och rutiner.
Bedömningarna som gjordes var att det för arbetet med ekonomiskt bistånd finns
dokumenterade processer och rutiner men inte i tillräcklig omfattning för att
säkerställa likvärdighet och att det för arbetet med vuxna inom missbruks- och
beroendevård i huvudsak finns dokumenterade processer och rutiner i tillräcklig
omfattning.
För arbetet med att förebygga avhysningar bedömdes att det inte fanns aktuella
styrdokument och för arbetet med barn som far illa bedömdes att det i huvudsak finns
tillräcklig styrning i form av processer och rutiner, men att de bör förtydligas och
kompletteras i vissa delar.
I samtliga granskningar gavs rekommendationer till nämnden kring processer och
rutiner. Exempelvis avsåg rekommendationerna att förtydliga och komplettera
kärnprocesserna utifrån öppenvård, bosocialt stöd och våld, framtagande av ny
process för arbetet med att förebygga avhysningar och att sammanfoga områdesspecifika rutiner med förvaltningsövergripande styrdokument samt tydliggöra ansvar
och att de publiceras på Komin. Till varje granskning tas det fram åtgärder, arbetet
med dessa har kommit olika långt.
Den senaste granskningen Barn som far illa överlämnades först i december och ett
arbete pågår därför med att ta fram åtgärder.
Åtgärderna följs upp i nämnden och återrapportering sker till stadsrevisionen.
Under året har Rutin för tillämpning av lex Sarah reviderats och nämnden har fastställt
den. Den reviderade rutinen följer den nya organiseringen och ger ytterligare stöd för
verksamheten i fullgörandet av de skyldigheter som föreskriften anger.

5.1 Processer och rutiner för samverkan
Den som bedriver socialtjänst ska identifiera de processer där samverkan behövs för
att säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. Processer och rutiner ska
säkerställa att samverkan, internt och med andra aktörer, sker på ett effektivt sätt med
brukaren i fokus så att behoven tillgodoses utan att administrativa och organisatoriska
gränser blir hinder för detta.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samverkar internt, med andra förvaltningar i
staden och med externa aktörer.
Genom klagomålshanteringen identifierades brister i samverkan för målgrupper som
är i behov av insatser och stöd från mer än en av omsorgsförvaltningarna.
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De tre omsorgsförvaltningarna genomförde därför gemensamt en utredning, en
nulägesbeskrivning, som beskriver samordning och samverkan mellan förvaltningarna
och orsaker till att organisatoriska mellanrum uppstår. Uppdraget genomfördes med
inspiration av metoden tjänstedesign och både handläggare, chefer, brukare och
närstående deltog. Arbetsgruppen var ett av Malmö stads tio team som i pilotform
genomförde utvecklingsarbete med centralt metodstöd från stadskontoret.
Vissa av de utmaningar som identifierats i nulägesbeskrivningen har även omnämnts i
vissa av stadsrevisionens granskningar. Även vid rapportering till Socialstyrelsens
öppna jämförelser 2020 sågs att det saknades rutiner då det gällde samordning mellan
omsorgsförvaltningarna. De brister som identifierats och de förbättringsförslag som
togs fram i nulägesbeskrivningen presenterades för förvaltningarnas direktörer som
gett förvaltningarnas myndighetschefer att åtgärda enligt utredningens förslag.
Ett samverkansarbete mellan arbetsmarknads- och socialförvaltningen och
funktionsstödsförvaltningen gällande personer i hemlöshet med psykisk
funktionsnedsättning har påbörjats 2020. Projektgruppen ska praktiskt prova och
vidareutveckla en arbetsmodell/arbetsprocess för samverkan med målet att brukare
med psykisk ohälsa och hemlöshet ska få rätt vård och insatser.
Den framtagna arbets-processen förväntas implementeras i ordinarie verksamheter
efter projektets slut 2021.

6 Det systematiska förbättringsarbetet
Att arbeta systematiskt med avvikelsehantering, egenkontroll och riskanalyser ger
underlag för styrning mot en säker socialtjänst. För att förbättringsarbetet ska vara
systematiskt krävs att det planeras, kontrolleras, följs upp och utvärderas.
Underlag från avvikelser, egenkontroller och riskanalyser ska ge en röd tråd som
hjälper till att se och förstå vilka processer och rutiner som behöver förbättras eller
åtgärdas i verksamheten så att inte avvikelsen inträffar igen, eller för att förebygga att
den inträffar.
Förbättringsarbetet ska ge stöd för en lärande organisation.

6.1 Avvikelsehantering
Avvikelsehantering är ett samlingsbegrepp för händelser som fört med sig, eller hade
kunnat föra med sig något oönskat. Genom att arbeta med avvikelsehantering kan
åtgärder vidtas för den brukare som hade kunnat drabbas, eller har drabbats, och
förbättringar göras i verksamheten så att händelsen inte upprepas. Inkomna rapporter,
klagomål och synpunkter ska tas emot, utredas, sammanställas och analyseras för att
säkerställa kvaliteten i verksamheten.
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I arbetsmarknads- och socialförvaltningen hanteras kvalitetsavvikelser, synpunkter och
klagomål av utsedd chef. Vid risk för missförhållande eller missförhållande enligt
bestämmelserna om lex Sarah ansvarar utsedd chef för att vidta omedelbara åtgärder.
Därefter utreds ärendet av en lex Sarah-utredare som föreslår åtgärder, vilka sedan
arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott fattar beslut om.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens lex Sarah-nätverk har till juni 2020 träffats i
syfte att stödja ett enhetligt arbete, samsyn och lärande kring hanteringen av lex Sarah
på en övergripande nivå. Då den nya organiseringen trädde i kraft i juli pausades
nätverkets möten i väntan på att även organiseringen av lex Sarah-utredare skulle bli
klar.
Nätverket kommer 2021 vara inriktat på att utveckla arbetssätt som rör lex Sarah,
exempelvis hur samverkan kan ske i utredning när den berör mer än en verksamhet.
Analyser av mönster och trender på övergripande nivå gällande lex Sarah görs i
förvaltningens kvalitetsnätverk.

Synpunkter och klagomål
Föregående år inom parentes.
Totalt

Externa synpunkter/
klagomål
154 (167)

Synpunkter/ klagomål
från personal
52 (60)

Bild. Antal inrapporterade externa synpunkter och klagomål 2020.
Antal inrapporterade synpunkter och klagomål 2020. Föregående år inom parantes. Källa
Flexite.

Under 2020 inkom något färre externa synpunkter och klagomål till förvaltningen än
föregående år. Samtliga verksamhetsområden har tagit emot klagomål och synpunkter
men antalen varierar relativt mycket. Den vanligaste orsaken till synpunkter eller
klagomål är handläggning och bemötande, så var det även åren 2018 och 2019. Under
året inkom tre förbättringsförslag.
Klagomål som avser brister i handläggning handlar exempelvis om missnöje med
beslut eller att det upplevts svårt att förstå information om ansökningsförfarande,
beslut, överklagan eller missnöje med kommunikation under utredning. Det kan också
handla om att det upplevts svårt att få tag i handläggare eller att hanteringen av
ärendet tagit lång tid.
Åtgärder som vidtagits gällande de externa synpunkterna och klagomålen har främst
gällt enskilda ärenden vilket föranlett någon form av dialog på arbetsplatsen med de
som berörts, genomgång av berörda ärenden samt muntlig eller skriftlig återkoppling
till brukare. I ungefär 45 procent av ärendena har bedömning gjorts att inga åtgärder
var nödvändiga. Mer långsiktiga åtgärder såsom förbättring av processer och rutiner
eller andra förbättrande åtgärder i verksamheten har endast gjorts i enstaka fall.
De synpunkter och klagomål som registrerats av personal har mestadels handlat om
brister i rättsäkerhet vid handläggning och genomförande följt av brister i utförande
av insatser. Åtgärderna som gjorts utifrån dessa har mestadels avsett arbetsledning,
rutiner eller fortbildning.
13 │

I kvalitetsnätverkets dialoger med sektionschefsrepresentanter i slutet av året framkom
att det kan vara svårt att bedöma en inkommen synpunkt/klagomål då det som ibland
kan inledas med en fråga i ett samtal kan utvecklas till ett klagomål och att det är
viktigt att se var gränsen går. En farhåga är därför att synpunkter och klagomål som
tas emot muntligt inte alltid registreras i avvikelsehanteringssystemet även om de i
regel hanteras. Det till skillnad mot skriftligt inkomna synpunkter och klagomål som
återfinns registrerade i systemet.

Lex Sarah och kvalitetsavvikelser
Antalet rapporterade kvalitetsavvikelser skiljer sig inte nämnvärt 2020 i jämförelse
med året innan däremot har antalet ärenden som klassificerats som påtagliga risker för
missförhållande eller missförhållande ökat något.
Statistiken är en ögonblicksbild då både utredningar av kvalitetsavvikelser och lex
Sarah kan leda till nya bedömningar under utredningens gång som påverkar utfallet av
hur rapporteringen bedöms. En del rapporterade kvalitetsavvikelser kan ha
klassificerats upp som påtaglig risk för missförhållande eller missförhållande och det
finns även utredningar av rapporterad påtaglig risk för missförhållande eller
missförhållande som efter utredning har bedömts vara en kvalitetsavvikelse.

Kvalitetsavvikelser
Kvalitetsavvikelser
Totalt

991 (1093)

Bild. Antal inrapporterade 2020 enligt hur de klassiciferats av medarbetare. Föregående år
inom parantes. Källa Flexite.

Gemensamt för samtliga verksamhetsområden är att majoriteten av rapporterade
kvalitetsavvikelser avser brister i rättssäkerhet vid handläggning och genomförande
och brister i utförande av insats. Kvalitetsavvikelser som avsett brister i rättssäkerhet
vid handläggning var exempelvis utredningar som ej slutförts inom lagstadgad tid,
fördröjda förhandsbedömningar, fördröjd verkställighet, ansökningar som inte
hanterats i tid, bristande dokumentation, felaktiga beräkningar och utbetalningar.
Andra brister i rättssäkerheten var felaktig hantering av sekretessen. Det kunde
exempelvis vara att fel namn angivits i en handling, handlingar har häftats ihop, internt
mejl med felaktiga uppgifter, att beslut skickats fel samt fördröjd postgång. Även
bristande introduktion och information till vikarier har lett till brister i
handläggningen.
Flera kvalitetsavvikelser har avsett brister i rättssäkerheten med anledning av att
utredningstider inom individ och familj inte slutförts inom lagstadgad tid. I slutet av
2019 tog förvaltningen fram åtgärder för detta som syftar till att utveckla systematiska
arbetssätt och strukturerade handläggningsprocesser utifrån olika målgrupper och
allvarlighetsgrad.
Åtgärderna har varit en del av verksamhetsplanen 2020 och arbetet har därmed följts
upp av nämnden i samband med delårs- och årsanalys, det fortsatta arbetet 2021
kommer följas både inom processen för intern kontroll och verksamhetsplan.
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Kvalitetsavvikelser som berört överskridna utredningstider inom barn och familj har
under året rapporterats på olika sätt. I vissa fall har registreringen gjorts utifrån ett
enskilt ärende och i andra fall har en registrerad avvikelse innehållit en
sammanställning av flera ärenden. Under 2021 kommer det att genomföras en
granskning inom intern kontroll processen för att säkerställa rapportering inom
avvikelsehanteringen.
Förutom åtgärder i det enskilda ärendet så har de vanligaste långsiktiga åtgärderna
avsett arbetsledning, rutiner, fortbildning, arbetsorganisation, bemanning, kontroll och
att laga utrustning. Gällande arbetsledning har åtgärder vidtagits genom ett närvarande
ledarskap och dialog bland annat på arbetsplatsträffar. Medarbetare har fått
fortbildning och information exempelvis gällande rutiner om sekretess. Då det gäller
rutiner har det handlat både om att ta fram nya och att se över och uppdatera
befintliga, men även att informera och ge förtydliganden om dem.
I kvalitetsnätverkets dialoger med sektionschefsrepresentanter i slutet av året framkom
en önskan om att synliggöra gränssnitt och öka samverkan vid avvikelser som berör
flera områden. Det efterfrågas en dialog över gränserna mellan sektionschefer som
kan bidra till återkoppling av framgångsrika åtgärder men även för att dela
erfarenheter av förbättringsarbete som gjorts i det egna området.
Ett annat utvecklingsområde som lyfts är att öka kunskapen om syftet med avvikelser
så att de kan användas som en positiv kraft i verksamhetsutvecklingen. Ett förslag är
att skapa konkret stöd för chefer, exempelvis ett årshjul med information om
avvikelser som kan användas vid arbetsplatsträffar. Behov av att samla, effektivisera
och informera om pågående och avslutade förbättringsarbeten uttrycktes i syfte att
undvika dubbelarbete, liksom behov av att samla rutiner och att de kopplas till
kärnprocesserna.
Genom intervjuer i stadsrevisionens granskning Barn som far illa har det identifierats att
att det finns brister i verksamhetens arbete med avvikelsehantering inom myndighetsutövning barn och unga. Arbetet skiljer sig mellan socialtjänstområdena då
medarbetare från vissa socialtjänstområden alltid rapporterar avvikelser, medan
medarbetare från andra socialtjänstområden sällan eller aldrig gör det. Vidare sprids
sällan analys och återföring av avvikelser mellan socialtjänstområdena.

Lex Sarah

Totalt
62
(54)

Påtaglig risk för
missförhållande

Missförhållande

38(29)

16(21)

Påtaglig risk för
allvarligt
missförhållande
5(2)

Allvarligt
missförhållande
2(2)

Bild. Antal inrapporterade 2020 enligt hur de klassiciferats av chef eller utredare. Föregående år
inom parantes. Källa Flexite.

Majoriteten av lex Sarah ärendena har avsett brister i rättssäkerhet vid handläggning
och genomförande samt brister i utförande av insats. Brister i rättssäkerheten har
främst handlat om att delar i handläggningen missats eller försenats vilket lett till
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konsekvenser för den enskilde. Det har även rört sig om brister i samverkan och röjda
personuppgifter.
De vanligaste åtgärderna har avsett arbetsorganisation, arbetsfördelning, rutiner,
dokumentation, fortbildning och arbetsledning. Åtgärderna handlar framförallt om
utbildning och stöd till medarbetarna. Något verksamhetsområde har tagit fram
avdelningsgemensamma rutiner. Ett annat verksamhetsområde har tagit fram en ny
rutin för hur mottagningsverksamhet registerar inkomna orosanmälningar i pågående
ärenden.
Malmö stadsrevisions granskning Barn som far illa omfattar frågeställningen om det
finns tillräcklig uppföljning av verksamheten barn och unga och att åtgärder sätts in
vid konstaterade brister. I intervjuerna som gjordes ansåg samtliga att de kände till
bestämmelserna om lex Sarah och uppgav att de vid missförhållanden eller risk för
missförhållanden skulle skriva en lex Sarah rapport. Majoriteten av de intervjuade
uppgav att återföring och analys av avvikelser, inklusive missförhållanden enligt lex
Sarah, kan förbättras. Merparten uppgav att de fick återföring i den egna gruppen vid
en allvarlig händelse, men att de sällan eller aldrig får sådan återföring om händelsen
inträffat utanför den egna gruppen.

6.2 Riskanalys
En risk kan definieras som en oönskad händelse som, om den inträffar, kan ge
negativa konsekvenser för brukaren men också för verksamheten. På olika sätt ges det
signaler till verksamheten om att det kan finnas behov av att göra en riskanalys, det
kan exempelvis vara i samband med uppföljning, utvecklingsarbete, utifrån avvikelser
eller granskningar. Samtliga i verksamheten behöver vara lyhörda och fånga upp dessa
signaler för att ge möjlighet till det förebyggande arbetet.
Riskanalyser som gjorts 2020 med koppling till det systematiska arbetsmiljöarbetet och
intern kontroll redovisas inte i kvalitetsberättelsen.
Varje avdelning har utifrån sina behov ansvarat för planering, genomförande och
uppföljning av riskanalyser enligt SOSFS 2011:9. Under 2020 har det endast
inrapporterats ett fåtal riskanalyser. Någon avdelning hänvisar till att riskanalyserna
gjorts inom intern kontroll processen.
Här följer de riskanalyser som gjorts och förbättringar kopplade till dem;
 Risk för att inte kunna verkställa umgänge på Umgåsen på grund av värme i
lokalen. Alternativa former att verkställa umgänget samt planering för
installation av klimatanläggning.
 Risk vid byte av lokal för Umgåsen.
 Risk för påverkan av verksamheten inom boende, tillsyn och service p.g.a
Covid 19. Egenvårdsplatser inrättades, en bil för smittsäkra transporter
införskaffades samt fler möten genomfördes på andra sätt än genom
personliga möten.
 Risk för att service inte erbjöds likvärdigt till medarbetare och malmöbor
inom avdelningen administration och service som bildades 1 maj. I tidigare
organisering fanns det olika arbetssätt varpå arbete påbörjats med att ta fram
övergripande rutiner och processer för att främja enhetliga arbetssätt.
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6.3 Egenkontroll
Egenkontrollen är en systematisk uppföljning och utvärdering av den egna
verksamheten och kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som
ingår i verksamhetens ledningsssystem. Egenkontrollen ska göras i den omfattning
och frekvens som krävs för att verksamhetens kvalitet ska kunna säkras6.
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen deltog 2020 för femte året i rad i den
nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen. Rådet för
kommunala analyser (RKA) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) anordnade
undersökningen där Malmö deltog ihop med 109 andra kommuner. Att delta är ett
sätt att följa upp och hämta in kunskap om brukarens upplevelse av mötet med
förvaltningen utifrån olika kvalitetsområden och därmed en form av egenkontroll.
Avsikten var att genomföra brukarundersökningen trots de utmaningar som fanns
under hösten vilket gjordes med hög ambitionsnivå då förvaltningen även 2020
breddade undersökningen till fler målgrupper än de som SKR avser. Rådande
pandemi med färre fysiska möten och omställning till både ny digital undersökningstjänst och ny organisering försvårade dock genomförandet av en besöksundersökning.
Sammantaget medförde detta att Malmö stads resultat fått hanteras med försiktighet
då det med ett begränsat svarsantal saknades den tillförlitlighet i det samlade resultatet
som skulle behövas för att kunna dra generella slutsatser från till analys, verksamhetsutveckling eller måluppföljning. Verksamheter med högre svarsfrekvensen och där
flertalet brukare erbjöds att delta har dock haft möjlighet att använda underlaget i
förbättringsarbete.
Då varje avdelning utifrån behov själva ansvarat för planering och genomförande av
egenkontroller skiljer de sig åt. Det betyder att egenkontroller som presenteras nedan
mestadels genomförts i ett begränsat område/verksamhet;
Avdelningen för ekonomiskt bistånd och boende
Genomförd egenkontroll
Granskning av
barnperspektiv

Egenkontroll m.a.a förändrat
arbetssätt
- Om brukaren
deltagit vid
ekonomisk
avstämning
- Om dokumentation
gjorts i
6

Resultat
Granskningen var en
uppföljning av två
granskningar 2019.
Resultatet 2020 har
förbättrats sedan 2019 i
förhållande till
aktanteckningar och i
vårdnadshavares
genomförandeplaner.
Egenkontrollens resultat har
följts upp i granskning inom
intern kontroll 2020.

SOSFS 2011:9 2 kap. 1§ och 5 kap. 2 §
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Förbättringar utifrån
egenkontrollen
En ny utredningsmall har
tagits fram för nybesök.
Fortsatt utvecklingsarbete
och implementering av
stödmaterialet som tagits
fram 2020, Barnrätt - ett
stödmaterial i handläggningen av
ekonomiskt bistånd.
En utvärdering av
arbetssättet kommer ligga
till grund för beslut kring
eventuella förändringar
under 2021 för att
ytterligare säkerställa en

-

-

aktanteckningstypen
ekonomisk
avstämning
Om det
framkommer i
aktanteckning när
den ekonomiska
avstämningen gjorts
och utfallet av den
Om den
information finns
som begärts till
ekonomisk
avstämning i fysisk
akt/dokumenterat i
aktanteckning

rättssäker och kvalitetssäkrad handläggning.

Avdelningen för utredning - individ och familj
Genomförd egenkontroll
Statistiksammanställning av
antal utredningar avseende
barn som överstiger
lagstadgad tid – månatligen
P.g.a kö till intern
öppenvård genomfördes
kontroll av
öppenvårdsärenden
- Biståndens längd
- Köinventering
Barns delaktighet
uppmärksammas - kontroll
av slumpmässigt utvalda
utredningar två ggr per år
Utredningsplaner i
barnärenden -kontroll av
slumpmässigt utvalda
utredningar två ggr per år
Vård- och
genomförandeplaner

Resultat
Det finns ett stort antal
utedningar som överstiger 4
månader.

Loggkontroll (Procapita)
avseende ärenden av
särskilda intressen
Våld i barnärenden
uppmärksammas -kontroll
av slumpmässigt utvalda
utredningar två ggr per år
Kontroll av ej verkställda
beslut med fokus på
öppenvård – månatligen
Aktgranskning
- Ärenden bevittnat
våld, fem ärenden

Godkänt
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Förbättringar utifrån
egenkontrollen
Inom ramen för
verksamhetsplan 2020

Identifierats behov av
förbättrade rutiner kring
ärendegången mellan
myndighet och öppenvård
Dialog i arbetsgrupp

Dialog i arbetsgrupp

Fortsatt implementering av
förbättrad dokumentation
samt fokus på uppföljning
av insatser.

Dialog i arbetsgruppen

Det finns bistånd som dröjt
mer än tre månader
Röd tråd saknades i analys
gällande orsak till anmälan
och bedömning
Insats påbörjad i sent skede i
utredning
Ärenden har varit aktuella
tidigare p.g.a våld i familjen

Projekt pågår avseende
vårdmodell gällande ärenden
våld i nära relation.

-

Ärenden misstanke
om
barnmisshandel,
fem ärenden

Skyddsbedömning gjord
enligt rutin
Barnsamtal oftast samma
dag som anmälan inkommit
Familjenätverk sällan
involverat men
professionellt nätvrk är.
Röd tråd fanns i analys
gällande orsak till anmälan
Skyddsbedömning gjord
Barn- och föräldrasamtal
gjorda samma dag som
anmälan kom in
Polisanmälan gjord oftast
inom tre dagar
Avslutande barnsamtal
saknades
Återkommande problematik
trots tidigare insats
Tydliga beskrivningar kring
barnsamtalen

Avdelningen för insats - individ och familj
Genomförd egenkontroll
Systematisk journalkontroll
av målreflektioner och
användning av skattningar
Enkät om upplevd nöjdhet
vid avslutad insats
Barns delaktighet i minst ett
mål i genomförandeplanen
samt dokumentation om
erbjudande av barns
delaktighet i
genomförandeplaner
Kvalitet i genomförandeplan

Kvalitet i genomförandeplan
Kvalitet i
genomförandeplaner

Resultat
Skattningar används ej i
tillräcklig omfattning.

Förbättringar utifrån
egenkontrollen
Metodstöd för skattningar
av extern handledare.
Processer tydliggjordes.

Godkänt
Uppföljning visade på goda
resultat och att
barnperspektivet stärkts.

Genomgång av samtliga
genomförandeplaner visade
att en viss andel inte var
färdigställda inom utsatt tid
på 6 veckor.
Godkänt
Behov av
förbättringsåtgärder.

Dialog i arbetsgruppen och
mätning via styrtavla.

Dialog i arbetsgruppen.
Uppföljning i from av ny
aktgranskning pågår.
Förbättringsområde och
fortsatta diskussioner/arbete
utfördes.

Verksamhetsområde boende, tillsyn och service
Genomförd egenkontroll
Loggkontroll (Procapita)

19 │

Resultat
Rutinen har inte
implementerats fullt ut än,
vilket innebär att kontroller
inte genomförts i full
utsträckning i berörda
verksamheter

Förbättringar utifrån
egenkontrollen
Det har uppmärksammats att
inte alla boenden som utför
biståndsprövade insatsar
enligt SoL har tillgång till
Procapita eller annat digitalt
dokumentationssystem och

Beläggning boendeplatser

Godkänt

Aktgranskning av pärmar
som tillhör
genomgångslägenheter i
syfte att säkerställa att rätt
uppgifter om lägenheterna
och aktuella hyresgäst i
dessa finns i rätt pärm månatlig

Rutinen och pärmarna
infördes i september.
Granskningen visade att
det ibland missas att rensa
akter från inaktuell
information.

Kvalitetsuppföljning av
efterlevnad av
entreprenadavtal

Delvis godkänt

Kvalitetsuppföljning av
ramavtal

Delvis godkänt

Löpande
ärendegenomgångar där
genomförandeplaner och
ärendefördelning följs upp

Godkänt

Genomgång av
verksamhetens
processbeskrivning

Godkänt

därmed har sämre förutsättningar att fullgöra sin
dokumentationsskyldighet
Beslut har fattats som innebär
att även de inom
verksamhetsområdet som inte
dokumenterar i Procapita ska
få tillgång till
dokumentationssystem under
2021.
Behov av vidare utredning av
orsaker och kostnader för
lediga, men inte tillgängliga
boendeplatser, har
uppmärksammats och lyfts
till intern kontroll 2021
Sektionschef som genomför
granskningarna tar kontakt
med ansvarig personal och
ser till att pärmen rensas och
uppdateras. Eftersom rutinen
och pärmarna är relativt nya
kan det antas ta lite tid innan
rutinen för uppdatering av
information i pärmarna är
implementerad
ASF kommer att ställa krav
på att entreprenören behöver
ha ett system för rapportering
och hantering av lex Sarah,
tolkfrågan behöver
förtydligas
ASF använder sig inte av de
leverantörer som inte blir
godkända
Sektionschef har löpande
ärendegenomgångar med
personalen på Sigtuna för att
följa upp stödet, revidering av
genomförandeplan och
belastning på tjänsterna
Inskrivningsrutin har
reviderats och rutin kring
dokumentation förtydligats.
Sektionschef har gått igenom
processbeskrivningen med
samtlig personal, så att alla
erbjuder likvärdigt stöd och
rådgivning som vilar på
beprövade metoder och
erfarenhet.

7 Intern kontroll
Arbetet med intern kontroll fokuserar på osäkerheter och risker och bidrar till att
kvalitetssäkra de interna verksamhetsprocesserna. Det handlar om att föregripa risker
innan en negativ händelse inträffar eller att begränsa konsekvenserna om det ändå
händer.
I processen identifierar alla avdelningar, förvaltningsledningen samt nämndens
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arbetsutskott risker, värderar sannolikhet och konsekvens samt planerar för
direktåtgärder och granskningar. Direktåtgärder planeras utifrån kunskap som redan
finns och kan vidtas utan ytterligare kontroller och utredningar. Granskningar
genomförs inom områden där det behövs mer information om risken.
Granskningarna leder vid konstaterade brister till förbättringsåtgärder.
De flesta riskanalyser som gjordes 2020 genomfördes inom internkontrollprocessen
och var de som låg till grund för arbetsmarknads- och socialnämndens
internkontrollplan. I denna samlades de direktåtgärder och granskningar som skulle
utföras under året.
Utifrån riskanalyserna beslutades om sex direktåtgärder och 14 granskningar, några
exempel var;
 Ojämställd myndighetsutövning
 Bristande användning av SIP
 Bristande tillgång till familjehem
 Otillräckligt beslutsunderlag för ekonomiskt bistånd
 Misstänkta bidragsbrott polisanmäls inte
 Bristande nyttjandegrad av interna boendeplatser
Nätverket för intern kontroll, där alla avdelningar är representerade, samordnade och
genomförde årets direktåtgärder och granskningar. Resultatet rapporterades till
arbetsmarknads- och socialnämnden i samband med ekonomisk prognos,
delårsrapport och årsanalys.
Granskningarna resulterade i förbättringsåtgärder som förvaltningen arbetar vidare
med. Här följer några exempel;
 Granskningen av nyttjandegraden av de interna institutionerna visade att
förvaltningen inte nyttjar dem fullt ut. Systematiska uppföljningar av externa
placeringar behöver ske månadsvis tillsammans med insamling av information
om varför ett internt alternativ inte kunnat väljas. Förvaltningen behöver även
säkerställa att medarbetare har korrekt och uppdaterad information om vad
interna institutioner kan erbjuda och vilka behov som de kan tillgodose.
 Under våren granskades risken för att barn och unga placerade på SIS inte får
adekvat vård på grund av att en samordnad individuell plan (SIP) inte
upprättas. Utifrån resultatet kommer metoder och styrdokument såsom
kärnprocess och manualer att ses över och revideras. Förtydligande av SIP
som verktyg för god öppenvård sker parallellt.
 Beslutsunderlag för ekonomiskt bistånd och det förändrade arbetssättet inom
ekonomiskt bistånd har granskats vid två tillfällen under 2020. Resultatet visar
att felaktiga utbetalningar i hög grad uppmärksammas. Egenkontroller
genomförs kontinuerligt för att följa upp arbetssättet.
 Granskningen av beslut att polisanmäla och inte polisanmäla misstänkt brott
mot barn har genomförts. Resultatet visade att kärnprocessen för barn och
unga behöver revideras när det gäller handläggning av beslut att ej
polisanmäla misstänkt brott mot barn.
 Nyttjandegraden av interna boendeplatser och externa köp av motsvarande
insats har granskats. Utifrån resultatet har förvaltningen startat ett par
åtgärder för att säkerställa en bättre överblick kring omfattningen på de
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interna boendeplatserna, bland annat undersöks möjligheten att dela digitalt
system med lägenhetsenheten och det pågår ett arbete med att centralisera
bokningen av samtliga boendeplatser till bokningscentralen.
 En granskning av långa placeringar i jourhem har genomförts. Syftet med
granskningen var att kartlägga förekomsten av jourshemsplaceringar som
varat längre än sex månader och utifrån dem undersöka orsak och
förekomsten av planering för insatsen. Flera förbättringsåtgärder planeras
utifrån resultatet, bland annat behöver stödet till barnet under placeringstiden
i jourhem utvecklas liksom utveckling av nya öppenvårdsinsatser i den unges
hem som alternativ till jourhemsplaceringar.

8 Prioriterade utvecklingsområden 2021
Kvalitetsberättelsen ska beskriva hur förvaltningen arbetat med det systematiska
kvalitetsarbetet utifrån de verktyg som anges i SOSFS 2011:9. Den ska också beskriva
vad förvaltningen behöver arbeta vidare med.
Året som gått har varit ett omställningens år. I den rådande pandemin har
förvaltningen behövt nya arbetssätt för att möta brukaren med bibehållen kvalitet
samtidigt som en ny organisering planerats och genomförts. Ett omfattande arbete har
gjorts under året för att främja likvärdigt bemötande, stora delar av arbetet står nu
inför implementering och uppföljning. Att tydligare systematisera arbetet mellan de
olika styr- och ledningsprocesserna bidrar till en helhetsbild som underlättar för
verksamheten i det arbetet.
Förvaltningens nätverk som stödjer det systematiska kvalitetsarbetet kommer
konkretisera och prova samordningen 2021. En del av samordningen består i att
tydliggöra skillnader mellan riskanalyser som genomförs enligt SOSFS 2011:9 eller
intern kontroll så att de görs i rätt syfte.
För att ge stöd till den lärande organisationen har förbättring av analys och
uppföljning av avvikelsehanteringen varit i fokus 2020. För att kunna fördjupa
uppföljningen både inom verksamhetsområdena och på övergripande nivå behöver
nya former för informationsöverföring skapas. För att förbättringsåtgärder med god
effekt ska nå så många brukare som möjligt behöver lärandet spridas både inom det
egna området men även mellan verksamhetsområdena.
I förvaltningen arbetas det aktivt med det sammantagna systematiska kvalitetsarbetet.
Då det gäller avvikelser, egenkontroller och riskanalyser behöver arbetet utvecklas till
att omfatta alla delar i förbättringshjulet.
Arbetet under 2020 har visat att det finns ett behov av att säkerställa att arbetet är
dokumenterat samt att det finns ytterligare behov av att förstärka kopplingen mellan
hur avvikelser, egenkontroller och riskanalyser bidrar till förbättring av processer och
rutiner, förbättrande åtgärder i verksamheten samt hur det ger effekt för de brukare
som berörs.
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