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1. Inledning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ska arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet dokumenteras (SOSFS 2011:9). Denna kvalitetsberättelse beskriver det systematiska kvalitetsarbete som har bedrivits under 2020. Nämndens patientsäkerhetsarbete under 2020 redovisas i en separat patientsäkerhetsberättelse.
Funktionsstödsnämndens kvalitetsberättelse beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet har
bedrivits i syfte att utveckla och säkra verksamhetens resultat under föregående år. Den lyfter
särskilt fram områden som många verksamheter har kvalitetssäkrat samt vissa områden med
höga riskvärden. En sammanställning och analys av årets avvikelser inom SoL och LSS redovisas. Till berättelsen finns en översikt av samtliga egenkontroller och åtgärder som genomförts
under 2020, se bilaga 1.
Det systematiska kvalitetsarbetet i funktionsstödsförvaltningen under 2020 har i hög grad påverkats av coronapandemin. Vissa områden, såsom basal hygien i vård och omsorg, har lyfts fram.
Andra områden har prioriterats ner och flyttats fram i tiden, och ytterligare andra har under året
hanterats på ett annorlunda sätt än planerat. En viktig observation är att det inom områden som
getts koncentrerat fokus också setts störst säkring och förbättring.
I början av mars 2020 bildades med anledning av pandemin en särskild beredskapsgrupp under
förvaltningsledningen. Gruppen har samverkat tätt med Malmö stads centrala beredskapsorganisation och med övriga förvaltningars beredskapsgrupper. Funktionsstödsförvaltningen tog
fram en plan för stödjande strukturer; till beredskapsgruppen knöts grupper för rekrytering/bemanning, hälso- och sjukvård, materialförsörjning, stöd/beredskap samt information/kommunikation (bild 1).

Bild 1: Stödjande strukturer i funktionsstödsförvaltningen med anledning av coronapandemin
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Förvaltningens verksamheter och aktiviteter har anpassats utifrån gällande råd för begränsning
av smitta i samhället och inom vård- och omsorg. Under året har flera verksamheter haft begränsad aktivitet, till exempel flera dagliga verksamheter. Öppna verksamheter har stängt eller
flyttat utomhus. Myndighetsenheten har vidtagit åtgärder för att kunna erbjuda säkra möten
med brukare, till exempel digitala möten eller telefonmöten. Ytterligare beskrivning av arbete
kopplat till pandemin finns i separat patientsäkerhetsberättelse.
Parallellt med coronapandemin, som krävt stort fokus och mycket arbete, har det under 2020
varit viktigt att vidmakthålla de arbetssätt för systematiskt kvalitetsarbete som införts sedan
funktionsstödsförvaltningen bildades 1 maj 2017. När det systematiska arbetssättet har en naturlig plats i verksamheternas ordinarie struktur, blir det värdeskapande och kan göra skillnad
för både brukare och verksamheter. Risker identifieras vid avdelningarnas riskdialoger och ligger
till grund för kommande års systematiska kvalitetsarbete, och resultaten av sektioners och enheters egenkontroller och åtgärder analyseras vid fördjupande dialoger i ledningsgrupperna. Som
nämnts ovan, har det under 2020 blivit tydligt att störst säkring och förbättring ses inom de områden som getts koncentrerat fokus.
Behovet av ökad helhetssyn, förenkling av planering och uppföljning samt minskad mängd rapportering har varit en återkommande fråga sedan förvaltningen bildades 2017, och då avses
samtliga styrprocesser för kvalitet (mål och budget, intern kontroll samt ledningssystemet för
systematiskt kvalitetsarbete), liksom uppföljning avseende exempelvis arbetsmiljö, kompetensförsörjning och aktiva åtgärder mot diskriminering. Under 2020 har en ny struktur för återrapporteringen avseende ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete införts, i syfte att skapa
en bättre planerings- och uppföljningsstruktur i förvaltningen, bättre underlag för kvalitetsarbetet och en större förankring av arbetssätten i verksamheterna. Strukturen innebär att en överskådlig plan för egenkontroller och åtgärder presenteras för funktionsstödsnämnden årligen,
samt att resultat återkopplas till förvaltningsledning och nämnd vid två tillfällen under året.
Återrapporteringsstrukturen sammanfaller i tid med planering och uppföljning av mål och intern kontroll, i syfte att skapa bättre förutsättningar för synergier och prioriteringar kring styrprocesserna för verksamheterna. Detta motverkar den ineffektivitet som kan uppstå när områden följs upp i olika styrprocesser samtidigt genom snarlika granskningar, aktiviteter i målkedjan
och egenkontroller.

Kvalitetsberättelse 2020, Funktionsstödsnämnden

4(43)

2. Nämndens uppdrag
Enligt funktionsstödsnämndens reglemente riktar sig verksamheten till fyra målgrupper:
1. Människor med funktionsnedsättning som omfattas av lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, LSS
2. Barn med fysiska funktionsnedsättningar eller somatisk sjukdom
3. Vuxna människor med psykiska funktionsnedsättningar
4. Vuxna människor med psykiska sjukdomar
"Funktionsstödsnämnden utgör som en socialnämnd det yttersta skyddsnätet för människor
inom nämndens målgrupper som vistas i Malmö stad. Under funktionsstödsnämnden samlas
kunskap och kompetens om målgruppen som omfattas av LSS, barn med somatiska sjukdomar och fysiska funktionsnedsättningar samt inom socialpsykiatri. Nämnden strävar efter att
kunna ge människor med psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar stöd och hjälp utifrån en helhetssyn på individens behov. Nämndens verksamhet ska präglas av likvärdighet i
tillgången till stöd och hjälp för nämndens målgrupper samt god service. Nämnden ska beakta
ett barnrätts-, jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv."
Ur § 1, funktionsstödsnämndens reglemente (Ant av kf 27/4 2017, § 91. Ändr av kf
27/9 2018, § 221)
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3. Styr- och ledningsprocesser för kvalitet
Styrmiljön i stora organisationer är ofta komplex. Funktionsstödsförvaltningens verksamheter
ska förhålla sig till bland annat lagar, nationella föreskrifter, kommunala mål, policyer och budget. Dessa bildar en ram som reglerar förvaltningens verksamhet och ger signaler om hur den
bör inriktas för att skapa en god kvalitet. Styr- och ledningssystemet1 anger hur funktionsstödsförvaltningen ska arbeta för att säkra kvaliteten i verksamheten. I styr- och ledningssystemet
framgår också hur ansvarsfördelningen för förvaltningens kvalitetsarbete är reglerat organisatoriskt.
De primära övergripande processer som styr förvaltningens kvalitetsarbete är mål- och budgetprocessen, intern kontroll samt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS
2011:9. Viktiga styrande processer återfinns även inom HR-området.

Bild 2: Styrprocesser för kvalitet i funktionsstödsförvaltningen
Styrprocesserna syftar till samma sak, att uppnå och säkra en hög kvalitet i insatserna. Rent
praktiskt skiljer sig dock arbetssätten i de olika processerna till viss del åt. Det innebär att det
finns en inbyggd komplexitet i att kunna prioritera när de olika processerna ska tillämpas, av
vilka funktioner och i vilken omfattning. Arbetet med utveckling av processer för styrning och
ledning i funktionsstödsförvaltningen har pågått under flera år. Utvecklingsarbetet syftar till att
utarbeta ett effektivt arbetssätt som gynnar synergier mellan de tre processerna och underlättar
för verksamheterna att kunna planera, prioritera och följa upp sitt arbete i förhållande till dem.
Utvecklingsarbetet har bidragit till att skapa en pedagogisk bild (bild 3) av när och på vilken organisatorisk nivå styrprocesserna bör tillämpas i förvaltningen. Bilden fungerar som stöd och
underlag för dialog vid främst planering.

1

FSN-2017-798
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Bild 3: Tillämpning organisatoriska nivåer av styrprocesser för kvalitet i funktionsstödsförvaltningen

Kvalitetsråd och gemensamma riskdialoger – forum för dialog och reflektion

Funktionsstödsförvaltningens kvalitetsråd är det forum som på övergripande nivå regelbundet följer och bevakar utvecklingen av avvikelser inom lagrummen SoL, LSS och HSL. Kvalitetsrådet analyserar utmaningar och initierar förbättringar kopplade till avvikelser. Kvalitetsrådet
förgrenar sig till respektive verksamhetsavdelning i form av avdelningarnas kvalitetsråd. Syftet
med denna organisering är att lyfta både utmaningar och förbättringsarbete till en övergripande
nivå i förvaltningen, för att kunna se mönster och trender över tid.
Kvalitetsråden, som infördes i förvaltningen efter Malmö stads organisationsförändring till fackförvaltningar 2017, har över tid rört sig från att vara forum för redovisning av avvikelser till mer
av analys, dialog och reflektion kring åtgärder och förbättringsarbete som kan ge resultat för
brukaren. Kvalitetsråden har dessutom fått fler inslag av gemensamt lärande, till exempel att
goda exempel delas. Kvalitetsråden har en direkt koppling till ledningssystemet för systematiskt
kvalitetsarbete, förbättringsåtgärder kan utgöras av egenkontroller och/eller åtgärder.
Utöver det lokala systematiska kvalitetsarbetet med risker, egenkontroller och åtgärder i förhållande till huvud- och stödprocesser, har under 2020 även riktade åtgärder genomförts för fortsatt utveckling av strukturen för funktionsstödsförvaltningens kvalitetsråd. Arbetet innebar att stärka medarbetares delaktighet i kvalitetsarbetet.
Inom avdelning LSS-bostäder har införandet av pedagogisk struktur fortsatt under 2020. Avdelningens verksamheter kommer att befinna sig i olika faser fram till 2020 då strukturen ska vara
införd. Det ursprungliga arbetssättet är att information förs fram till respektive sektion via av-
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delningens kvalitetsråd följt av enheternas ledningsmöten. Dialog förs sedan i lämpligt forum i
respektive sektion, där sektionschef och medarbetare deltar. Den pedagogiska strukturen innebär ett teambaserat arbetssätt, vilket gör att personalgruppen närmast brukarna, dvs. omsorgspedagog och övriga medarbetare, involveras i större utsträckning.
Inom avdelning myndighet och socialpsykiatri förs informationen från kvalitetsråd på avdelningsnivå vidare via enhetschefer till respektive sektionschef. Samtliga verksamheter har avvikelser som stående punkt på arbetsplatsträff en gång per månad. Avdelningens kvalitetsråd har
skiftat fokus från enskilda avvikelser till lösningsmöjligheter inom områden med behov av samarbete. Samverkan med hälso- och sjukvårdsenheten i förvaltningen är ett prioriterat område.
Ett identifierat utvecklingsområde är dialog mellan utredare och sektionschefer. Därför kommer
utvecklingssekreterare respektive medicinskt ansvariga att träffa respektive ledningsgrupp en
gång per termin. Utvecklingssekreterare kommer också att besöka varje verksamhet en gång per
år, för dialog med medarbetare. Fokus för dessa träffar avgörs i samråd med respektive sektionschef och utgår från verksamhetens behov. Det kan röra sig om till exempel kompetensutvecklingsinsatser, reflektion kring avvikelser och återkoppling av genomförda utredningar. Med
anledning av coronapandemin har det inte varit möjligt att besöka samtliga verksamheter under
2020.
Inom avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet utförs flera olika typer av insatser, vilket innebär olika förutsättningar och utmaningar för enheterna. Enhetschefer ansvarar för att processer är anpassade till respektive verksamhet. Den övergripande strukturen är gemensam för
samtliga enheter - informationsöverföring sker från medarbetare via sektionschef till enhetens
ledningsgrupp och vidare till avdelningens respektive förvaltningens kvalitetsråd, samt i omvänd
riktning. Genom detta arbetssätt involveras medarbetare på samtliga nivåer i arbetet. Information bearbetas utifrån enskilda händelser, men även trender och problem på en mer övergripande nivå diskuteras. Inför avdelningens kvalitetsråd går medicinskt ansvariga och utvecklingssekreterare igenom inkomna avvikelser. En modell inom daglig verksamhet innebär att medarbetarna medverkar i beredningen av underlag för sektionschefens vidare utredning av en händelse. Genom detta arbetssätt involveras medarbetarna i arbetet.

Gemensamma riskdialoger syftar till att skapa ett effektivt arbetssätt som gynnar synergier
och helhetstänk i styrprocesserna samt underlättar prioriteringar. De ger ett viktigt underlag för
planeringen av kvalitetsarbetet kommande år. Respektive avdelnings ledningsgrupp samt medicinskt ansvariga samlas vid ett tillfälle på hösten för att kartlägga och värdera avdelningens risker, under ledning av utvecklingssekreterare från strategiska avdelningen. Inför riskdialogerna
2020 hade respektive avdelnings utvecklingssekreterare haft beredande riskdialog på enhetsnivå,
vilket gjorde att dialogen på avdelningsnivå kunde fokusera främst på större, förvaltningsgemensamma risker. Tillsammans diskuterar och bestämmer deltagarna om en första prioritering
och hantering av riskerna, det vill säga i vilken styrprocess och på vilken nivå i organisationen
riskerna ska hanteras och följas upp. Syftet är att skapa en genomarbetad och ändamålsenlig
plan inför beslut. Strategiska avdelningen och respektive avdelnings utvecklingssekreterare har
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ett gemensamt ansvar för beredning och efterbearbetning. Planen för kommande år finns i
funktionsstödsnämndens Plan för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2021.2

Funktionsstödsnämndens arbetsutskott gav i oktober 2020 förvaltningen i uppdrag att se över
hur kvaliteten kan säkerställas i det verksamhetsnära arbetet, till exempel gällande styrning och
ledning. Uppdraget berörde hela förvaltningen och innebar även att se över hur resultat av åtgärder vid kvalitetsbrister följs upp. Målet var att belysa frågan ur flera perspektiv. Utredningen
lämnas till funktionsstödsnämnden i februari 2021. Arbetet kommer att följas upp inom ramen
för intern kontroll.

Digitalisering av det systematiska kvalitetsarbetet
Digitaliseringen av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 genom IT-verktyget Stratsys kräver fortfarande mycket av organisationen. Implementeringsfasen
avslutades i april 2019, och det krävs uthållighet för att det löpande systematiska kvalitetsarbetet
ska bli en naturlig del av arbetet för alla involverade. Att lära sig att arbeta i IT-verktyget tar till
exempel tid. Strategiska avdelningen har under 2020 erbjudit regelbundet stöd i form av digitala
Stratsys-verkstäder, digitalt stöd på förfrågan samt manualer med steg för steg-instruktioner. Utvecklingsarbetet kring ledningssystemet beräknas fortgå i flera år framöver, eftersom ledningssystemet tar tid att förankra och även kräver ständig utveckling och förbättring.

2

FSN-2020-3180
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4. Samverkan för att säkra kvaliteten
Enligt SOSFS 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska den som bedriver
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS identifiera de processer där samverkan behövs för att
säkra insatsernas kvalitet. Det ska framgå hur samverkan ska bedrivas, internt och externt.
Funktionsstödsförvaltningen samverkar på flera olika nivåer. Internt sker samverkan mellan de
olika avdelningarna i förvaltningen och med andra förvaltningar i Malmö stad. Externt sker
samverkan med andra myndigheter och aktörer. Samverkanspartners är till exempel Region
Skåne, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, brukarorganisationer och näringslivet. Syftet är
att säkerställa att administrativa och organisatoriska gränser inte innebär hinder för de personer
som är berörda av servicen.

I juni 2019 fick en arbetsgrupp bestående av utvecklingssekreterare och kvalitetscontrollers från
socialförvaltningarna i Malmö stad (arbetsmarknads- och socialförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen samt hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen) uppdrag att se över och uppdatera
gemensamma rutiner och processer mellan socialförvaltningarna för de fall då brukare
har kontakt med mer än en av dessa. Syftet var att identifiera förbättringsområden kring
samverkan och samordning för att undvika att brukare ”faller mellan stolarna” på grund av organisatoriska mellanrum mellan socialförvaltningarna. Arbetsgruppen tog fram en ett kunskapsunderlag som beskrev nuläget samt lämnade förslag på förbättringsområden för fortsatt utveckling av samverkan mellan förvaltningarna. Arbetet avrapporterades i juni 2020. Fortsatt gemensamt utvecklingsarbete kommer att ske med rapporten som underlag. Arbetet kommer inledningsvis att fokusera på samverkan mellan myndighetsavdelningarna.
En arbetsgrupp bestående av utvecklingssekreterare och kvalitetscontrollers från socialförvaltningarna i Malmö stad (arbetsmarknads- och socialförvaltningen, hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen) fick under 2019 i uppdrag att kartlägga och lämna
gemensamma förslag på förbättringar av synpunkts- och klagomålshanteringen. Syftet var
att förenkla och förbättra rättssäkerheten för medborgare genom att ta fram förslag på en gemensam process för hantering och registrering samt en digital väg in för medborgare att kunna
lämna synpunkter och klagomål. Arbetet avrapporterades i mars 2020. Under hösten 2020 beslutades att det skulle bildas en operativ och förvaltningsövergripande arbetsgrupp som ska arbeta vidare med den gemensamma processen för socialförvaltningarnas synpunkts- och klagomålshantering.

Ett nytt avvikelsehanteringssystem har varit under framtagande, och kommer att gå igång under 2021. Målet är att systemet ska vara mer lätthanterligt och ändamålsenligt för användarna.
Arbete pågår med att bygga om samtliga processer i systemet kring avvikelsehantering, i syfte att
förenkla och förtydliga processerna så att de tre socialförvaltningarna arbetar mer lika. Planering
pågår även för att genomföra utbildningar kring det nya avvikelsehanteringssystemet.
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I juni 2020 hade funktionsstödsförvaltningens konsultativa stödteam vid utmanande beteende varit aktivt i ett år. En första uppföljning har genomförts under året. Konsultativa stödteamets uppdrag innebär i huvudsak att ge samordnat stöd i komplexa situationer genom att i
specifikt angivna uppdrag ge förslag till metoder och insatser för att bemöta brukare som utvecklat ett utmanande beteende. Uppföljningen visade att teamet i stort lever upp till sitt huvuduppdrag och har etablerat ett fungerande arbetssätt. Det viktigaste lärdomarna så här långt är:




Stödteamet bidrar till ett samlat stöd till brukare och ett givande utbyte av olika kompetenser över verksamhetsgränser i förvaltningen
Chefer får en möjlighet att få feedback och bekräftelse på att de gör det som förväntas
och inte missar något, vilket upplevs som positivt särskilt av nya chefer
Utifrån de ärenden som teamet har hanterat under det första året har det blivit tydligt att
det behövs mer psykiatrikompetens inom de verksamheter som riktar sig till personer
med intellektuell funktionsnedsättning

För att stödteamets insatser ska bli en del av förvaltningens strategiska och långsiktiga arbete för
att möta och förebygga utmanande beteende behöver det bättre förankras och synliggöras i organisationen. Förbättringar av teamets arbetsprocess och förtydligande av ägarstruktur har genomförts och dialog pågår om hur psykiatrikompetens kan spridas i organisationen.

Samverkan för kvalitet behöver liksom övrigt arbete inom förvaltningen ett gott stöd genom
styrande och stödjande dokument. Under 2020 har arbete pågått med att se över och vid behov revidera förvaltningens styrande och stödjande dokument. Syftet var att säkra kvaliteten i
dokumenten, dvs. att de var korrekta, relevanta och lätta att förstå. Även tillgängligheten till dokumenten på intranätet Komin har setts över. Detta arbete fortsätter under 2021.
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5. Systematiskt förbättringsarbete
Verksamheten ska enligt SOSFS 2011:9 identifiera, beskriva och fastställa de processer, aktiviteter och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet. Processerna ska ligga till grund
för ett systematiskt förbättringsarbete baserat på analys, i syfte att fortlöpande säkra och utveckla verksamhetens kvalitet. Förbättringsarbetet ska enligt föreskriften baseras på riskanalyser,
utredning och analys av avvikelser, egenkontroller och förbättrande åtgärder i förhållande till de
identifierade processerna.
5.1 Risker, egenkontroller och åtgärder
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har en lokal förankring i funktionsstödsförvaltningen. Enhets- och sektionschefer identifierar risker kopplade till sina huvudprocesser.
Riskdialog på avdelningsnivå sker årligen. De identifierade riskerna ligger till grund för de egenkontroller och åtgärder som sedan genomförs på sektionsnivå för att därefter summeras och
analyseras ytterligare på enhetsnivå. För att fördjupa de analyser som dokumenterats i Stratsys
av enheterna sker även årlig kvalitetsdialog på avdelningsnivå, i verksamhetsavdelningarnas ledningsgrupper.
Av funktionsstödsnämndens reglemente framgår att funktionsstödsförvaltningen riktar sig till
många olika målgrupper och därmed har mångfacetterade verksamheter. Trots denna spridning
i förvaltningens verksamheter finns vissa återkommande teman för kvalitetssäkring. Dessa redovisas i avsnitt 5.1.1 – 5.1.9.1. En sammanställning av samtliga genomförda egenkontroller och
åtgärder 2020 finns i bilaga 1.

5.1.1 Basal hygien
Inom området basal hygien hade tre enheter planerat egenkontroller under 2020. Metoden är en
checklista som respektive chef har gått igenom i dialog med medarbetarna vid verksamhetsmöte
eller arbetsplatsträff. En erfarenhet av denna metod är att checklistan tjänar både som bedömningsunderlag och som en påminnelse.
Coronapandemin har gjort att förvaltningen lagt särskilt fokus på behovet av att säkra basal hygien, och detta fokus har gett goda resultat i verksamheterna. Många verksamheter hade inte
området i sin plan för det systematiska kvalitetsarbetet 2020, men samtliga verksamheter ställde
med anledning av pandemin om till ett aktivt arbete med säkring av rutinerna för basal hygien.
Resultatet blev att medarbetare och chefer generellt fick ökad kunskap, förståelse och trygghet
kring rutinerna och att följsamheten till dem har varit god under året. Det har i förvaltningen i
samband med pandemin funnits välfungerande stödfunktioner, tillräcklig tillgång på material för
basal hygien och personlig skyddsutrustning, webbutbildning i basal hygien och lättillgänglig information riktad till såväl personal som brukare.
Utöver verksamheternas egenkontroller har medicinskt ansvariga genomfört hygiendialoger i lärande syfte, i utvalda verksamheter. Resultatet redovisas i separat patientsäkerhetsberättelse.
Samtliga verksamheter fortsätter arbetet med egenkontroller under 2021, för att vidmakthålla
och ytterligare säkra arbetet med basal hygien.
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5.1.2 Handläggning enligt SoL (2001:453) och LSS (1993:387)
Sedan några år genomför myndighetsenheten egenkontroller i förhållande till handläggningstider, medarbetares upplevda stress i arbetet samt icke verkställda beslut. Detta har genererat ett
antal förbättringsåtgärder som har genomförts, parallellt med att egenkontrollerna har fortsatt
för att mäta utfallet.
Pandemin har medfört att många som sökt insats har valt att skjuta på besök på grund av oro
för smitta. En utmaning har varit brist på stora rum för fysiska möten i förvaltningens lokaler.
Digitala möten och telefonmöten har kunnat erbjudas, men trots alternativa mötesformer har
det uppstått en viss fördröjning i vissa ärenden och ett digitalt utanförskap har kunnat märkas
framför allt inom socialpsykiatrin. En annan utmaning är att det ännu inte finns fullständiga
riktlinjer och arbetssätt i Malmö stad för digitala möten med brukare, avseende till exempel informationssäkerhet och sekretess. Myndighetsenheten har gjort riskanalys och tagit fram egna
rutiner för säkring av processen.
På grund av att skolor stängt samt brukare avstått från daglig verksamhet i samband med pandemin, ökade ansökningarna om utökad personlig assistans markant under våren 2020, vilket
föranledde prioriteringar. Beslut som är beroende av intyg som utfärdas av vårdgivare har fördröjts på grund av överbelastning hos vårdgivarna, vilket har förlängt handläggningstider.
Myndighetsenheten har under pandemin arbetat intensivt för att hålla handläggningstiderna.
Handläggningsprocessen har setts över med ledtider för att tydliggöra tidsramarna. Handläggningstiderna för insatser enligt LSS har under året legat under fyra månader, förutom för personlig assistans som fluktuerat något men inte överstigit 5,3 månader (september 2020). Vid
årets slut var handläggningstiden för personlig assistans 4,6 månader. Insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) så som boendestöd, hemtjänst, trygghetslarm, kontaktperson, ledsagarservice och
särskilt boende har samtliga haft en handläggningstid inom den godkända tidsramen.
Myndighetsenheten har sedan 2019 ett arbetssätt som innebär regelbundna avstämningsmöten
mellan myndighetsenheten och samtliga verksamheter. Detta ger möjlighet att ta fram åtgärdsplaner i tid, så att beslut kan verkställas. Resultaten följs genom egenkontroll varje kvartal. Arbetssättet har minskat antalet icke verkställda beslut, dock har de icke verkställda besluten ökat i
samband med pandemin. Beslut där den enskilde själv har valt att avvakta med insatsen (till exempel boende, kontaktperson och daglig verksamhet) har ökat. BoLSS har tagit fram en pandemi-rutin för visning av lägenhet, visningarna har dock varit färre under året med anledning av
att brukare har avvaktat. Rapportering av icke verkställda beslut till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) sker på samma sätt som före pandemin och vid rapporteringen anges orsaken till
att insatsen inte har kunnat verkställas.
Enkät från Prevent avseende organisatorisk och social arbetsmiljö har använts för att mäta medarbetares upplevda stress i arbetet. Samtliga sektioner har undersökts. På grund av låg svarsfrekvens finns för 2020 endast resultat för LSS-teamet och assistansteamet. Båda visade bra eller
mycket bra resultat. Båda teamen hade något sämre resultat avseende mål, förväntningar på ut-
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fört arbete samt resultat. Detta är i linje med resultaten i medarbetarenkäten. Uppföljning kommer att göras under 2021.

5.1.3 Social dokumentation
Flera verksamheter hade under 2020 planerat egenkontroller avseende löpande anteckningar
och/eller genomförandeplaner, men på grund av coronapandemin har vissa egenkontroller förändrats eller skjutits till 2021. Stort fokus har lagts på att bevara de förbättringar avseende social
dokumentation som de senaste årens systematiska kvalitetsarbete har lett till.
En gemensam riktlinje, Riktlinje för social dokumentation för utförare i funktionsstödsförvaltningen3 samt
utbildningsmaterial på basnivå togs fram under 2020. Flera verksamheter hade planerat för
verksamhetsförlagda och verksamhetsanpassade utbildningsinsatser. På grund av pandemin har
dessa insatser behövt modifieras.
I avdelning LSS-bostäder påbörjades utbildningar i slutet av året.
Inom avdelning myndighet och socialpsykiatri har utbildningen fått ett mindre format, vilket lett
till att samtliga planerade verksamheter inte hunnits med under året. Det finns en ambition att
integrera det återhämtningsinriktade arbetssättet i dokumentationen, och med anledning av det
pågår ett samarbete med en utbildare i social dokumentation. Inom avdelning myndighet och
socialpsykiatri visade egenkontroll i en enhet alltför hög andel brukare utan upprättad eller uppdaterad genomförandeplan. Det saknades tillräckliga uppgifter om varför genomförandeplaner
inte var upprättade samt planering för hur de skulle kunna upprättas. I en enhet avstannade arbetet med kontroll och dialog kring genomförandeplaner i och med pandemin, då planerade utbildningar ställdes in. Arbetet kring genomförandeplaner kommer återupptas när det är möjligt.
Inte alla verksamheter inom stöd, hälsa och daglig verksamhet som planerat kollegial granskning
hann med detta under 2020. De som utförde granskning noterade bättre resultat än vid granskningen 2018. Egenkontrollen upplevdes av många som något positivt som gav påminnelse och
höll dialogen levande. Inom barnenheten har kommunikationskartläggningar genomförts och
dokumenterats, och utbildning i social dokumentation för medarbetare planeras under 2021.
Inom en enhet i daglig verksamhet har ett arbete pågått med anpassning av DV-planen utifrån
riktlinjer för dokumentation.
Inom förvaltarenheten finns inte krav på social dokumentation, men enheten har infört ett system för årsredovisning och daganteckningar.
Inom personlig assistans ses en viss förbättring avseende dokumentationen, i det att mer dokumenteras. En utmaning är bristande tillgång till tekniska lösningar för dokumentation vid arbete
i andras hem. Ensamarbete innebär få möjligheter till kollegial granskning och kollegialt stöd.

3
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Kvalitet i social dokumentation är ett prioriterat område, som förvaltningen kommer att arbeta
vidare med under 2021.
5.1.4 Barns delaktighet
Funktionsstödsnämnden har under tidigare år tagit flera steg för att utveckla arbetet med att säkerställa barnkonventionens intentioner och stärka arbetet med barns delaktighet och inflytande, inför att barnkonventionen skulle bli lag den 1 januari 2020.
Inom personlig assistans har utbildning med barnrättskonsult genomförts samt planering och
anpassning av rutiner, i syfte att tillgodose barns inflytande över insatsen och uppfylla barnkonventionen.
I myndighetsenheten visade egenkontroll att barnet kom till tals genom relevanta frågor för bedömning av insats i 61 procent av utredningarna. I övriga utredningar har barnets kommunikationssvårigheter varit ett hinder. Barnets perspektiv har beaktats i 90 procent av utredningarna.
Två handläggare har arbetat halvtid med ett projekt i syfte att ytterligare implementera barnkonventionen. Material har tagits fram. Framtagande pågår också av en rättssäker och enhetlig rutin
för personer 18–19 år, i syfte att sluta glapp i samband med underhållsstöd. Arbetet fortsätter
under 2021.
Barnenheten har haft stort fokus på kommunikation under året, och arbetet fortsätter 2021. Utbildningsinsatser har gjorts kring alternativ kompletterande kommunikation, AKK, och metoden Marte Meo har använts. Insatserna har utgått från tidigare arbete kring barnrätt under 2018.
Resultatet har varit att kunskapen om barns kommunikation har ökat och verksamheten har
kunnat förbättra till exempel handlingsplaner, vilket har gagnat brukarna. Plan fanns att involvera en pedagogisk samordnare i arbetet, men detta har på grund av coronapandemin fått skjutas till 2021.
I slutet av 2020 gjorde barnenheten en överenskommelse med barnhabiliteringen kring stöd avseende egenvård. Denna överenskommelse är en stor förbättring, som säkrar stöd med utförandet av egenvård till barn inom korttidsverksamhet. Under 2021 kommer barnenheten att arbeta
vidare med barnklinikerna och barnpsykiatrin i frågan om att säkra egenvården.
En tvärgrupp har bildats med representanter från olika verksamheter inom förvaltningen, i syfte
att skapa arbetssätt relaterade till barn till brukare som har insatser från förvaltningen.

5.1.5 Kompetensutveckling
Flera planerade egenkontroller och åtgärder avseende kompetensutveckling har under 2020 behövt prioriteras ner på grund av arbete relaterat till coronapandemin. Pandemin har i sin tur lett
till en generell kompetenshöjning i hela förvaltningen avseende basal hygien.
Avdelning myndighet och socialpsykiatri hade planerat egenkontroller avseende kompetenskort
och introduktion men detta arbete fick till stor del stå tillbaka på grund av pandemin, både be-
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roende på brist på utrymme samt på inställda utbildningar. Enstaka utbildningar har kunnat genomföras digitalt. Kompetenskort för medarbetare är sedan tidigare implementerade. Kompetensutvecklingen har riktats om till kompetens om basal hygien och förebyggande av smitta, och
inom dessa områden har kompetensen ökat betydligt under året.

5.1.6 Bristande följsamhet till rutiner vilket kan leda till utmanande beteende hos
brukare
Inom barnenheten i avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet har verksamhetens rutiner
kartlagts och vid behov reviderats. Några rutiner har avvecklats. Arbete med fortsatt implementering av nödvändiga rutiner samt följsamhet till rutiner och arbetssätt planeras 2021. Kompetens behövs för att kunna ”översätta” rutiner till praktisk tillämpning vid varje enskilt tillfälle.
En enhet inom daglig verksamhet har gjort egenkontroll i form av gemensam dialog i ledningsgruppen, i syfte att skapa samsyn kring behov och grundstruktur för att lyckas med implementeringsarbete. Verksamheterna har arbetat med grundstruktur. Arbetet fortsätter under 2021.

5.1.7 Skyddsåtgärder
Funktionsstödsförvaltningens ambition är att stöd ska ges med god kvalitet för att skydda brukaren utan tvingande och begränsande åtgärder. Förvaltningen arbetar aktivt med olika arbetsformer och samarbeten kring brukare med omfattande utmanade beteende, där Strategisk handlingsplan för utveckling av arbete med personer med utmanande beteende4 är en gemensam viljeriktning och
förhållningssätt i hela organisationen. Som stöd i arbetet med att förebygga tvingande och begränsande åtgärder finns även Malmö stads process för arbetet med skyddsåtgärder5. Processen kan användas vid till exempel start av verksamhet, inflyttning, byte av verksamhet och vid utredning av
avvikelser. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete kring skyddsåtgärder. Processledare i processen för skyddsåtgärder har under 2020 utbildats i förvaltningen, som ett led i att stärka verksamheterna. Under året har egenkontroller genomförts inom flera huvudprocesser - bostäder med
särskild service för vuxna, korttidsverksamheter samt i daglig verksamhet.
Inom avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhets enheter för daglig verksamhet har självskattning genom checklista samt dialog på olika nivåer genomförts under året. En modifierad
checklista har använts i vissa fall. Dialogen har uppfattats som ett givande och lärorikt tillägg till
checklistan, och har ökat medvetenheten om processen för skyddsåtgärder hos både medarbetare och chefer. Det planeras att upprepa dialogen under 2021. Det har framförts önskemål om
att revidera checklistan för att den mer tydligt ska visa komplexiteten i processen.

4
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Även inom avdelning LSS-bostäder har självskattning genom checklista samt dialog gjorts under
året. Framför allt dialogen har uppfattats som värdefull. Arbetet fortsätter under 2021.
I en verksamhet inom avdelning LSS-bostäder har omsorgspedagog, sektionschef och enhetschef gått igenom befintliga skyddsåtgärder och gjort en plan att successivt ta bort flera av dem. I
några verksamheter har samtycken setts över.
Verksamheterna ser ett stort behov av att fortlöpande arbeta med frågan om skyddsåtgärder.
Dialog förs regelbundet vid arbetsplatsträffar och teammöten. Flera verksamheter har identifierat behov av ökad kompetens om skyddsåtgärder och metoder. Skyddsåtgärder är ett prioriterat
område att säkra genom egenkontroller under 2021. Under våren 2021 ska samtliga verksamhetsavdelningar i förvaltningen även genomföra granskning avseende skyddsåtgärder inom ramen för intern kontroll. Detta beskrivs närmare i Internkontrollplan 2021.6
5.1.8 Ensamarbete
Vid ensamarbete finns få tillfällen för kollegialt utbyte. Det är också längre till närmaste chef.
Personlig assistans och avlösarservice har under året introducerat en omsorgspedagog för arbetet med att säkra kvaliteten i insatser vid ensamarbete. Detta kommer att utvärderas under 2021.
Arbete med kompetenshöjning pågår, det har dock fördröjts på grund av arbete relaterat till
coronapandemin samt en planerad organisationsförändring i enheten.

5.1.9 Ohälsa i stödhusen
Inom denna verksamhet är en utmaning att brukare ofta inte är knutna till vårdcentral och/eller
inte tar sig till vårdcentral trots behov. Under 2020 har regelbunden dialog förts med hälso- och
sjukvårdsenheten i förvaltningen för att finna bra lösningar. Arbetet med att bättre tillgodose
hälso- och sjukvårdsinsatser har dock delvis avstannat på grund av coronapandemin. Vid misstänkt smitta med covid -19 konsulteras förvaltningens sjuksköterska. Återhämtningsinriktat arbetssätt tillämpas. Det behövs mycket motivationsarbete och stöd, till exempel för att förebygga
smitta genom god hygien. Utbildningsinsatsen ”Första hjälpen psykisk ohälsa” har inte kunnat
genomföras som planerat med anledning av pandemin och kommer behöva omvandlas till digitalt format. Det planerade kontaktskapandet med till exempel friskvårdsklubb och tandvård har
också fått avvakta. Det har under året setts en ökad isolering för brukare med boendestöd.
Många har satt sig själva i karantän och flera har tackat nej till stöd i hemmet. Insatser i hemmet
har då förändrats till ärenden och promenader utomhus. Brukares sociala kontakter har minskat.
5.1.9.1 Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Arbetet med att säkra och utveckla arbetet med delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter från
legitimerad personal till medarbetare i verksamheterna enligt SOSFS 1997:14 involverar samtliga
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verksamhetsavdelningar. Framtagande av lokala rutiner i verksamheterna påbörjades under 2020
men avstannade på grund av pandemin. Arbetet fortsätter 2021. Arbetet beskrivs vidare i separat patientsäkerhetsberättelse.
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6. Analys av avvikelser
Avvikelsehanteringen är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Avvikelser rapporteras
och hanteras i avvikelsesystemet Flexite. Avvikelser rörande hälso- och sjukvård behandlas i separat patientsäkerhetsberättelse.
Tabell 1 från Flexite: Detaljerad händelse SoL och LSS år 2019
Brister*

Doku-mentation

Hjälpmedel

Rapport
missförhållande

Rapport
påtaglig
risk för ett
missförhållande

Samordnad
vårdplanering/
SIP

Synpunkter

Sexuella trakasserier

Misstänkt
stöld

Hot/våld
mellan
brukare

Antal
reg.

SoL

74

5

4

4

1

1

7

0

0

10

106

LSS

1287

69

40

91

38

1

161

13

34

481

2215

Antal registreringar

1361

74

44

95

39

2

168

13

34

491

2321

* Brister: I denna kategori finns rubrikerna tillsyn, personlig vård, larm, aktiviteter, bemötande och hemliv

Tabell 2 från Flexite: Detaljerad händelse SoL och LSS år 2020
Brister*

Doku-mentation

SoL

49

3

LSS

1678

Antal registreringar

1727

Hjälpmedel

Rapport
missförhållande

Rapport
påtaglig
risk för ett
missförhållande

Samordnad
vårdplanering
/SIP

Synpunkter

Sexuella
trakasserier

Misstänkt
stöld

Hot
/våld
mellan
brukare

Antal
reg.

4

2

0

2

10

1

0

10

81

137

55

68

44

0

211

16

22

478

2709

140

59

70

44

2

221

17

22

488

2790

* Brister: I denna kategori finns rubrikerna tillsyn, personlig vård, larm, aktiviteter, bemötande och hemliv

7.1 Analys av inkomna synpunkter och avvikelser
Det totala antalet avvikelser SoL och LSS inom förvaltningen har ökat med 20 procent jämfört
med 2019. I likhet med föregående år återfinns största mängden avvikelser inom brister LSS
och dessa har ökat med 30 procent jämfört med 2019. Brister delas in i underkategorier (se
kommentar till tabeller 1 och 2). Den högsta procentuella ökningen av avvikelser i en enskild
grupp är dokumentation (89 %). Avvikelser inom hot/våld mellan brukare är på samma nivå
som 2019. En del av dessa avvikelser kan kopplas till akutplaceringar. En enskild händelse kan
generera flera avvikelserapporter.
Verksamhetsavdelningarna erbjuder kontinuerligt avvikelse- och lex Sarah-utbildningar, anpassade till verksamheterna. Under 2020 har genomförda utbildningar varit färre än föregående år
med anledning av pandemin. En del utbildningar har dock genomförts digitalt.
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Samtliga tre verksamhetsavdelningar arbetar med fortsatt utveckling av det teambaserade arbetssättet, i vilket olika yrkeskategorier regelbundet samverkar. Genom att tydliggöra förväntningarna på var och ens yrkesroll och ansvar, ökar förståelsen samt ges förutsättningar för ett bra
samarbete. Detta arbete ger möjligheter att gemensamt i teamet arbeta mer systematiskt med
analys, åtgärder och uppföljning av avvikande händelser inom olika lagrum.
Avvikelser och lex Sarah-utredningar följs bland annat upp vid verksamhetsavdelningarnas kvalitetsråd. Vid dessa kvalitetsråd identifieras åtgärdskrav och utvecklingsområden som anses väsentliga för möjligheten att uppnå högre säkerhet och kvalitet i insatserna till brukare. I analysen
av avvikelserna på avdelningsnivå ingår även att identifiera områden som behöver hanteras vidare på ett övergripande plan. Dessa områden lyfts då till det förvaltningsövergripande kvalitetsrådet för vidare hantering. Det som framkommer vid kvalitetsråden förmedlas ut i respektive
enhetschefs ledningsgrupp, och därefter ska respektive sektionschef följa upp arbetet med medarbetarna. Samtliga verksamhetsavdelningar arbetar med utveckling av den lokala strukturen för
återkoppling av arbetet med avvikelser, flödet från avdelningschefer och enhetschefer till sektionschefer och medarbetare i verksamheterna, och vice versa. Syftet är att ytterligare involvera
medarbetare och ge en ökad transparens, vilket i förlängningen gagnar brukare/patienter.
Inom avdelning LSS-bostäder har antalet rapporterade avvikelser ökat under året. Det är framför allt inom området brister som ökningen har skett. Detta tros bero på att avdelningen fortsatt
arbetat aktivt med utbildningar inom området, samt införandet av pedagogisk struktur. I de
verksamheter där den pedagogiska strukturen införs ses generellt en ökning av rapporteringen
av avvikelser, som en följd av att arbetssätt och pedagogiska metoder har setts över och förbättrats. På sikt, när samtliga verksamheter har infört den pedagogiska strukturen och är implementerad i verksamheterna, bedöms antalet avvikelser kunna minska.
En annan anledning till ökat antal brister under året kan vara den pågående pandemin som resulterat i brister i form av uteblivna/uppskjutna insatser på grund av hög personalfrånvaro där
man i vissa situationer behövt göra prioriteringar.
Under året har avdelning LSS-bostäder startat ett pilotprojekt i mindre skala för att prova en utredningsmodell för att utreda och arbeta mer fördjupat med avvikelser. Denna kommer att utvärderas kontinuerligt under 2021. Modellen används redan i avdelning stöd, hälsa och daglig
verksamhet.
Inom avdelning stöd, hälsa och daglig verksamhet ligger antalet inrapporterade LSS avvikelser
något lägre än föregående år. Det som har minskat är inom brister som bemötande, tillsyn, personlig vård medan dokumentation har ökat något. En anledning till minskningen kan vara att
man vid flera tillfällen fått avboka brukares insatser med hänvisning till pandemin. I avdelningen
har arbetet fortsatt med att vidareutveckla och implementera den utredningsmodell för avvikelsehantering som togs fram 2018. Modellen involverar medarbetarna på ett aktivt sätt genom att
analysera och föreslå åtgärder som lämnas till sektionschef och bifogas avvikelserapporten i systemet. Samtliga enheter tillämpar denna utredningsmodell med anpassningar utifrån sina förutsättningar. Med anledning av pandemin har arbetet dock tappat tempo, speciellt inom vissa en-
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heter. Vid avdelningens kvalitetsråd diskuteras avvikelser och olika teman för att hitta lösningar
och genomföra förbättringar.
Antalet avvikelser i avdelning myndighet och socialpsykiatri var något lägre än 2019, vilket
hänger samman med att det då fanns ett stort antal avvikelser rörande långa handläggningstider,
något som åtgärdats genom en rad förbättringar. Avdelningen följer kontinuerligt upp samtliga
avvikelser i avdelningens kvalitetsråd och arbetar på att mer förutsättningslöst analysera avvikelserna så att de oftare utmynnar i konkreta förslag på åtgärder som kan användas i verksamheterna. En brist som identifierats är avsaknaden av en regelbunden dialog mellan utredare och
sektionschefer som inte nödvändigtvis är kopplad till specifika avvikelser. För att åtgärda detta
kommer medicinskt ansvariga respektive utvecklingssekreterare att träffa enheternas ledningsgrupper en gång per termin. Det kommer att ske vid skilda tillfällen för att kunna fokusera på
respektive område, HSL och SoL/LSS. Förutom det arbete som pågår i samtliga avdelningar för
att förbättra strukturen för arbetet med avvikelser, kommer utvecklingssekreterare i avdelning
myndighet och socialpsykiatri även att träffa varje verksamhet årligen samt, i så hög grad som
möjligt, personligen återkoppla samtliga lex Sarah-utredningar direkt till respektive verksamhet.
Tabell 3 från Flexite: Inrapporterade missförhållanden eller risk för missförhållanden år 2019
Rapport missförhållande

Rapport påtaglig risk för ett missförhållande

Antal registreringar

SoL

4

1

5

LSS

91

38

129

Antal registreringar

95

39

134

Tabell 4 från Flexite: Inrapporterade missförhållanden eller risk för missförhållanden år 2020
Rapport missförhållande

Rapport påtaglig risk för ett missförhållande

Antal registreringar

SoL

2

0

2

LSS

68

44

112

Antal registreringar

70

44

114

Tabell 5 från Flexite: Antal anmälda missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden till
Inspektionen för vård och omsorg år 2019
Att rapporten bedöms vara ett allvarligt Att rapporten bedöms vara risk för ett
missförhållande enligt lex Sarah som
allvarligt missförhållande enligt lex
ska anmälas till Inspektionen för vård Sarah som ska anmälas till Inspektionen
och omsorg (IVO)
för vård och omsorg (IVO)
Antal registreringar
SoL

-

-

-

LSS

11

3

14

Antal
registreringar

11

3

14
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Tabell 6 från Flexite: Antal anmälda missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden till
Inspektionen för vård och omsorg år 2020
Att rapporten bedöms vara ett allvarligt Att rapporten bedöms vara risk för ett
missförhållande enligt lex Sarah som
allvarligt missförhållande enligt lex
ska anmälas till Inspektionen för vård Sarah som ska anmälas till Inspektionen
och omsorg (IVO)
för vård och omsorg (IVO)
Antal registreringar
SoL

-

-

-

LSS

12

4

16

Antal
registreringar

12

4

16

6.2 Analys av inrapporterade missförhållanden eller risk för missförhållanden
Inrapporteringen av avvikelser har generellt ökat under 2020, medan missförhållandena eller risker för sådana totalt sett har minskat inom förvaltningen. De allvarliga missförhållandena som
anmäls till inspektionen för vård och omsorg ligger kvar på samma nivå som 2019.
När missförhållanden eller risker för missförhållanden konstaterats görs en lex Sarah-utredning
som sedan redovisas för funktionsstödsnämndens arbetsutskott med vilka åtgärder som är vidtagna och planeras. Utskottet fattar beslut i ärendet och bedömer om händelsen är ett allvarligt
missförhållande, eller risk för sådant, som därmed ska anmälas till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). Vissa missförhållanden som rapporteras in omklassificeras i enlighet med förvaltningens delegationsordning till brister, och utreds som avvikelser. Avvikelser som klassificeras som missförhållanden ska utredas enligt lex Sarah. För att ett ärende ska uppfylla kriterierna
krävs en viss allvarlighetsgrad samt konsekvenser för brukaren. Vissa omklassificeringar är enkla
att bedöma då vald kategori är uppenbart felaktig, exempelvis inte avser brukare, inte har inträffat i verksamhet eller inte har gett allvarliga konsekvenser för brukaren. Andra kräver ett utredningsunderlag från sektionschef samt samtal med berörda medarbetare för en mer precis bedömning. Omklassificeringar redovisas återkommande till arbetsutskottet.
Under året har antalet omklassificeringar ökat i avdelning LSS-bostäder. En anledning kan vara
den ökade rapporteringen. En ytterligare anledning kan vara att medarbetare inte har tillräcklig
kunskap kring klassificering av avvikelser. Det är medarbetaren själv som gör en första bedömning och därmed klassificering av händelsen. En annan anledning till den ökade omklassificeringen kan vara att förvaltningen under 2020 blivit mer samstämmig kring hur missförhållanden
ska bedömas.
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Tabell 7: Fördelning lex Sarah-utredningar per avdelning år 2019
Rapport

Rapport påtaglig risk för ett
missförhållande
missförhållande

Rapport påtaglig
risk för ett
Antal
allvarligt
missförhållande missförhållande registreringar
Rapport
allvarligt

Avd LSS
bostäder

40

10

7

2

59

Avd stöd,
hälsa och
daglig
verksamhet

15

1

3

2

21

Avd
myndighet
och
socialpsykiatri

1

-

-

-

1

56

11

10

4

81

Antal
registreringar

Tabell 8: Fördelning lex Sarah-utredningar per avdelning år 2020
Rapport

Rapport påtaglig risk för ett
missförhållande
missförhållande

Rapport påtaglig
risk för ett
Antal
allvarligt
missförhållande missförhållande registreringar
Rapport
allvarligt

Avd LSS
bostäder

16

10

5

3

34

Avd stöd,
hälsa och
daglig
verksamhet

14

2

6

1

23

Avd
myndighet
och
socialpsykiatri

2

-

-

-

2

32

12

11

4

59

Antal
registreringar

Statistiken i tabell 8 visar att förvaltningen under 2020 genomfört 59 lex Sarah-utredningar och
redovisats dessa vid funktionsstödsnämndens arbetsutskott. Siffran är lägre jämfört med 2019.
Det är inom avdelning LSS-bostäder som minskningen har skett, de övriga två avdelningarna
har haft en marginell ökning 2020. De allvarliga missförhållandena och allvarliga risker ligger på
samma nivå som under 2019.
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Flertalet lex Sarah-utredningar omfattar brister i stöd eller bemötande, vilka kan leda till ett utmanande beteende hos brukaren. Dessa händelser kan skapa hot- och våldssituationer mellan
brukare och kan även skapa en otrygghet för andra brukare, exempelvis i bostaden eller i den
dagliga verksamheten. Några utredningar handlar om brister i tillsyn eller att processen för
skyddsåtgärder inte har följts. Orsakerna till detta varierar, men oftast handlar det om brist i
följsamhet till rutiner, kompetensbrist eller brister i kommunikation och planering. Förvaltningen arbetar vidare med att bygga effektiva arbetssätt för att förebygga och hantera brister, till
exempel utvecklingen av den lokala strukturen för arbetet med avvikelser, för en god kvalitet i
insatserna.
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7. Bilaga 1: Risker, egenkontroller och åtgärder 2020: Utdrag
från Stratsys

Risker, egenkontroller och åtgärder 2020
Funktionsstödsförvaltningen
Utdrag från Stratsys
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Systematiskt förbättringsarbete
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete har en lokal förankring i funktionsstödsförvaltningen. Enhets- och sektionschefer identifierar risker kopplade till sina huvudprocesser.
Riskdialog på avdelningsnivå sker årligen. De identifierade riskerna ligger till grund för de egenkontroller och åtgärder som sedan genomförs på sektionsnivå, för att därefter summeras och
analyseras ytterligare på enhetsnivå.
Tabellerna nedan visar de risker som identifierats samt egenkontroller och åtgärder som genomförts i förhållande till respektive huvudprocess under 2020. I kolumnen Åtgärder/Kommentar
återfinns kommentar i de fall egenkontrollen inte är godkänd. Längre kommentarer har kortats/sammanfattats. Vissa egenkontroller saknar bedömningen godkänd/ej godkänd med anledning av att egenkontrollen inte har kunnat fullföljas/avslutas under 2020.
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Text under Åtgärd/kommentar har i vissa fall kortats/sammanfattats

Gemensamma processer funktionsstödsförvaltningen
Riskanalys

Riskvärde

Risk att sekretesslagstiftning inte efterlevs
(Avdelning stöd, hälsa
och daglig verksamhet)

6

Egenkontroll/
Åtgärd
Kontroll av följsamhet sekretessrutin genomgång av
checklista

Bedömning

Åtgärd/Kommentar

Godkänd

(Enhet 1 daglig verksamhet)

Handläggning enligt SoL (2001:453) och LSS (1993:387)
Riskanalys
Risk att barnet inte
kommer till tals i
utredningsprocessen vilket
påverkar barnets
delaktighet negativt samt
strider mot
barnkonventionen
(Avdelning myndighet och
socialpsykiatri)

Upprättad
Ansvarig:
Förvaltning:
Avdelning:

Riskvärde

12

Egenkontroll/
Åtgärd

Andel utredningar enligt 9§3 – 9§8 LSS och
SoL där prövning av
barnets bästa framgår
(Myndighetsenheten)

2021-01-25
Linn Hellström, Moana Zillén
Funktionsstödsförvaltningen
Strategiska avdelningen

Bedömning

Godkänd

Åtgärd/Kommentar

Riskanalys
Risk att beslut inte verkställs inom tre månader
(Avdelning myndighet
och socialpsykiatri)

Risk för lång handläggningstid
(Avdelning myndighet
och socialpsykiatri)

Risk för lång handläggningstid
(Avdelning myndighet
och socialpsykiatri)

Riskvärde
9

Egenkontroll/
Åtgärd

Bedömning

Kontroll av icke verkställda beslut
(Myndighetsenheten)

Godkänd

20

20

Kontroll av handläggningstider
(Myndighetsenheten)

Godkänd

Kontroll av medarbetares upplevda stress genom preventenkät
(Myndighetsenheten)

Godkänd

Åtgärd/Kommentar

Samverkan vid icke verkställda beslut
(Myndighetsenheten)

förbättra introduktionsprocessen för nyanställda
(Myndighetsenheten)
Strukturerat förbättringsarbete
(Myndighetsenheten)
Direktiv - minska handläggningstider
(Myndighetsenheten)

Kommunal hälso- och sjukvård enligt HSL (2017:30)
Riskanalys
Risk för smittspridning
på grund av bristande
följsamhet till hygienrutin
(Avdelning Myndighet
och socialpsykiatri)

Riskvärde

Egenkontroll/Åtgärd

Bedömning

Åtgärd/Kommentar

20
Kontroll av följsamhet
till hygienrutin - Besvara checklista
(Enhet 3 socialpsykiatri)
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Godkänd

Introduktion
Korta naglar och fria från konstmaterial
Struktur för basalhygien via ombud
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Riskanalys

Risk för smittspridning på
grund av bristande följsamhet till hygienrutin
(Avdelning Stöd, hälsa och
daglig verksamhet)

Riskvärde

20

Egenkontroll/Åtgärd
Kontroll av följsamhet
till hygienrutin – Besvara checklista
(Enhet 1 daglig verksamhet)

Kontroll av följsamhet
till hygienrutin - Besvara checklista
(Enhet 5 hälso- och
sjukvårdsenheten)

Bedömning

Åtgärd/Kommentar

Godkänd

Godkänd

Personlig assistans 9 § 2 enligt LSS (1993:387)
Riskanalys

Riskvärde

Egenkontroll/Åtgärd

20

Undersöka möjligheten
kring att bygga upp en
struktur för att höja kompetensen vid ensamarbete (Enhet 4 personlig
assistans)

Enheten har haft uppstart av planering. Satsningen har dock
bromsats på grund av arbete relaterat till pandemin. Det planeras
även för en samorganisation med annan enhet, vilket tagit tid i anspråk. Planen är att satsningen kan föras in i arbetet med samorganisationen. Aktiva insatser planeras under hösten.

Dialog kring löpande anteckningar
(Enhet 4 personlig assistans)

Merparten sektioner har genomfört dialoger men inte fått ett tillfredsställande resultat. Det dokumenteras för lite och det upplevs som
svårt att dokumentera. Ofta är det ett fåtal anställda i varje verksamhet som dokumenterar löpande. Fortsatt arbete genom t.ex. löpande
inslag på APT.

Risk för kvalitetsbrister
vid ensamarbete
(Avdelning stöd, hälsa
och daglig verksamhet)
Risk för brister i den sociala dokumentationen
vilket kan leda till att brukaren får
felaktigt stöd
(Avdelning stöd, hälsa
och daglig verksamhet)

8
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Bedömning

Ej godkänd

Åtgärd/Kommentar
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Riskanalys
Risk för att inte kunna
uppfylla kraven när barnkonventionen blir lag 1/1
2020 vilket kan leda till
att
brukaren inte får rätt
stöd
(Avdelning stöd, hälsa
och daglig verksamhet)

Riskvärde

Egenkontroll/Åtgärd

Bedömning

16
Utbildning kring barnkonventionen
(Enhet 4 personlig assistans)

Pågående

Åtgärd/Kommentar
Utbildning med ledningsgruppen och barnrättskonsult i början av
året. Rutiner planerades för mottagande av ärenden, uppföljning mm
för att tillgodose barns inflytande över insatsen. Arbetet pågår med
att anpassa rutiner för att uppfylla barnkonventionen.
Tillfällen har hittills inte erbjudits för att erbjuda medarbetare utbildning i barnkonventionen. Strävan är att det ska kunna ske under hösten.

Ledsagar- och avlösarservice enligt SoL (2001:453) kap 4 § 1 och enligt LSS (1993:387) 9 § 3 och 9 § 5
Riskanalys
Risk att inte kunna
uppfylla kraven när
barnkonventionen
blir lag 1/1 2020 vilket kan leda till att
brukaren inte får
rätt insats
(Avdelning stöd,
hälsa och daglig
verksamhet)

Riskvärde
16

Egenkontroll/Åtgärd

Undersöka barns upplevelse av sin insats genom delaktighetsmodellen
(Enhet 3 stöd och service)
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Bedömning

Åtgärd/Kommentar

Enheten planerade under våren för en undersökning av barns
upplevelser av insatser. Detta blev dock för omfattande för att
genomföras inom befintliga resurser. Då det inte heller finns riktade resurser inom förvaltningen för detta arbete, har planeringen pausats. Ny planering kommer att ske under hösten inom
ramen för befintliga resurser i teamen.

30(43)

Korttidsvistelse enligt LSS 9 § 6 (1993:387)
Riskanalys
Risk för brister i den
sociala dokumentationen vilket kan leda till
att brukaren får felaktigt stöd
(Avdelning stöd, hälsa
och daglig verksamhet)
Risk för bristande följsamhet till rutiner och planering
av stöd vilket kan leda till
utmanande beteende hos
brukaren
(Avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet)
Risk att processen för
skyddsåtgärder inte följs vilket kan leda till felaktigt
stöd och begränsande åtgärder för brukaren
(Avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet)

Riskvärde

Egenkontroll/Åtgärd

12
Kontroll av löpande anteckningar genom kollegial granskning
(Enhet 6 barnenheten)

16

Inventering av rutiner i verksamheterna
(Enhet 6 barnenheten)

16

Kontroll av följsamhet till
Malmö stads process för
skyddsåtgärder – självskattning
(Enhet 6 barnenheten)
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Bedömning

Åtgärd/Kommentar
Regelbunden kollegial granskning har inte skett under året. Fokus har legat på arbetet med genomförandeplaner och kommunikationskartläggning kring varje brukare. Någon sektion har påbörjat ansvarsfördelning mellan omsorgspedagog och kontaktperson kring månatlig genomgång av dokumentation. I början av
2021 kommer samtliga omsorgspedagoger och en ytterligare
medarbetare per sektion att gå utbildning i social dokumentation,
för att kunna vara ett stöd till övriga medarbetare i enheten.

Inventering, prioritering och viss revidering av enhetens rutiner
har pågått hela året. Arbete behöver fortgå även 2021, med fokus på implementering

Samtliga sektioner har genomfört självskattning med checklista.
Vidare arbete behövs kring uppföljning av samtycke och dokumentation av skyddsåtgärder. Två personer i enheten kommer
ha ansvaret att driva detta arbete under 2021.
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Bostad med särskild service 9 § 8 och 9 § 9 enligt LSS (1993:387)

Riskanalys

Risk att det finns olagliga
begränsningar mot brukare
(Avdelning LSS-bostäder)

Riskvärde

Egenkontroll/Åtgärd

Bedömning

Åtgärd/Kommentar
Utsedda representanter från samtliga enheter har under året
genomgått en särskild utbildning i att arbeta med skydds- och
begränsningsåtgärder för att stötta verksamheterna i frågan.
Flertalet verksamheter har gått igenom checklistan.
I den pedagogiska strukturen sker samtal kontinuerligt på teammöte
samt på verksamhetsmöte kring hur man arbetar med befintliga
skyddsåtgärder samt hur vi kan arbeta bort, alternativt minimera
dessa.
Det återstår dock en hel del arbete i kring åtgärder i en del av
avdelningens verksamheter, till viss del beroende hur långt man
kommit i införandet av den pedagogiska strukturen.
Exempel på åtgärder utifrån genomgång av checklista kan nämnas:

16

Kontroll av följsamhet till
Malmö stads process för
skyddsåtgärder - självskattning
(Avdelning LSS-bostäder)

- översyn av samtycken
Godkänd

- säkerställa att erforderliga handlingsplaner finns
- ta fram arbetsgång/rutin på sektionsnivå för dokumentation och
uppföljning (samt implementera dessa).
- Påbörjat lokal rutin/arbetsgång på enhetsnivå för dokumentation
och uppföljning
Arbetet med att stödja brukare utan att tillgripa skyddsåtgärder har
inneburit olika stödanpassningar, kompetensutveckling för
personalen i form av utbildning i lågaffektivt bemötande,
tydliggörande pedagogik och även utbildning i MI.
(Sammandattning avdelning LSS-bostäder)

Risk att det finns olagliga
begränsningar mot bru-

Kontroll av följsamhet till
Malmö stads process för
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Godkänd
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Riskanalys
kare
(Avdelning LSS-bostäder)

Risk att det finns olagliga
begränsningar mot brukare
(Avdelning LSS-bostäder)

Risk att det finns olagliga
begränsningar mot brukare
(Avdelning LSS-bostäder)

Risk att det finns olagliga
begränsningar mot brukare
(Avdelning LSS-bostäder)
Risk att det finns olagliga
begränsningar mot brukare

Riskvärde
16

16

16

16

16

Egenkontroll/Åtgärd

Bedömning

Åtgärd/Kommentar

skyddsåtgärder - självskattning
(Enhet 1 LSS-bostäder)

Kontroll av följsamhet till
Malmö stads process för
skyddsåtgärder - självskattning
(Enhet 2 LSS-bostäder)

Förtydliga arbetsgång inom enheten kring dokumentation och
uppföljning av skydds- och begränsningsåtgärder
Godkänd

Enheten har en omsorgspedagog med särskild utbildning i processen
för skyddsåtgärder. Självskattning är inte gjord i samtliga verksamheter, detta arbete fortsätter 2021.
Däremot sker kontinuerliga dialoger på verksamhets- och teammöten
kring skyddsåtgärder och riskanalyser genomförs i de fall det är aktuellt. Det har även genomförts utbildningsinsatser såsom Studio III, tydliggörande pedagogik och MI för att utveckla arbetssätt för att minska
behovet av skyddsåtgärder.

Kontroll av följsamhet till
Malmö stads process för
skyddsåtgärder - självskattning
(Enhet 3 LSS-bostäder)

Kontroll av följsamhet till
Malmö stads process för
skyddsåtgärder - självskattning
(Enhet 4 LSS-bostäder)

Godkänd

Kontroll av följsamhet till
Malmö stads process för
skyddsåtgärder – självskattning

Godkänd
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Framföra till avdelningsledning att förvaltningens riktlinjer är
bristfälliga. Förslag att ha särskild flik i Lifecare.
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Riskanalys

Riskvärde

(Avdelning LSS-bostäder)

Risk att det finns olagliga
begränsningar mot brukare
(Avdelning LSS-bostäder)
Risk att brukare vräks
på grund av att lägenheten
missköts
(Avdelning Myndighet
och socialpsykiatri)
Risk för att brukare inte
får kvalificerat stöd på
grund av att medarbetare saknar rätt kompetens för att möta
brukarens behov
(Avdelning Myndighet
och socialpsykiatri)
Risk att brukare vräks
på grund av att lägenheten
missköts
(Avdelning Myndighet
och socialpsykiatri)

Egenkontroll/Åtgärd

Bedömning

Åtgärd/Kommentar

(Enhet 5 LSS-bostäder)

16

16

16

16

Kontroll av följsamhet till
Malmö stads process för
skyddsåtgärder - självskattning
(Enhet 6 LSS-bostäder)

Godkänd

Kontroll av motiverande
insatser för att brukaren
ska ta emot stödinsatser
för att förhindra misskötsel av lägenheten
(Enhet 1 socialpsykiatri)

Godkänd

Kontroll av medarbetares
kompetenskort
(Enhet 1 socialpsykiatri)

Kontroll av upprättade åtgärdsplaner för att förhindra misskötsel av lägenheten
(Enhet 2 socialpsykiatri)

Kvalitetsberättelse 2020, Funktionsstödsnämnden

Ej godkänd

Kompetenskort är kända i samtliga verksamheter i enheten. Majoriteten av medarbetare har fyllt i sina kort. Ny uppföljning ska ske efter semestrar (17 augusti)

Godkänd
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Riskanalys
Risk att löpande
anteckningar inte
följer en röd tråd
(Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Risk att löpande
anteckningar inte
följer en röd tråd
(Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Risk för att brukare inte
får kvalificerat stöd på
grund av att medarbetare saknar rätt kompetens för att möta
brukarens behov
(Avdelning Myndighet
och socialpsykiatri)
Risk för att brukare inte
får kvalificerat stöd på
grund av att medarbetare saknar rätt kompetens för att möta
brukarens behov
(Avdelning Myndighet
och socialpsykiatri)

Riskvärde

Egenkontroll/Åtgärd

20

Kontroll av koppling mellan löpande anteckningar
och genomförandeplan
(röd tråd)
(Enhet 2 socialpsykiatri)

20

Bedömning

Godkänd

Åtgärd/Kommentar

Utbildningsinsatser i dokumentation

Systematisk kontroll och dialog kring GFP
Utbildning/dialog kring genomförandeplaner planerades påbörjas under våren 2020. Pga. pandemin och risker för smittspridning har ingen
utbildning hållits. Arbetet med systematisk kontroll och dialog avstannade då planerade utbildningar ställdes in. Arbetet kommer återupptas
då utbildningar blir möjliga att genomföra.

Kontroll av koppling mellan löpande anteckningar
och genomförandeplan
(röd tråd)
(Enhet 1 socialpsykiatri)

16

Kompetenskort skall fyllas i (Enhet 2 socialpsykiatri)
Kontroll av medarbetares
kompetenskort
(Enhet 2 socialpsykiatri)

Ej godkänd

Kompetenskorten finns men samtliga medarbetare har ännu ej fyllt i
sina utbildningar. Åtgärd: Påminnelse och ny deadline 15 juni

16
Kontroll av kvaliteten i introduktion/bredvidgång
för nya medarbetare
(Enhet 2 socialpsykiatri)
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Detta arbete fick till stor del stå tillbaka på grund av pandemin.
Beroende på brist på utrymme, inställda utbildningar samt färre
nyanställda på grund av extra anställningar som tillkom med anledning
av corona.
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Daglig verksamhet 9 § 10 enligt LSS (1993:387)
Riskanalys
Risk att processen för
skyddsåtgärder inte följs vilket kan leda till felaktigt stöd
och
begränsande åtgärder för
brukaren
(Avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet)

Riskvärde

Egenkontroll/Åtgärd

Bedömning

16

Kontroll av följsamhet till
Malmö stads process för
skyddsåtgärder - dialog
(Enhet 1 daglig verksamhet)

Ej godkänd

Åtgärd/Kommentar
Ledningsgruppen såg film om skyddsåtgärder. Reflektion samt
dialog enligt strukturen nedan.
1. Känner alla till processen och tillhörande stöddokument? Dialog
finns i verksamheter men fortfarande t ex grindar som inte alla kan
öppna. Andra verksamheter har betydligt fler, vilket gör att samverkan krockar. Processen är känd bland chefer som arbetat ett
tag men inte av de allra nyaste vilket inte är konstigt. I vissa verksamheter mycket skyddstänk bakom begränsning. Mer dialog behövs. Strategier behöver läras om, vilket tar tid. Hur dokumenteras
processen? Inte alltid så bra.
2. Används processen och/eller stöddokumenten när behov uppstår i verksamheten? Ibland. Vissa dokument används ofta, andra
inte lika mycket. Det förs dock mycket dialog om detta i verksamheterna men verksamheterna är olika bra på att hitta i det kreativa
utrymmet. Processen är olika känd i verksamheterna men också
bland samverkanspartners. Tänka till och fråga ”varför”? Viktigt att
inte värdera olika förslag utan att ha en öppen dialog.
Två processledare utbildades i enheten under november. Case
från verksamheterna kommer att tas fram som dialogunderlag.
Under 2021 planeras dialoger samt case i verksamheterna. Under
hösten kompletterades utredningsunderlaget till avvikelser med
följande: Har skyddsåtgärder använts? Om ja, har processen för
skyddsåtgärder använts och dokumenterats? Detta för att sätta fokus på frågan och ha den som utgångspunkt vid all avvikelsehantering.

Risk att genomförandeplaner
inte är anpassade till IBIC
(Avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet)

12

Kontroll av kvaliteten i genomförandeplaner genom
kollegial dialog
(Enhet 1 daglig verksamhet)

Kvalitetsberättelse 2020, Funktionsstödsnämnden

Egenkontrollen skjuts till 2021 pga. prioriteringar i samband med
pandemin.
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Riskanalys
Risk för bristande följsamhet
till rutiner och planering av
stöd vilket kan leda till utmanande beteende hos brukaren
(Avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet)

Risk för brister i den sociala
dokumentationen vilket kan
leda till att brukaren får felaktigt stöd
(Avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet)
Risk att processen för
skyddsåtgärder inte följs vilket kan leda till felaktigt stöd
och
begränsande åtgärder för
brukaren
(Avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet)

Riskvärde

16

9

16

Egenkontroll/Åtgärd

Gemensam dialog i
ledningsgruppen för att
skapa samsyn kring
behov och struktur av
grundstruktur/forum i
verksamheterna för att
lyckas med implementeringsarbete.
(Enhet 1 daglig verksamhet)

Kontroll av löpande anteckningar
(Enhet 2 daglig verksamhet
och kontaktpersonsverksamhet)

Dialog kring kännedomen
om Malmö stads process
kring skydds och begränsningsåtgärder
(Enhet 2 daglig verksamhet
och kontaktpersonsverksamhet)
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Bedömning

Pågående

Åtgärd/Kommentar
Ledningsgruppen utforskade utifrån livsområdet Lära och tillämpa
kunskap. Uppdraget formulerades att ge stöd till: Stärka självförtroende för brukaren i ett livslångt lärande.
Stödet ska leda till: Egenmakt, självförtroende, självständighet,
egen problemlösning. Detta kräver processarbete. Aktivitetsanalys, stödbehov i olika aktiviteter, samsyn, tydliggörande, nätverk
och dialog, ICF/IBIC. Processen behöver innehålla: 1. Samla info,
t. ex. genom dokumentation, avvikelser, team, dialoger, nätverk. 2.
Analysera, strategi utifrån personalgrupp t. ex. omsorgpedagoger,
team, kartlägga stödbehov. 3. Planera, t.ex. tidsplan, lärandemål,
målstyrningstavla, hur följs arbetet upp. 4. Genomföra, t.ex. genom kollegiala dialoger, ny DV-plan, målarbete, ICF/IBIC 5. Utvärdera.
Processarbetet behöver struktur, dvs. samma tänk i alla former av
möten. Processtänkande behöver finnas vid verksamhetsmöte,
teammöte, reflektionsmöte/metodmöte.

Godkänd

Samtliga verksamheter i enheten har gjort egenkontrollen. Resultatet var blandat men visade tydligt att enheten måste arbeta vidare med området och få större kunskap och förståelse. Enbart
egenkontroll är inte tillräckligt, dock har egenkontrollen tydligt visat
att kunskapen om processen har ökat. Resultatet visar tydligt att
enheten inte har några åtgärder som bedöms som begränsningsåtgärder, men att mer dialog behövs kring begreppen, processen
samt vad som skulle kunna vara begränsningsåtgärder.
Flera av verksamheterna genomförde egenkontrollen vid samma
tid som ett Tv-reportage om begränsningsåtgärder, och även om
det inte var planerat så var det lägligt, eftersom medarbetarna behövde prata om vad de sett. Under våren 2021 sker förvaltningsgemensam egenkontroll kring skyddsåtgärder. Vidare åtgärder
kan då eventuellt ske, men i dagsläget krävs inte åtgärder.
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Riskanalys

Risk för brister i den sociala
dokumentationen vilket kan
leda till att brukaren får felaktigt stöd
(Avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet)
Risk för bristande följsamhet
till rutiner och planering av
stöd vilket kan leda till utmanande beteende hos brukaren
(Avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet)
Risk att genomförandeplaner
inte är anpassade till IBIC
(Avdelning stöd, hälsa och
daglig verksamhet)

Riskvärde

9

16

12

Egenkontroll/Åtgärd

Ändring av DV-planen
så att den följer ICF
(Enhet 1 daglig verksamhet)

Bedömning

Åtgärd/Kommentar

Klar

Varje verksamhet arbetar fram en grundstruktur/forum för att framgångsrikt implementeringsarbete.
(Enhet 1 daglig verksamhet)

Pågående

ICF/IBIC som fortsatt
dialog på omsorgspedagog
nätverk. (Enhet 1 daglig
verksamhet)

Klar

Alla verksamheter har arbetat med grundstruktur i verksamheterna. Detta utifrån Styrning, struktur och samsyn. Verksamheterna behöver fortsätta arbeta med detta eftersom flera verksamheter har bytt sektionschef. Under nästa år ska erfarenhetsutbyte
ske i ledningsgruppen och sektionscheferna kommer att få fortsätta sitt arbete i respektive verksamhet.

Boendestöd enligt SoL (2001:453) kap 4 § 1
Riskanalys
Risk att genomförandeplaner inte
följs upp i tid
(Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Riskvärde
20

Egenkontroll/Åtgärd

Kontrollera att genomförandeplaner är upprättade, aktuella och uppföljda
(Enhet 2 socialpsykiatri)

Kvalitetsberättelse 2020, Funktionsstödsnämnden

Bedömning

Ej godkänd

Åtgärd/Kommentar
Av 470 brukare har 235 aktuell genomförandeplan. Ytterligare 74
brukare har en upprättad genomförandeplan som inte är aktuell.
Sju av dessa har en notering om varför genomförandeplanen inte
är uppföljd. För 161 brukare (34%) saknas genomförandeplan, sju
av dessa är nystartade ärenden. Hos åtta brukare finns anteckning om varför plan saknas. 146 brukare saknar plan utan noterad
anledning. Andelen brukare med upprättad genomförandeplan är
för låg, den bör inte understiga 90% I alltför hög grad saknas notering om varför genomförandeplan inte är upprättad samt planering
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Riskanalys

Riskvärde

Egenkontroll/Åtgärd

Bedömning

Åtgärd/Kommentar
för hur den skall kunna upprättas. Nästa egenkontroll 31 oktober.

Risk att löpande
anteckningar inte
följer en röd tråd
(Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

20

Kontroll av koppling mellan löpande anteckningar
och genomförandeplan
(röd tråd)
(Enhet 2 socialpsykiatri)

Ej godkänd

Sektionschef har gjort slumpmässig granskning av social dokumentation. I fyra av fem boendestödsgrupper finns tydlig koppling
mellan dokumentation och genomförandeplan. I en grupp saknas
denna koppling. Berörd grupp får återkoppling och vid behov extra
utbildning. Ny granskning sker 31 oktober.

Stödboende enligt SoL (2001:453) kap 4 § 1 (vuxen)
Riskanalys
Risk att löpande anteckningar uteblir
eller är felaktiga vilket kan leda till bristande kvalitet
(Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Riskvärde

Egenkontroll/Åtgärd

Bedömning

Åtgärd/Kommentar

6
Kontroll av löpande anteckningar
(Enhet 3 socialpsykiatri)
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Godkänd

Workshop med case (Enhet 3 socialpsykiatri)
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Bostad med särskild service enligt SoL (2001:453) kap 4 § 1
Riskanalys
Risk att löpande anteckningar uteblir
eller är felaktiga vilket kan leda till bristande kvalitet
(Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Riskvärde

6

Egenkontroll/Åtgärd

Bedömning

Kontroll av löpande anteckningar
(Enhet 3 socialpsykiatri)

Godkänd

Åtgärd/Kommentar

Dokumentation (Enhet 3 socialpsykiatri)
Dokumentationsombud gör stickprov.

Personligt ombud
Riskanalys
Risk att missförhållanden ej rapporteras i Flexite
(Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Risk att personligt
ombud inte ”handlar/ bemöter” efter
Diskrimineringsgrunderna
(Avdelning myndighet och socialpsykiatri)

Riskvärde

16

Egenkontroll/Åtgärd

Bedömning

Kontroll av rapportering av
systembrister
(Enhet 3 socialpsykiatri)

Godkänd

Kontroll av aktualiseringar i
syfte att säkra följsamhet till för
diskrimineringslagstiftningen
(Enhet 3 socialpsykiatri)

Godkänd

Åtgärd/Kommentar

16
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Hemtjänst enligt SoL (2001:453) kap 4 § 1
Riskanalys
Risk för brister i den
sociala dokumentationen vilket kan
leda till att brukaren
får felaktigt stöd

Riskvärde

Egenkontroll/Åtgärd

Bedömning

Åtgärd/Kommentar
Egenkontrollen har inte genomförts under 2020 utan skjuts fram till
2021.

9

(Avdelning stöd,
hälsa och daglig
verksamhet)

Kontrollera att genomförandeplaner är upprättade, aktuella och att brukare varit delaktig
(Enhet 3 stöd och service)

Ej godkänd

En av anledningarna till att egenkontrollen inte genomförts är att
enheten under 2020 har påbörjat en stor omorganisation tillsammans med enhet 4, vilket gjort att vissa saker har behövts skjutas
på. Även pandemin har varit en bidragande faktor.
Egenkontrollen kommer att genomföras under 2021 samt att enheten under året planerar att bli utbildade inom social dokumentation i
förvaltningens regi.

Arbetsinriktad sysselsättningsverksamhet Handkraft (icke biståndsbedömd)
Riskanalys
Risk att nuvarande
sysselsättningsmöjligheter inom socialpsykiatriområdet ej
kan tillgodose behovet. (Avdelning
myndighet och socialpsykiatri)

Riskvärde

Egenkontroll/Åtgärd

Bedömning

Åtgärd/Kommentar

12
Undersöka om behovet hos
deltagarna i Handkraft är tillgodosett
(Enhet 4 socialpsykiatri)
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Nationell brukarundersökning har ej genomförts med anledning
av pandemin. Därför saknas underlag.
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Utveckling av strukturen för kvalitetsråd (riktad åtgärd, samtliga verksamhetsavdelningar)
Steg i processen

Hantera avvikelser
SoL/LSS
samt missförhållanden enligt
lex Sarah
(Funktionsstödsnämnden)

Egenkontroll

Kommentar

Utveckling
av strukturen för
funktionsstödsförvaltningens kvalitetsråd

Avdelning
LSSbostäder

Utveckling
av strukturen för
funktionsstödsförvaltningens kvalitetsråd

Avdelning
myndighet
och socialpsykiatri

201910-18

202012-16
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Avdelningen befinner sig i ett utvecklingsarbete avseende införandet av pedagogisk struktur. Det innebär att verksamheterna befinner sig i olika faser fram till 2022 då alla verksamheter ska ha gått in
i den pedagogiska strukturen. Under tiden arbetar verksamheten på två olika sätt med avvikelser
och informationsöverföring från kvalitetsråden.
Den befintliga strukturen innebär att kvalitetsråd hålls på avdelningsnivå. Därefter förs informationen vidare till varje enhet via enhetschef. På ledningsmöte inom respektive enhet förs regelbunden
dialog avseende enheternas avvikelser. Möjliga åtgärder identifieras. Varje sektionschef har sedan
dialog med sina medarbetare kring avvikelser och åtgärder på verksamhetsmöte. Det kan vara
olika forum beroende på verksamhet.
Den pedagogiska strukturen innebär att ett teambaserat arbetssätt. Det blir ett annat sätt att utreda
och följa upp åtgärder där personalgruppen kommer vara involverad i större utsträckning. Arbetssättet är inspirerat av en modell från daglig verksamhet. Ett pilotprojekt kommer att genomföras
mellan maj-november 2020. Syftet är att testa modellen i verksamheter som arbetar efter den pedagogiska strukturen. Modellen innebär att omsorgspedagog och övrig personal i högra grad är involverade i utredningen av avvikelsen. Utvärdering kommer att ske i december 2020.

Avdelningsråd hålls på avdelningen. Informationen från dessa förs vidare av respektive enhetschef
till sektionscheferna på enheternas ledningsgrupp. Detta tas sedan vidare till verksamheterna av
sektionschef. Samtliga verksamheter har avvikelser som stående punkt på APT 1 gång/månad. Fokus på avdelningsrådet har skiftat från att mer i detalj gå igenom enskilda avvikelser till att mer se
till lösningar på områden med behov av samarbete. Exempelvis kommer fall att prioriteras i samverkan mellan HSL, rehab och verksamheterna. En brist som identifierats är saknaden av en regelbunden dialog mellan utredare och sektionschefer som inte nödvändigtvis är kopplad till specifika avvikelser. För att åtgärda detta kommer MAS/MAR och utvecklingssekreterare att träffa respektive enhets ledningsgrupp 1 gång/termin. Detta kommer att ske vid skilda tillfällen för att kunna fokusera
på respektive område, HSL och SoL/LSS. Vidare kommer respektive utvecklingssekreterare att besöka verksamheterna 1 gång/år för att träffa medarbetarna, fokus på dessa dialoger avgörs i samråd respektive sektionschef, exempelvis påfyllnad av utbildning, reflekterande över avvikelser, återkoppling av utredning.
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Utveckling
av strukturen för
funktionsstödsförvaltningens kvalitetsråd

Avdelning
stöd,
hälsa
och
daglig
verksamhet

Avdelningen har flera olika insatser inom LSS vilket gör att enheterna har olika förutsättningar att
arbeta med avvikelser. I verksamheten har vi allt från korta insatser hos brukare till större dagliga
verksamheter, korttidsvistelse utanför hemmet och barnboende m.m. Att avdelningens enheter har
olika inriktningar gör att utmaningarna ser annorlunda ut och att olika frågor har varierande relevans
för enheterna. Enhetschef är ansvarig för att det finns en tydlig och nedskriven process som är anpassad till respektive verksamhet.
Det som är gemensamt för samtliga enheter inom avdelningen är den övergripande strukturen. Informationsöverföring från medarbetaren via sektionschef till enhetens ledningsgrupp, avdelningens
kvalitetsråd till FSF kvalitetsråd. Detta verkar på samma sätt i motsatt riktning. Informationen som
överförs bearbetas utifrån de enskilda händelserna men även trender och olika problem för att
kunna diskuteras på en mer övergripande nivå. I avdelningens kvalitetsråd får alla medverkande ta
del av alla avvikelser. Före avdelningens möte går MAS/MAR/SAS igenom avvikelserna. Genom
detta arbetssätt involveras medarbetare på samtliga nivåer i åtgärder och i förlängningen utvecklingsarbetet.
En enhet inom daglig verksamhet har sedan tidigare tagit fram en modell för arbetet med avvikelser
som innehåller denna övergripande informationsöverföring. Modellen har anpassats ytterligare,
speciellt för vissa av verksamheterna, där det är mer komplexa händelser. Personalen engageras
genom att vid team möte analysera händelserna i avvikelserna och gör ett underlag till sektionschefen för den vidare utredning. Genom detta arbetssätt involveras personalen i åtgärder och utvecklingsarbetet. Arbetssättet gynnar speciellt den typen av verksamhet som har brukare med stort
stödbehov och mycket detaljerade anpassningar eller korttidsboendet med mycket brukare som
passerar. Arbetssättet förekommer inom de andra enheterna men med olika variationer och på förekommen anledning men gemensamt är att medarbetaren involveras.
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