
Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Omsorgsnämnden 
2021-08-25 

Sida 1(4) 

 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Zoom, klockan 13:15—16.50. Ajournering  
klockan 14.45-15.00. 

Beslutande Leif Håkansson Ordförande (S) 
Monika Nobach 1:e vice ordf (S) 
Lars-Olof Larsson 2:e vice ordf (KD) 
Thor Ströberg Ledamot (SD) 
Iréne Ahlstrand-Mårlind Ledamot (M) 
Inger Åkesson Ledamot (C) 
Magnus Arvidsson Ledamot (M) 
Sofie Svensson Ledamot (S) 
Emma Andersson Ledamot (SD) 
Britt-Marie Larsson Ledamot (C) 
Bengt Källström Ledamot (S) 
Bodil Frigren Ericsson § 97-111 Ledamot (L) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Nils Sjöström (C) 
Billy Månsson (S) 

 Bengt Jensen (MP) 
Bodil Frigren Ericsson (L)  
§ 112-115 

 

Närvarande 
ersättare 

  
Mikael Erdtman (S) 
Ann-Sofie Eriksson (S) 
Albin Yxell (SD) 
Dan Munther (KD) 

Övriga Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
Helen Ahlberg, verksamhetschef 
Rebecca Welander, verksamhetschef  
Valdemar Rusch, verksamhetschef  
Agneta Lindblom Eriksson, verksamhetschef 
Lena Mattsson, nämndsekreterare 
Annabel Cifuentes, kommunjurist § 99 
Elisabeth Ohlsson, förvaltningsjurist § 99 
Carina Rosenqvist, enhetschef § 100 
Lina Gustavsson, MAS § 101 
John Andén, controller § 105 
 

 

Paragrafer § 97-115  

Utses att justera Bodil Frigren Ericsson (L) § 97-111 
Monica Nobach (S) § 112-115 

Justeringsdatum  2021-08-31 
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Sekreterare Lena Mattsson   
   
Ordförande Digital signatur  
 Leif Håkansson  
   
Justerande Digital signatur  Digital signatur 
                              Bodil Frigren Ericsson § 97-111            Monica Nobach § 112-115 
 
 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Omsorgsnämnden 

Beslutsdatum: 2021-08-25 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-09-01 

Tillkännages t.o.m.: 2021-09-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

_____________________________________________________________________ 
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 § 106 Svar till revisorerna angående granskningsrapport om 
omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2021/1697  
 
Omsorgsnämndens beslut 
 
att godkänna svaret till revisorerna, 
 
att godkänna planen. 
 
Sammanfattning 
 
De förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun gav under 2020 Ernst & Young i 
uppdrag att granska omsorgsnämndens systematiska kvalitetsarbete. Ernst & Youngs 
sammantagna bedömning är att omsorgsnämnden inte fullt ut bedriver ett 
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete. 
 
Utifrån resultatet rekommenderas nämnden följande åtgärder: 

 Upprätta ett dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som 
samlar processer, rutiner, samverkan och ansvarsområden. 

 Beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkra verksamhetens 
kvalitet. 

 Tillse en samlad analys av resultat från moment inom ramen för det 
systematiska förbättringsarbetet som ligger till grund för beslut om 
förbättringsåtgärder. 

 Säkerställa att samtliga avvikelser rapporteras in. 

Nuläge 
 
I nuvarande verksamhetsplanering är stort fokus lagd på tvärprofessionella team. 
Teamarbetet syftar till att med olika professioner identifiera, planera och genomföra 
förbättringar inom de berörda enheterna. Omsorgsnämnden har sedan tidigare beslutat 
om att införa kvalitetsundersköterskor i äldreomsorgen. Kvalitetsundersköterskorna 
ingår i det tvärprofessionella teamet samt har ett uttalat ansvar för att bidra till 
kvalitetsutvecklingen inom den egna arbetsgruppen i det dagliga omsorgsarbetet. 
Förutom kvalitetsundersköterska ingår sjuksköterska, arbetsterapeut/fysioterapeut och 
enhetschef som också har samordningsansvar. Inom hemtjänsten ingår även 
biståndshandläggare.  
 
Teamarbetet har två syften, dels att säkerställa den individuella vården och omsorgen 
och dels för att säkerställa kvaliteten i verksamheten. I teamsamverkan runt individen 
ingår kontaktperson (fast omsorgskontakt). I teamet som syftar till att säkerställa och 
utveckla kvaliteten enligt SOSFS 2011:9 ingår kvalitetsundersköterska. 
 
Enligt kompetensutvecklingsplanen pågår en sjustegsutbildning i verksamheten för 
teamen som har utgångspunkt i SOSFS 2011:9, ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, där avvikelsehantering är ett av stegen i utbildningen.  
 
I rapporten går att läsa att det finns flera goda exempel på kvalitetsarbete i 
verksamheten men att det saknas ett övergripande dokumenterat ledningssystem som 
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samlar processer, rutiner, samverkan och ansvarsområden. Vidare pekar rapporten på 
otydlighet kring ansvar och roller för arbetet som bedrivs enligt socialtjänstlagen samt att 
det saknas ett strukturerat system för att samla rutiner och processer samt säkerställ att 
de är aktuella.  
 
Inom hälso- och sjukvård pågår arbetet med att förtydliga befintligt ledningssystem med 
huvudprocess och delprocesser. Kartläggningsarbete pågår både inom hemtjänst och 
särskilt boende. Arbetet är också ett led i införandet av individens behov i centrum, IBIC. 
Sammantaget är detta också ett led i att ta fram ett övergripande dokumenterat 
ledningssystem. 
 
Omsorgsnämnden har beslutat om ett årshjul där bl. a uppföljning av hur kvalitetsarbetet 
bedrivs utifrån SOSFS 2011:9 inom de olika enheterna ingår. 
 
Omsorgsnämnden avser att beakta Ernst & Youngs rekommendationer utifrån 
granskningsresultatet. 
 
Beslutsunderlag  
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnussons tjänsteskrivelse, 2021-07-28 
Revisorernas granskningsrapport, 2021-05-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunrevisionen  
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson 
 
 
 
 
 
 


