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Datum Sida

2017-08-16 1 (29)

SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE

Plats och tid Kommunhuset, Höjden
Torsdagen den 24 augusti 2017 kl 13:00

Kallade ledamöter Anders Magnhagen (S), ordförande
Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordf
Maria Truedsson (MP), 2-.e vice ordf
Linda Andersson (S)
Ellinor Dahlgren (S)
Jessica Ashworth (M)
Harriet Paulsson (C)
Stefan Liljenberg (SD)
Helena Ohlson (SD)

För kännedom Anneli Salonen (S)
Yvonne Espinoza (S)
Johan Magnusson (MP)
Annika Johansson (V)
Katarina Dyrssen (M)
Margareta Johansson (KD)
Ted Dÿring (C)
Lars Andersson (SD)
Carina Berg (SD)

Välkomna!

Anders Magnhagen
ordförande

Föredragningslista
Ärende/Föredragande Dnr

1 Upprop

2 Godkännande av föredragningslistan

3 Val av justerare

4 Beslut i delegerade ärenden SN 2016/974

5 Anmälningar SN 2016/960

6 Arbetsutskottets protokoll 2017-05-18 SN 2017/348
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Ärende/Föredragande Dnr
7 Arbetsutskottets protokoll 2017-06-15 SN 2017/405

8 Arbetsutskottets protokoll 2017-07-05 SN 2017/412

9 Arbetsutskottets protokoll 2017-08-09 SN 2017/373

10 Faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p Föräldrabalken

11 Faderskapsutredning enl 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

12 Faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

13 Faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p Föräldrabalken

14 Särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap 8a§ Föräldrabalken.

15 Särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap § 8a Föräldrabalken

16 Särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap § 8a Föräldrabalken

17 Särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 kap § 8a Föräldrabalken

18 Ekonomi och verksamhet SN 2017/29

19 Ökad grundbemanning SN 2017/430

20 Uppföljning Höörs EKB-boende SN 2017/449

21 Intern revision av Individ- och familjeomsorgen, Vuxen SN 2017/220

22 Synpunkter och Lex Sarah-rapporter 2016 SN 2017/195

23 Blockförhyra externa platser SN 2017/263

24 Revisionsrapport avseende ledningssystem för kvalitet SN 2017/454

25 Redovisning från kontaktpolitiker

26 Socialchefen informerar



FÖREDRAGNINGSLISTA

Datum Sida

2017-08-16 3 (29)

SOCIALNÄMNDEN ERSÄTTARE

1 Upprop

Ärendebeskrivning
Upprop och notering av närvaro av nämndens ledamöter och ersättare.

_____
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2 Godkännande av föredragningslistan

Ärendebeskrivning
Nämndens godkännande av föredragningslista för mötet.

_____
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3 Val av justerare

Ärendebeskrivning
Val av justerare till mötets protokoll.

Maria Truedsson (MP) är i tur att justera.

_____
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Dnr SN 2016/974

4 Beslut i delegerade ärenden

Ärendebeskrivning
Redovisning av beslut fattade med stöd av nämnden delegerad beslutsrätt. Besluten 
redovisas i föreliggande förteckning.

Beslutsunderlag
Förteckning av beslut
Månadssamanställning av beslut
_____
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Dnr SN 2016/960

5 Anmälningar

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger anmälningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning
 

A. Inspektionen för Vård och omsorg

Tillsyn av HVB Klubban. Beslut att ärendet avslutas.

 

B. Inspektionen för Vård och Omsorg

Tillsyn av Höörs ungdomsboende. Beslut att ärendet avslutas.

 

C. Inspektionen för Vård och Omsorg

Anmälan enligt Lex Sarah. Beslut att ärendet avslutas utan ytterligare åtgärder.

 

D. Polisen, SOS alarm, SKL

Meddelande om nya rutiner för ’polisens hantering a samtal där allmänheten söker 
kontakt med social jour.

 

_____
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Dnr SN 2017/348

6 Arbetsutskottets protokoll 2017-05-18

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 18 maj 2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-05-18
_____
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Dnr SN 2017/405

7 Arbetsutskottets protokoll 2017-06-15

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 15 juni 2017.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-15
_____
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Dnr SN 2017/412

8 Arbetsutskottets protokoll 2017-07-05

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 5 juli 2017

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-07-05
_____
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Dnr SN 2017/373

9 Arbetsutskottets protokoll 2017-08-09

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anmälan av protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 9 aug 2017.

Beslutsunderlag
protokoll 2017-08-09
_____
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10 Faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1p 
Föräldrabalken

_____
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11 Faderskapsutredning enl 2 kap 7 § 1 p 
Föräldrabalken

_____
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12 Faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p 
Föräldrabalken

_____
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13 Faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p 
Föräldrabalken

_____
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14 Särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 
kap 8a§ Föräldrabalken.

_____
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15 Särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 
kap § 8a Föräldrabalken

_____
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16 Särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 
kap § 8a Föräldrabalken

_____
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17 Särskilt förordnad vårdnadshavare jml 6 
kap § 8a Föräldrabalken

_____
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Dnr SN 2017/29

18 Ekonomi och verksamhet

Förslag till beslut
Socialnämnden lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av socialnämndens ekonomi och verksamhet innevarande budgetperiod.

_____
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Dnr SN 2017/430

19 Ökad grundbemanning

Förslag till beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att godkänna ytterligare 12 
månader av försöksverksamheten för att kunna fortsätta att arbeta med ökad 
grundbemanning.

Ärendebeskrivning
Oasen och Björklövet har sedan 2016-11-21 arbetat med ökad grundbemanning med 
hitintills goda resultat. Målsättningen var bland annat att vi på så vis skulle skapa 
utrymme för såväl planerad som akut frånvaro utan att ett vikariebehov skulle uppstå, 
som i sin tur skulle leda till ökad arbetstillfredsställelse och därmed engagemang genom 
att stressade arbetssituationer undviks.

Målet med att skapa utrymme för både planerad och akut frånvaro har uppnåtts. Tillsatta 
timmar från bemanningen har sjunkit drastiskt och inga nya introduktioner av timavlönade 
har skett. Detta har lett till ökat engagemang och att de stressade arbetssituationerna har 
minskat. Medarbetarna upplever arbetssituationen som mindre pressad och tar tillvara på 
tiden på ett helt annat vis.

Vi som arbetsgivare skulle förebygga ohälsa genom att kraven inte skulle överstiga 
resurserna eftersom det dagliga arbetet inte påverkas vid oförutsedda händelser med 
ökad grundbemanning. Genom detta sätt att arbeta följer vi som arbetsgivare 
Arbetsmiljölagen 2 kap. 2 § som säger att arbete ska planläggas och anordnas så, att det 
kan utföras i en sund och säker miljö.

Målet med att vi som arbetsgivare skulle förebygga ohälsa och följa arbetsmiljölagen har 
uppnåtts genom att utrymme för att hantera oförutsedda händelser har skapats. Genom 
att följa en upprättad handlingsplan för arbete i minimi- och maxbemanning säkerställer vi 
att arbetet planläggs och utförs i en sund och säker miljö. Frånvaron har sjunkit markant, 
se bilaga. 

Andra stora vinster som är svåra att nå var att kontinuiteten skulle öka för medborgarna 
eftersom antalet timmar som ersätts av bemanningen skulle minska. Likaså ges bättre 
förutsättningar för medarbetarna att kunna påverka sin schemalagda arbetstid på sin 
egen verksamhet istället för att lägga tillgänglighetstider till bemanningsenheten vilket 
upplevs stressande. Vi behåller den specifika, anpassade kompetensen inom 
verksamheten vilket ytterligare påverkar kontinuiteten.  Medarbetarna verkar i en stressad 
miljö och arbetar i huvudsak varannan helg men kan i perioder bli inbeordrade på sin 
lediga tid, vilket rubbar balansen mellan arbetstid och fritid. Att konstant arbeta med den 
bakomliggande oron främjar ingen god arbetsmiljö varken psykosocialt eller fysiskt. Med 
en ökad grundbemanning skulle stressen minska och ge medarbetarna trygghet i 
vetskapen om att det dagliga arbetet kan klaras av även vid oförutsedda händelser som 
till exempel medarbetares frånvaro.

Målet med ökad kontinuitet för våra medborgare har uppnåtts då antalet vikarier har 
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sjunkit från 7 olika vikarier till 1 under loppet av 7 månader. Att öka möjligheten för 
medarbetarna att påverka sin schemalagda tid i sin egen verksamhet har lett till att inga 
inbeordringar har skett under dessa 7 månader, eftersom det ökade engagemanget har 
gjort att man löser frånvaron genom att planera om sin arbetstid. Detta har lett till att oron 
för att behöva bli inbeordrad på sin lediga tid har försvunnit.

Genom det goda resultatet vi uppnått hittills med ökad grundbemanning blir Höörs 
kommun en mer attraktiv arbetsgivare vilket är en nödvändighet i den allt svårare 
rekryteringen av visstidsanställda med formell kompetens.

Förslag till beslutsmotivering
Genom att ytterligare förlänga ökad grundbemanning i tolv månader på Oasen och 
Björklövet bibehåller vi den specifika, anpassade kompetensen inom verksamheten, den 
ökade kontinuiteten och förutsättningarna för medarbetarnas påverkningsbara 
schemalagda arbetstid i ordinarie verksamhet.

Beslutsunderlag
Lönekostnad och statistik ökad grundbemanning
_____
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Dnr SN 2017/449

20 Uppföljning Höörs EKB-boende

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Socialnämnden i Höör besluta att inte vidta några åtgärder med 
anledning av uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Som ett led i Sociala sektorns kvalitetsarbete har uppföljning av Höörs EKB-boende 
genomförts. Syftet med uppföljningen var att få ett underlag för bedömning av säkerhet 
och kvalitet i verksamheten samt att följa upp att det skrivna avtalet mellan Höörs 
kommun och Höörs EKB-boende följs.

Beslutsunderlag
Rapport från uppföljningen
_____
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Dnr SN 2017/220

21 Intern revision av Individ- och 
familjeomsorgen, Vuxen

Förslag till beslut
Arbetsutskottet förslår Socialnämnden i Höör besluta att godkänna rapporten samt att 
begära en handlingsplan för föreslaget förbättringsområde.

Ärendebeskrivning
Intern revisionen av IFO, vuxen, genomfördes 2017-02-21av socialt ansvarig socionom, 
SAS, Ewa Näslund. Från verksamheten deltog enhetschef Jenny Wiström och två 
personal. En uppföljning av revisionen gjordes 2017-07-25 tillsammans med enhetschef 
Jenny Wiström.

Den interna revisionen av social sektors verksamheter utgår ifrån kraven i ISO 
9001:2015.

Beslutsunderlag
Se separat skrivelse
_____
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Dnr SN 2017/195

22 Synpunkter och Lex Sarah-rapporter 2016

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Sammanställning av interna synpunkter, avvikelser från kvalitetsledningssystemet, 
externa synpunkter samt rapporter och anmälningar enligt lex Sarah för år 2016.

Beslutsunderlag
Synpunkter, avvikelser och Lex Sarah-rapporter 2016
_____
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Dnr SN 2017/263

23 Blockförhyra externa platser
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Dnr SN 2017/454

24 Revisionsrapport avseende 
ledningssystem för kvalitet

Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden att lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Social sektors ledningssystem för kvalitet är sedan år 2010 certifierat enligt ISO 
9001:2008. ISO-standarden har numera omarbetats med ändringar och förtydliganden 
inom flera områden i en standard som kallas ISO 9001:2015. Sektorn genomgick i juni 
2017 en revision under två dagar för att se om ledningssystemet för kvalitet levde upp till 
den nya standardens krav.

Resultatet från revisionen blev att ledningssystemet överensstämmer med 
revisionskriterierna och anses därmed effektivt kunna säkerställa att kraven uppfylls. 
Fortsatt certifiering rekommenderas.

Inga avvikelser konstaterades under revisionen.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport från Intertek
_____
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25 Redovisning från kontaktpolitiker

Ärendebeskrivning
Redovisning från förtroendevaldas uppdrag som kontaktpolitiker.

_____
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26 Socialchefen informerar

Ärendebeskrivning
Information av socialchefen om socialnämndens verksamhet.

_____
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Externa placeringar LSS

Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 13 12 16 004 12 411

Feb 13 12 16 004 12 411

Mar 14 12 16 004 12 411

Apr 14 12 15 557 12 411

Maj 14 12 15 557 12 411

Jun 14 12 15 557 12 411

Jul 14 12 15 557 12 411

Aug 14 12 15 557 12 411

Sep 13 12 15 557 12 411

Okt 13 12 15 557 12 411

Nov 13 12 15 557 12 411

Dec 13 12 15 557 12 411
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Externa placeringar korttid ÄO

Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 6,4 7 4 544 4 544

Feb 6,1 7 4 544 4 544

Mar 7,6 7 4 544 4 544

Apr 9,8 7 4 619 4 544

Maj 7,3 7 4 634 4 544

Jun 5,3 7 4 634 4 544

Jul 3,9 7 4 634 4 544

Aug 7 4 634 4 544

Sep 7 4 634 4 544

Okt 7 4 634 4 544

Nov 7 4 634 4 544

Dec 7 4 634 4 544
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Externa placeringar SÄBO

Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 29 13 17 372 7 296

Feb 29 13 17 372 7 296

Mar 29 13 17 372 7 296

Apr 30 13 17 499 7 296

Maj 33 13 18 959 7 296

Jun 34 13 18 959 7 296

Jul 33 13 18 959 7 296

Aug 33 13 18 959 7 296

Sep 33 13 18 959 7 296

Okt 33 13 18 959 7 296

Nov 33 13 18 959 7 296
Dec 33 13 18 959 7 296
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Externa placeringar SoL 0-64 år

Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 10 11 8 671 7 835

Feb 10 11 8 671 7 835

Mar 10 11 8 671 7 835

Apr 10 11 8 591 7 835

Maj 10 11 8 591 7 835

Jun 10 11 8 591 7 835

Jul 10 11 8 591 7 835

Aug 10 11 8 591 7 835

Sep 10 11 8 591 7 835

Okt 10 11 8 591 7 835

Nov 10 11 8 591 7 835
Dec 10 11 8 591 7 835
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HVB-placeringar

Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 6 1,8 4 380 2 380

Feb 6 1,8 4 380 2 380

Mar 7 1,8 4 380 2 380

Apr 2 1,8 4 700 2 380

Maj 3 1,8 4 700 2 380

Jun 4 1,8 4 700 2 380

Jul 4 1,8 4 700 2 380

Aug 3 1,8 4 700 2 380

Sep 3 1,8 4 700 2 380

Okt 2 1,8 4 700 2 380

Nov 2 1,8 4 700 2 380
Dec 2 1,8 4 700 2 380

Varav 1 placering återsöks kostnaden från Migrationsverket
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Familjehemsplacering

Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 30 35 4 526 5 569

Feb 29 35 4 526 5 569

Mar 29 35 4 526 5 569

Apr 34 35 5 968 5 569

Maj 31 35 5 968 5 569

Jun 31 35 5 968 5 569

Jul 30 35 5 968 5 569

Aug 30 35 5 968 5 569

Sep 30 35 5 968 5 569

Okt 30 35 5 968 5 569

Nov 30 35 5 968 5 569
Dec 30 35 5 968 5 569
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Institutionsvård vuxna missbrukare

Månad Antal (st) Budget (st) Prognos helår (tkr) Budget (tkr)

Jan 4 3,2 2 781 3 026

Feb 5 3,2 2 781 3 026

Mar 6 3,2 2 781 3 026

Apr 6 3,2 2 960 3 026

Maj 5 3,2 2 960 3 026

Jun 3 3,2 2 960 3 026

Jul 3 3,2 2 960 3 026

Aug 3 3,2 2 960 3 026

Sep 4 3,2 2 960 3 026

Okt 2 3,2 2 960 3 026

Nov 2 3,2 2 960 3 026

Dec 2 3,2 2 960 3 026
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Uppföljning Höörs EKB-boende
Som ett led i Sociala sektorns kvalitetsarbete har uppföljning av Höörs EKB genomförts. 
Höörs EKB-boende är ett hvb-hem för ensamkommande asylsökande barn, som drivs på 
entreprenad. Uppföljningen genomfördes den 2017-07-17 av socialt ansvarig socionom 
Ewa Näslund och kvalitetscontroller Anders Svensson. 

Från boendet deltog verksamhetschef Anna Englund, biträdande föreståndare John 
Christensen och en personal. Syftet med uppföljningen var att få ett underlag för 
bedömning av säkerhet och kvalitet i verksamheten samt att följa upp att det skrivna 
avtalet mellan Höörs kommun och Höörs EKB följs.

Idag är 24 ungdomar placerade på HVB-hemmet, vilket är den garanterade volymen 
enligt avtalet.

Följande punkter har gåtts igenom:
 Matsituationen

 Polisregisterutdrag

 Brandskydd

 Säkerhet

 Dokumentation inkl. genomförandeplaner

 Lex Sarah och synpunkter

 Ledningssystem för kvalitet

Matsituationen
Köket på Frostavallen stängdes i samband med att asylboendet stängdes. Frukost och 
kvällsfika tillreds av personal medan lunch och middag levereras av ett lokalt företag. 
Matsedel skrivs för att ungdomarna ska veta vilken mat som serveras.  

Polisregisterutdrag
Ingen kan påbörja praktik eller anställning innan utdrag ur misstanke- och 
belastningsregistret uppvisats. Rutiner för detta finns och följs.

Brandskydd
Rutiner finns för systematiskt brandskyddsarbete. Rutiner finns också för vad som ska 
göras och av vem när brand uppstår.

Säkerhet
Ingången till boendet är alltid låst. Ett elektroniskt låssystem med datorstyrda nycklar 
finns installerat. Rutiner finns för hot och våld. Personalen har utbildats i hantering av 
våld och hot.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Dokumentation 
Boendet använder dokumentationssystemet Seuranova. Systemet är utformat för HVB-
verksamhet. Vid kontroll av tre ungdomar finns genomförandeplan på samtliga, men de är 
äldre än 6 månader. Samtliga genomförandeplaner ska uppdateras nu. 
Journalanteckningar finns och månadsrapporter skrivs och skickas till ansvarig 
socialsekreterare.

Lex Sarah och synpunkter
Ett system för att hantera lex Sarah-rapportering och synpunkter, interna såväl som 
externa, finns i dokumentationssystemet Seuranova. 
Husmöten hålls med ungdomarna på varje plan och synpunkter tas emot både muntligt 
och skriftligt. Samverkansmöten hålls med de gode männen fyra gånger om året.

Ledningssystem för kvalitet
Ett ledningssystem för kvalitet finns och innehåller relevanta rutiner och riktlinjer.

Utveckling sedan föregående uppföljning
Sommaren och hösten 2016 dominerades av klagomål som ett antal ungdomar lämnade 
på verksamheten och utredningen av dessa. Utredningen ledde fram till krav på en 
handlingsplan för att förbättre förhållandena på Höörs EKB-boende. En handlingsplan 
lämnades till socialnämnden och de planerade åtgärderna har genomförts. Idag beskriver 
de placerade pojkarna för socialsekreteraren att de trivs och ett lugn har lagt sig. 

Bedömning
Det är vår bedömning att verksamheten håller den kvalitet som krävs av lagstiftning, 
riktlinjer och avtal.

Höör den 17 juli 2017

Anders Svensson Ewa Näslund
Kvalitetscontroller Socialt ansvarig socionom
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Intern revision av IFO, Vuxen

Intern revisionen av IFO, vuxen, genomfördes 2017-02-21av socialt ansvarig socionom, SAS, Ewa 
Näslund. Från verksamheten deltog enhetschef Jenny Wiström och två personal. En uppföljning av 
revisionen gjordes 2017-07-25 tillsammans med enhetschef Jenny Wiström.

Den interna revisionen av social sektors verksamheter utgår ifrån kraven i ISO 9001:2015. 

Stödprocesser

Huvudprocesser

Ledningsprocesser

Kvalitetssystem för Social sektor

Mål, Värdegrund,
Strategier

Organisation och
ledning Dokumentstyrning Nödläge, oplanerade

situationer

Förebyggande GenomförandeÄrendehantering Ständiga
förbättringar

Personal Materiella
resurser IT Ekonomi och

inköpArbetsmiljö

Administrativ process

Redovisande dokumentation

Dokumentförteckning

Att förstå organisationen och dess förutsättningar; kontrollera att medarbetarna förstår 
helheten i kvalitetsledningssystemet.
Vilken information har medarbetarna 
fått om kvalitetsledningssystemet, 
uppbyggnad och syfte?

Medarbetarna har fått information om ledningssystemet, 
men uttrycker behov av ökad förstående för dess struktur 
och uppbyggnad. Systemet används, men är ibland svårt att 
hitta i. 

Finns nödvändiga processer och rutiner 
i kvalitetsledningssystemet? Om inte, 
vilka saknas?

Fortfarande finns dokument i k-katalogen, i pärmar och på 
andra ställen, utanför kvalitets-ledningssystemet. 
Detaljerade rutiner saknas och behöver upprättas samt 
föras in i kvalitetslednings-systemet.

Fungerar samverkan mellan 
processerna? Om inte, förslag på 
förbättringar.

Samarbetet mellan handläggarna och genomförandet 
fungerar bra. Ökade interna insatser planeras för att 
tillgodose behovet av öppenvård för personer med 
missbruksproblematik.

Ledarskap och åtagande
Hur fungerar ledarskap, stöd och 
handledning?

Medarbetarna uttrycker att de är nöjda med det närmaste 
ledarskapet. Gruppen har regelbunden handledning. Tydligare 
introduktion och arbete med värdegrundsorden efterfrågas.  

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Vilken kunskap har medarbetarna 
om lagstiftning, riktlinjer, mål och 
kvalitetspolicy?

Kunskap om lagstiftning och riktlinjer finns. Kunskap finns 
också om målen, som medarbetarna dock anser vara alltför 
otydliga och inte vägledande för dem i det dagliga arbetet. 
Saknar ett tydligt ”såhär jobbar vi i Höör”, utifrån 
kvalitetspolicyn. Det har tidigare funnits en tydlig ambition att 
forma nya medarbetare, men detta har blivit otydligare.

Hur arbetar verksamheten med 
inkomna brukarundersökningar, 
synpunkter och avvikelser?

Inkomna synpunkter och avvikelser hanteras och en årlig 
värdegrundsenkät delas ut till medborgare med kontakt med 
IFO. Analys av materialet behöver förbättras och användas i 
verksamheten.

Planering
Har medarbetarna kunskap om 
målen?

Ja, men tydligare mål efterfrågas. Ger ingen klar bild av vilken 
riktning verksamheten är på väg i.

Har medarbetarna deltagit och 
varit aktiva i upprättandet av 
handlingsplaner samt uppföljning 
av dessa?

Ja, men eftersom målen upplevs alltför vida är det svårt att 
bryta ner dem till något som ger vägledning i vardagen.  

Stöd
Hur fungerar det systematiska 
arbetsmiljöarbetet? APT och 
medarbetarsamtal?

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar enligt rutin. APT 
och medarbetarsamtal hålles.

Kontroll av dokumentation i 
procapita.

Kontroll har skett av dokumentation för sju medborgare i 
procapita. I dokumentationen avseende försörjningsstöd saknas 
beslutsunderlag, med tydliga behovsbedömningar och analyser. 
Istället skrivs besluten ofta i löpande journalanteckningar. 
Löpande och aktuella journalanteckningar finns i alla 
kontrollerade ärenden. Dokumentation avseende övriga insatser 
vuxen har tydliga beslutsunderlag, där anledning till beslut klart 
framgår.

Vilken kompetens har 
medarbetarna och anser man sig 
ha tillräcklig kompetens för 
arbetet?

Medarbetarna har alla socionomexamen och flera av dem lång 
erfarenhet. Medarbetarna uttrycker att de har massor av 
kompetens, men att de inte alltid tar tillvara varandras 
kompetens. Kompetensutvecklingsplaner finns.

Verksamhet
Följer 
ärendehanteringsprocessen och 
genomförandeprocessen 
lagstiftning, mål och riktlinjer? 

Ja, lagstiftning, mål och riktlinjer följs. Dock följs gällande 
dokumentationsföreskrift inte fullt ut. Det finns riktlinjer för 
försörjningsstöd, men nu också för missbruk. 

Hur tas synpunkter emot och 
behandlas. 

Under 2016 har fem (5) externa synpunkter inkommit. 
Synpunkterna tas emot av enhetschefen, som besvarar dem efter 
utredning. 

Hantering av synpunkter och 
avvikelser för att förebygga 
mänskliga misstag.

Under 2016 har två (2) interna synpunkter/avvikelser från 
kvalitetsledningssystemet och tre (3) Lex Sarah-rapporter 
inkommit. Ingen lex Sarah-anmälan har gjorts till Inspektionen 
för Vård och Omsorg. Både synpunkterna/avvikelserna och lex 
Sarah-rapporterna utreds.
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Finns rutiner och riktlinjer i den 
omfattning som krävs för 
verksamheten och fungerar de?

Rutiner och riktlinjer finns på en övergripande nivå, men 
detaljerade rutiner för handläggningsprocessens olika delar 
saknas. Detta leder till att handläggarna inte arbetar på samma 
sätt.

Utvärdering av prestanda
Kontroll av riskbedömningar och 
handlingsplaner.

Riskbedömningar och handlingsplaner görs vid förändringar i 
verksamheten samt i övrigt när behov finns. 

Måluppfyllelse i styrkort. Majoriteten av målen i styrkortet för 2016 uppnåddes. Dock 
framgår individens förmåga, delaktighet och självbestämmande 
inte i minst 2/3 av genomförandeplanerna. Inte heller var 
kostnaderna för externa placeringar lägre än 2015. Ett sätt att 
komma tillrätta med detta är att den interna öppenvården vid 
missbruk/beroende har utökats.

Resultat från nationella 
kvalitetsuppföljningar och 
nationella kvalitetsregister.

Nationella uppföljningar görs avseende kvantitet, men nationella 
kvalitetsregister saknas.  

Hantering av externa synpunkter, 
utredning, svar och eventuella 
förbättringsåtgärder.

Utredning av externa synpunkter som inkommit under 2016 visar 
att lagstiftning och riktlinjer följts. 
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Bedömning
Individ- och familjeomsorgen, Vuxen, uppfyller i stort de krav på kvalitet som ställs i ISO 
9001:2015. 

Rutiner och riktlinjer finns på en övergripande nivå, men detaljerade rutiner för 
handläggningsprocessen saknas. Detta ger utrymme för skillnader i handläggarnas 
arbetssätt. 

Tydligare mål, som ger vägledning i det vardagliga arbetet, efterfrågas. Av detta följer 
också att ”såhär jobbar vi i Höör” utifrån kvalitetspolicyn blivit mer otydligt. Arbetet med 
detta är emellertid något som inte bara IFO, utan hela social sektor, behöver förstärka.

Förbättringsområden
 Detaljerade rutiner för handläggningsprocessen behöver upprättas och föras in i 

kvalitetsledningssystemet.

Höör den 1 augusti 2017

Ewa Näslund
Socialt ansvarig socionom
0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se
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Synpunkter, avvikelser och Lex Sarah-
rapporter 2016

Antalet interna synpunkter och/eller avvikelser från kvalitetsledningssystemet var 
under 2016 151 stycken, att jämföra med 146 året innan.

Under 2016 rapporterades 23 händelser enligt lex Sarah. Av dessa ledde 5 till anmälan 
till IVO.

Förklaring till tabellerna: 

Åtorp = Björklövet, Korttiden och Oasen

OF SoL = boendestöd och övriga SoL-insatser inom OF

OF LSS/SFB = korttids/fritids, daglig verksamhet, personlig assistans samt Norrevärn och 
Vinkelgatan 

Interna synpunkter, avvikelser från kvalitetsledningssystemet samt lex 
Sarah-rapporter och -anmälningar

Avvikelse/synpunkt Lex Sarah-rapport Lex Sarah-anmälan

Teamet 12 0 0

IFO 2 1 1

Hemtjänsten 77 0 0

Åtorp 22 3 0

Skogsgläntan 17 13 0

Björken 4 2 2

OF SoL 3 0 0

OF LSS/SFB 4 2 1

Ungdomsboendet 4 2 1

Bemanningen 5 0 0

Social sektor 1 0 0

Totalt i sektorn 151 23 5

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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En stor del av de interna synpunkterna och avvikelserna från kvalitetsledningssystemet 
tar upp brister i kommunikationen inom enheter och/eller mellan enheter inom sektorn. 
Arbetsmiljöfrågor, såsom bemanning och vikarietillsättning har rapporterats som interna 
synpunkter, liksom brister i bemötande personal emellan. 

Vidare har synpunkterna i flera fall visat sig röra händelser då tjänstgörande personal 
gjort korrekta prioriteringar i rådande situation. En del synpunkter har handlat om brister i 
planering eller i utförande.

För att komma tillrätta med de brister som uppmärksammats har rutiner uppdaterats och 
händelserna diskuterats på personalträffar. Gemensamma möten med medarbetare från 
flera enheter har hållits vid behov. Personal- och arbetsmiljöfrågor har hanterats i enlighet 
med beslutade riktlinjer och rutiner.

Lex Sarah – rapporter och anmälningar

Rapport Anmälan Innehåll

IFO 1 1 Förtroendebrist, bemötande

Åtorp 3 Försummelse, kommunikationsbrist, 
bemötande

Skogsgläntan 13 Försummelse, bemötande, felaktig 
hantering av hjälpmedel

Björken 2 2 Försummelse

OF LSS/SFB 2 1 Försummelse, bemötande

Ungdomsboendet 2 1 Försummelse, bemötande

Totalt i sektorn 23 5

Samtliga missförhållanden, eller risker för missförhållanden, har åtgärdats och orsakerna 
har utretts. Vidare har åtgärder vidtagits för att undvika en upprepning av det inträffade. 
Fem av de rapporterade händelserna har varit allvarliga missförhållanden, eller risker för 
allvarliga missförhållanden, och därför anmälts till IVO. I samtliga fall har IVO avslutat 
ärendena utan åtgärd. 
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Externa synpunkter

Antalet inlämnade synpunkter från medborgare, anhöriga med flera var 2016 105 stycken, 
att jämföra med 99 året innan. 

antal Innehåll Resultat

Teamet 10 Bemötande, kommunikation, 
brister i utförande, handläggning

Åtgärdat enligt synpunkt, 
korrekt hanterat, nöjd efter 
samtal 

IFO 11 Handläggning, bemötande, 
kommunikation

Korrekt hanterat, nöjd efter 
samtal

Hemtjänst 37 Bemötande, kommunikation, brist i 
utförande, slarv samt bristande 
planering

Åtgärdat enligt synpunkt, 
nöjd efter samtal, olika 
uppfattning, korrekt 
hanterat, felaktig uppgift

Åtorp 6 Bemötande Samtal, åtgärdat enligt 
synpunkt

Skogsgläntan 8 Brister i utförande, bemötande Åtgärdat enligt synpunkt, 
samtal men ej samförstånd

Björken 4 Beröm, brister i utförande Nöjd efter samtal

OF SoL 2 Bemötande och kommunikation Nöjd efter samtal

OF LSS/SFB 7 Bemötande och kommunikation, 
beröm, brister i utförande

Åtgärdat enligt synpunkt, 
ursäkt, nöjd efter samtal

HVB EKB 2 Brister i utförande, slarv Åtgärdat, nöjd efter samtal

Social sektor 7 Bemötande och kommunikation, 
missnöjd med politiska beslut

Korrekt hanterat, 
förtydligande, nöjd efter 
samtal

Externa 
leverantörer

11 Brister i utförande och bemötande Förbättringar efter 
utredning och uppföljning.

Totalt 105

När det gäller myndighetsutövningen avser majoriteten av klagomålen handläggning och 
utredningarna visar i samtliga fall att ärendena handlagts korrekt. Både handläggare och 
HSL-personal upplevs vid några tillfällen brista i bemötande och kommunikation. Några 
formella fel har dock inte uppmärksammats.
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Klagomålen på bristande personalkontinuitet i Hemtjänsten har minskat, medan bristande 
planering fortfarande uppmärksammas. Hembesök missas ibland och några medborgare 
upplever att de inte blivit bra bemötta. I flera fall har tjänstgörande personal gjort korrekta 
prioriteringar utifrån rådande situation. Ofta kan en samsyn med den klagande nås vid ett 
samtal, men det finns också tillfällen då missnöjet kvarstår.

Klagomålen på de särskilda boendena inom äldreomsorgen handlar oftast om brister i 
bemötande och insatser som inte blivit utförda, eller utförda på fel sätt. Oftast nås samsyn 
genom samtal, men ibland kvarstår missnöjet. Uppmärksammas bör att flera av de 
synpunkter som rör Björken är beröm. 

Inom OF handlar klagomålen oftast om brister i bemötande och kommunikation. Även 
beröm har lämnats.

Under rubriken social sektor återfinns synpunkter som rör hela, eller stora delar av 
sektorn, samt där flera olika verksamheter varit inblandade. 

Av 11 synpunkter på de externa leverantörerna avser 7 Omsorgshuset och 3 Höörs EKB-
boende. I båda fall har tillsyn och utredning gjorts, förbättringsförslag har tagits fram och 
uppföljning av insatserna gjorts. 

Analys och bedömning
Enligt bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänstlagen och lagstiftningen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade ska

 anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för 
missförhållanden till den som bedriver verksamheten

 den som bedriver verksamheten utreda och avhjälpa eller undanröja det 
rapporterade missförhållandet utan dröjsmål

 den som bedriver verksamheten, om det visar sig att missförhållandet är allvarligt, 
snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Sarah-rapporteringen är en viktig del av social sektors kvalitetsarbete, liksom 
hanteringen av externa och interna synpunkter samt avvikelser från 
kvalitetsledningssystemet. Att en enhet har fler avvikelser eller lex Sarah-rapporter än en 
annan enhet innebär inte att problemen är större på denna enhet. En alternativ tolkning 
av resultaten är att personalen på enheten med fler avvikelser eller lex Sarah-rapporter 
har ett högre kvalitetstänkande och därför rapporterar in händelserna. 

Precis som tidigare år sker misstag. Ibland blir insatser inte utförda, eller felaktigt utförda, 
på grund av allt ifrån slarv till bristande rutiner. Ett ständigt pågående arbete görs för att 
komma tillrätt med detta.
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Kommunikation och bemötande, med och av medborgare, men också personal emellan 
brister emellanåt och behöver förbättras. Ett ständigt pågående värdegrundsarbete är 
viktigt.

Som tidigare visar många synpunkter på social sektors verksamheter att det finns en 
diskrepans mellan vad allmänheten förväntar sig av socialtjänsten och den lagstiftning 
och de riktlinjer som styr verksamheten. Detta kan endast mötas med ett omfattande 
informationsarbete, i vilket bemötandet av medborgares och anhörigas frågor och oro är 
av central betydelse. 

Ewa Näslund
Socialt ansvarig socionom
0413 - 284 12
ewa.naslund@hoor.se
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ÖVERGRIPANDE 
RESULTAT:

Ingen åtgärd krävs

Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser)
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Sammanfattning

Styrkor

Ett väl strukturerat och tydligt kvalitetsledningssystem
Öppenhet och transparens 
God förmåga att arbeta förebyggande och proaktivt
Tydligt ledarskap och tydligt avseende ansvar och befogenheter

Svagheter Systematiken kring uppföljning av processer kräver fortsatt arbete.

Möjligheter Utvärdering av kompetensinsatser kan med fördel göras mer systematiskt. (Hur har 
kompetensinsatser bidragit till verksamheten/processerna? Ex. SBAR) (se 7.2  c).

Hot Inget påtagligt hot mot systemet.

Sida 2 av 8

Sammanfattande revisionsrapport



Interteks benchmarking-modell
Benchmarkingbeskrivningarna är generella för alla ledningssystem och kan inte anpassas av revisorn, vilket möjliggör en enhetlig tolkning av granskningsresultat från hela världen. 
Benchmarkingutvärderingen som din organisation erhållit är endast för jämförande syfte och baseras på revisionsledarens bedömning.

Ledningen Mogen

Det finns bevis på ledningens åtagande, kundnöjdhet kunskap/medvetenhet om policy och mål hos majoriteten av personalen. Ansvar och 
befogenheter är tydligt införda och stöds med data, trender och relaterade KPI. Ledningens genomgång genomförs och stöds av 
majoriteten av personalen. Resultatdokumenten är kompletta och visar en positiv trend rörande förbättringar och  vunna erfarenheter.

Revisorns kommentar:
God struktur för omvärldsbevakning, intressentanalys, styrning och uppföljning av mål och processer. God förmåga att dra lärdomar och ta 
ställning till det samlade resultatet. Väl inarbetade kommunikationsforum, både internt och externt. Flexibilitet och framförhållning i 
förhållande till förändrade krav. God förmåga att ta tillvara på befintliga personalresurser med god effekt för både intressenter och 
medarbetare (kontinuitet och god arbetsmiljö). Goda resultat i kundnöjdhetsmätningar och medarbetarundersökningar. Underlag till 
ledningens genomgång är tydligt och relevant. Flera goda exempel på förbättringar som skett under det senaste året noterades.
Giltigt certifikat som exponeras internt och externt.
Bedöms att ledningen visar tydligt ledarskap och åtagande i fråga om kvalitetsledningssystemet och att systemet uppnår sitt syfte.

Internrevisioner Mogen

Internrevisioner genomförs på ett planerat sätt och baseras på verksamhetssystemets status och vikt. Data samlas in, analyseras och 
granskas av högsta ledningen på ett strukturerat sätt. Det finns ett samband mellan resultatet från internrevisionen och 
verksamhetssystemets övergripande status. Revisionsteamen är tränade, opartiska och objektiva i sitt angreppssätt. 
Revisionsrapporternas innehåll är klara, koncisa och stöds av relevanta korrigerande åtgärder. Ledningen är involverad i processen för 
korrigerande åtgärder och säkerställer att åtgärder genomförs i tid och att lösningarna generellt blir effektiva.

Revisorns kommentar:
Bedöms att intern revision från planering och utförande till uppföljning och utvärdering av resultat fungerar mycket bra. Konstaterades att 
intern revision leder till förbättringar av systemet.

Korrigerande åtgärder Mogen

Processen för korrigerande/förebyggande åtgärder är effektivt i praktiken. Data från källor som kundklagomål, internrevisioner, analys av 
garantiärenden, defekta produkter, interna mätetal och leverantörsprestanda visar stabilitet över tid i takt med att systemet mognar. I 
processen ingår en grundlig utvärdering av åtgärdernas effektivitet. Olika verktyg för problemlösning används som stöd i processen.

Revisorns kommentar:
Hantering av avvikelser, korrigerande åtgärder och förebyggande åtgärder sker med god systematik. Tydligt hur avvikelser knutna till 
Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen ska hanteras. Avvikelserna samlas upp centralt där en helhetsbedömning görs.

Ständiga förbättringar Mogen

Datakällor används för att driva ständig förbättring över tid. Bland dessa ingår kvalitetspolicy, mål, revisionsresultat, analys av data, 
korrigerande åtgärder och ledningens genomgång. Det finns bevis för att avancerade tekniska metoder används i förbättringsarbetet. 
Ekonomiska fördelar har realiserats.

Revisorns kommentar:
Organisationen visar god förmåga att arbeta kontinuerligt med förbättringsområden som kommit fram utifrån analyser. Därtill finns särskilt 
innovationsråd som samarbetar med KTH för att ta fram nya tekniska stöd till nytta inom vården och omsorgen.
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Gradering: 5=Benchmark 4=Mogen 3=Uppfyller syftet 2=Påbörjad 1=Ej påvisbar

Verksamhetsstyrning Uppfyller syftet

Processerna för produkttillverkning är planerade och utvecklade. Planeringen är konsekvent med många av de andra processerna i 
ledningssystemet. Mål, produktkrav, behov av korrekta tillkommande dokument och resurser, verifieringar,  teståtgärder och krav på 
resultatdokument har fastställts i enlighet med behov. Processen är stabil. En del data samlas in för att verifiera att processen för 
produktplanering överensstämmer med bevis för några förbättringstrender.

Revisorns kommentar:
Verksamhetsstyrningen fungerar i det stora hela mycket bra. Enstaka brister funna avseende kontroll av medicinteknisk utrustning, 
läkemedelshantering och dokumentstyrning.

Resurser Mogen

De resurser som behövs för effektivt underhåll och förbättring av verksamhetssystemet har definierats och införts. Förbättringar har 
noterats i områden såsom kundnöjdhet, ständiga förbättringar, minskat avfall och processvariation. Kompetensnivåer inom organisationen 
är definierade och fastställda inom ledningssystemet.

Revisorns kommentar:
Organisationen visar god förmåga att ta tillvara på de resurser som finns genom att exempelvis pröva nya arbetssätt, nytt sätt att planera 
bemanning, placera rätt kompetens på rätt plats (ex. sjuksköterska/sjukgymnast i SÄBO) och utveckla befintlig kompetens.
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Status för tidigare utfärdade avvikelser

Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision:

Inga avvikelser noterades vid föregående revision.

Identifierade förbättringsmöjligheter:

Ja

Summering avvikelser

Större Mindre

Utfärdade under nuvarande aktivitet 0 0
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Sammanfattning av de objektiva bevisen
Bedömningen av ledningssystemets status sammanfattas nedan:

Slutsatser av reviderade processer/funktioner inklusive Mål/KPI/Trender
Ledningsprocessen
Väl inarbetad process för att styra och utveckla kvalitetsledningssystemet. God struktur och systematik i verksamhetsuppföljningen. 
Indikatorer följs regelbundet och med en frekvens som möjliggör styrning.
Ledningen har god förmåga att ta tillvara på de lärdomar som kommer ut av uppföljningar och mätresultat. Besluten baseras på tydliga 
faktaunderlag, exempelvis statistiska uppgifter. 

Process hemsjukvård
Processen är väl beskriven i systemet från inskrivning av medborgarna, genomförande av tjänster till utskrivning. Stort fokus på att 
medborgarna ska uppleva kontinuitet och professionellt bemötande samt fokus på tydlig information för att undvika missförstånd. 
Vårdplaneringen sker samordnat med andra vårdgivare. De olika professionerna inom hemsjukvården arbetar i team med medborgaren i 
centrum. Nyckeltal är upprättade för att mäta processen. Resultat följs upp vid fastställda intervall. Kundtillfredsställelse följs upp via 
nationell patientöversikt. Redovisning till Socialnämnden varje år. Prioriteringsordningsnivåer har fastställts vid hög arbetsbelastning. 
Bedöms att processen fungerar mycket bra, dock återstår en utvärdering av processen i sin helhet, vilket planeras till hösten.

Process Äldreomsorg (besök på Åtorp Korttidsplatser) 
Tydligt fokus på identifierade intressenter i processer för äldreomsorg. Under året har ex. information/kommunikation till kunderna 
(medborgare och deras anhöriga) utvecklats, ex med anhörigträffar som fallit väl ut. Varje medborgare följs upp med genomförandeplan 
som uppdateras med fastställda intervall eller vid behov. Dokumentationen är under utveckling för att tydliggöra medborgarens perspektiv. 
Fokus på dokumentation i introduktionen av ny personal. Processindikatorer är fastställda och följs upp systematiskt. Kundnöjdhet följs upp 
på olika sätt, dels genom nationell mätning, dels med enkla, men ändamålsenliga medel lokalt (ex. med röda och gröna bollar). Gott 
resultat efter mätningar. Identifierade risker dokumenterade i anslutning till beskrivna processteg.Utvärdering av processerna inom 
äldreomsorg kommer att ske till hösten. 
Bedöms att ledare och medarbetare har mycket god kontroll på de egna processerna.

Genomgång och slutsats av trender i kundens prestation under omcertifieringsrevisionen samt större 
ändringar under den senaste uppföljande revisionen innan omcertfieringen. 
Kvalitetsledningssystemet fortsätter att utvecklas väl. Konstateras en ökad mognad avseende processer och processorientering. 
Förbättringar som noteras är också medvetenheten om att inom systemet säkerställa att kontroller som krävs enligt lagar och föreskrifter 
görs med systematik (ex. brandkontroller). Överlag en mognad i att omsätta standardens krav så att de blir begripliga och angelägna för de 
som arbetar i organisationen. 

Förbättringsmöjligheter:
Dokumentstyrning brister på enstaka plats. Pärmar med gamla dokument behöver gallras ut.
Oklarhet kring kontroll av medicinteknisk utrustning (ex. säng saknade kontrollmärkning).
Läkemedelsförråd – mätning av rumstemperatur sker enligt uppgift inte helt systematiskt. 

Slutsatser om processer för riskbedömning och riskhantering
Risker bedöms och hanteras i olika delar av systemet. På ett övergripande plan bedöms risker och möjligheter i samband med den väl 
strukturerade omvärldsbevakningen som utgör input till verksamhetsplaneringen. Bedömda risker har även lagts in i 
processerna/processtegen. Att följa processerna så som de är beskrivna i systemet innebär att man som medarbetare blir uppmärksam på 
förebyggande åtgärder för att undvika negativa händelser. 
Bedöms att processer för riskhantering fungerar utmärkt. 
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Slutsatser om organisationens förutsättningar
Det framgår tydligt i dokumentationen vilka externa och interna frågor som har betydelse för att uppnå avsedda resultat. Ex. strukturerad 
omvärldsbevakning utifrån flera olika perspektiv och strukturerad intressentanalys.
Bedöms att omfattningen av systemet och syftet med verksamheten har beskrivits mycket väl i dokumentationen. I  intervjuer framgår 
också att medarbetarna är väl införstådda med systemets omfattning och syfte. 
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Revisionsledarens rekommendation
Revisionsledarens rekommendation för ISO 9001:2015

Ledningssystemet överensstämmer med revisionskriterierna och anses därmed effektivt kunna säkerställa att kraven 
uppfylls. Fortsatt certifiering rekommenderas.

Annan rekommendation från revisionsledaren

Kundens bekräftelse:
Namn & adress 
Ledningens 
representant:

Anders Svensson
anders.svensson@hoor.se

Bekräftad av: Anders Svensson

Sida 8 av 8Denna rapport bygger på de stickprov som samlats in under revisionen, därför innehåller resultatet och slutsatserna ett inslag 
av osäkerhet.  Denna rapport och allt dess innehåll är föremål för en oberoende granskning innan ett beslut om beviljande 

eller förnyelse av certifiering kan fattas.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Datum Diarienummer Sida

2017-07-27 SN 2017/454 1 (1)

SOCIAL SEKTOR
Social sektor

Revisionsrapport avseende ledningssystem 
för kvalitet

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta

Att lägga informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Social sektors ledningssystem för kvalitet är sedan år 2010 certifierat enligt ISO 
9001:2008. ISO-standarden har numera omarbetats med ändringar och förtydliganden 
inom flera områden i en standard som kallas ISO 9001:2015. Sektorn genomgick i juni 
2017 en revision under två dagar för att se om ledningssystemet för kvalitet levde upp till 
den nya standardens krav. 

Resultatet från revisionen blev att ledningssystemet överensstämmer med 
revisionskriterierna och anses därmed effektivt kunna säkerställa att kraven uppfylls. 
Fortsatt certifiering rekommenderas.

Inga avvikelser konstaterades under revisionen.

Anders Svensson
Kvalitetscontroller
0413-28 352
anders.svensson@hoor.se

Beslutsunderlag
Bifogad revisionsrapport

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Södergatan 28 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

Socialnämnden
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