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Förvaltning av entreprenad- och kundvalsavtal samt övriga avtal
Ansvar för certifiering av kundvalsföretag
Introduktion av kundvalsföretag, samordning av informationsinsatser till alternativa utförare
Ansvar för framtagning av behovsprognoser
Övertagande och avslutandeplanering av entreprenader
Medverkan i framtagande avförfrågningsunderlag, avtalskompletteringar m.m.
Statistiska analyser
Ekonomisk granskning

Kostkonsulent, Anna Melin Andersen







Förvaltningarnas (Soc och BUN) specialresurs i kostfrågor
Ansvar för kvalitetsmål inom kostområdet
Ansvar för behovsprognoser inom kostområdet
Följer upp och utvärderar levererade portioner
Kontaktperson gentemot kommunens kost-och lokalvårdsorganisation
Hanterar klagomål och kvalitetsbrister gentemot kommunens kost-och
lokalvårdsorganisation

Kvalitetsstrateg inriktning LSS, Sabina Merdanovic















Socialförvaltningens kontaktperson för LSS gällande frågor som rör kvalitetsarbete
Kvalitetsuppföljning inom LSS-verksamheten
Fördjupade granskningar inom LSS-verksamheten
Granskning och analys av utförarens systematiska kvalitetsarbete
Omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet
Granskning och utvärdering av lex Sarah-utredningar
Utredningar med olika inriktningar inom verksamhetsområdet
Analys av resultat från brukarundersökningar
Analys av resultatet från medarbetarundersökningar
Medverkan vid upphandling inom LSS
Introduktion av entreprenader, samordning av informationsinsatser till entreprenader
Samordna samrådsmöten med entreprenader
Utvärderar synpunkter, klagomål och sociala avvikelser
Socialförvaltningens projektsamordnare för kommunens projektstyrningsmodell
Stöd i införandet av äldres behov i centrum

Kvalitetsstrateg inriktning myndighet, Mats Petersson









Kvalitetsuppföljningar med inriktning mot myndighetsavdelningens verksamhetsområden
Fördjupade granskningar inom valda områden utifrån utförda kvalitetsuppföljningar eller
uppmärksammade avvikelser och brister
Projektledare för processkartläggningar av delar av myndighetsutövningens processer
tillsammans med berörda chefer och handläggare
Granskning av avdelningens systematiska kvalitetsarbete
Förvaltningens samordnare i samverkansprojektet med Stratsys som syftar till att införa och
strukturera kvaltetsarbetet enligt SOSFS 2011:9
Omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet
Granskning och utvärdering av myndighetsavdelningens hantering av avvikelser, synpunkter,
klagomål och lex Sarah
Analys av förekommande brukarundersökningar som rör insatser inom individ- och
familjeomsorg

Kvalitetsstrateg inriktning äldreomsorg, Martin Christensen













Kvalitetsgranskningar av verksamheter inom egenregin och privata utförare samt uppföljning
av utförda granskningar
Fördjupade granskningar av utförarnas systematiska kvalitetsarbete
Processkartläggningar; biståndsbedömning och verkställande av insatser och kartläggning av
andra processer som ledningen beslutar om
Stöd till verksamheter vars processer kartlagts att påbörja systematiskt kvalitetsarbete inom
ramen för Stratsys
Uppföljning av enheternas egenkontroller
Utredningar enligt lex Sarah inom egenregin
Hantering av synpunkter och klagomål
Uppföljning av sociala avvikelser
Analys av resultat från Socialstyrelsens brukarundersökningar
Analys av medarbetarundersökningar privata utförare
Omvärdsbevakning
Samrådsmöten med privata utförare

Lokalsamordnare, Mats Persson














Samordna och effektivisera förvaltningens lokalutnyttjande, med målet att alla lokaler
ska vara så ändamålsenliga som möjligt
Identifiera långsiktiga behov såväl som att medverka till att hitta lösningar när kortsiktiga
lokalbehov uppstår
Samarbeta med andra aktörer som FaBo, SBK och externa hyresvärdar
Hantera hyreskontrakt och visning av lokaler
Budget för lokaler samt reinvesteringsbudget
Upprättande av underhållsplan
Uppsägningar lokaler
Besiktningar
Representera SOC i lokalfrågor gällande om- och ny byggnationer
Fakturor, hyror bl.a
Hantering av utrustningsfrågor
SBA-ansvarig
Inköps-ansvarig

Medicinskt ansvarig sjuksköterska(MAS), Sophia Lehnberg













Tillsammans med verksamhetschef ansvara för patientsäkerhetsarbetet utifrån respektive
funktions befogenheter
Kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvårdsorganisationen inom egen regi och privata
utförare, samt av hälso- och sjukvård inom omsorgsverksamheter i egen regi och privata
utförare
Ansvarig för riktlinjer inom det lagstadgade ansvarsområdet
Fördjupade granskningar inom egen regi och privata utförare
Granskning och analys av utförarens systematiska kvalitetsarbete
Lex Maria-utredningar och anmälningar
Omvärldbevakning inom verksamhetsområdet
Samverka med övriga vårdgivare
Medverka vid certifiering av kundvalsföretag
Vara kommunikationsvägen avseende avvikelser i vårdkedjan
Vara en konsultativ resurs i planering av hälso- och sjukvårdsverksamhet

Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), Eva Bjäräng
Med huvudsaklig fokus på rehabilitering och i samarbete med MAS:
 Tillsammans med verksamhetschef ansvara för patientsäkerhetsarbetet utifrån respektive
funktions befogenheter
 Övergripande kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvårdsorganisationen inom egen regi och
privata utförare, samt av hälso- och sjukvård inom omsorgsverksamheter i egen regi och
privata utförare
 Ansvarig för riktlinjer inom det lagstadgade ansvarsområdet
 Fördjupade granskningar inom egen regi och privata utförare
 Granskning och analys av utförarens systematiska kvalitetsarbete
 Lex Maria-utredningar och anmälningar
 Omvärldbevakning inom verksamhetsområdet
 Samverka med övriga vårdgivare
 Vara kommunikationsvägen avseende avvikelser i vårdkedjan
 Vara en konsultativ resurs i planering av hälso- och sjukvårdsverksamhet

Utredningssekreterare, Carl Håkansson






Utredningsuppdrag initierade av socialnämnd eller förvaltningsledning
Projektledning/projektmedverkan
Omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet
Samordning av den nationella statistiken
Genomförande av brukarundersökningar

Utredningssekreterare, Anneli Ask





Utredningsuppdrag initierade av socialnämnd eller förvaltningsledning
Projektledning/projektmedverkan
Omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet
Kontaktperson kommunens EU-nätverk

