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Granskning av kvalitetsledningssystem 

Granskningens inriktning 
KPMG har av Kramfors kommuns revisorer 
fått i uppdrag att granska kommunens 
arbete med kvalitetsledning. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2019. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma 
om kommunens arbete med kvalitetsledning 
inom välfärdsnämnden sker på ett 
ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern 
kontroll.  

Sammanfattning  
Vår sammanfattande bedömning utifrån 
granskningens syfte är att arbetet med 
kvalitetssystemet delvis uppfyller gällande 
krav, och bör utvecklas främst gällande 
systematiskt förbättringsarbete. 
Vi kan konstatera att det genomförts 
uppföljningar av olika kvalitetsindikatorer 
och mätningar som redovisas i kvalitets- 
och patientsäkerhetsberättelsen utöver den 
löpande redovisningen. Detta har dock 
tydligt skett ur ett HSL1-perspektiv med ett 
tydligt fokus på patientsäkerhetsarbetet och 
arbetet med att förebygga vårdskador. Det 
framgår däremot ingen analys eller 
utveckling av det övergripande 
kvalitetsarbetet som en led i det 
systematiska förbättringsarbetet. Vi kan 
också konstatera att det i kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelsen i de flesta fall 
inte finns några resultat av åtgärder som 
vidtagits för att säkra verksamhetens 
kvalitet. 

                                                      
1 Hälso- och sjukvårdslagen 

Vi bedömer inte att 
kvalitetsledningssystemets på övergripande 
nivå används utifrån att systematiskt 
utveckla verksamheterna, dels beroende på 
att det finns processer som inte kan 
bekräftas vara aktuella och avsaknad av 
uppföljning av kvalitetsledningssystemet. 
Vi kan konstatera att det inte finns någon 
uppföljning av kvalitetsledningssystemets 
funktion och uppbyggnad på övergripande 
nivå i förvaltningen, detta trots ledningens 
genomgång. Vi kan inte heller se att 
nämnden följt upp kvalitetsledningssystemet 
utifrån hur systemet är uppbyggt samt dess 
funktion, vilket vi ser allvarligt på 
Mot bakgrund av vår granskning 
rekommenderar vi välfärdsnämnden att: 

• följa upp arbetet med att skapa tydlighet 
och struktur i kvalitetssystemet. 

• säkerställa att kvalitetsledningssystemets 
processer följs upp och revideras, som 
ett led i det systematiska 
förbättringsarbetet. 

• systematiskt och fortlöpande följa upp 
kvalitetsledningssystemet. 

• se över och utveckla arbetet med den 
interna kontrollen. 

 Revisorernas rapport ”Granskning av 
kvalitetsledningssystem” kan i sin helhet 
läsas på www.kramfors.se (sökväg via 
kommun och demokrati, politik och 
demokrati, revision). 
 
För ytterligare information kontakta:  
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