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Sn § 98
Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att införa ett kvalitetsledningssystem som motsvarar
kraven i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:19).
________________________________________________________________
Bakgrund
Krokoms kommun genomför tillsammans med övriga kommuner i länet ett
arbete, som hålls samman av Regionförbundet, med syfte att förbättra vården
och omsorgen om de mest sjuka äldre i Jämtlands län. Staten bidrar med
finansiering av aktiviteterna genom sk prestationsersättning. För att erhålla
denna prestationsersättning måste vissa krav uppfyllas:
1. Det ska finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan. Det ska
finnas ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en handlingsplan för
förbättringar i vård och omsorg om sjuka äldre. Den gemensamma
handlingsplanen ska innehålla en beskrivning av förbättringsområden
utifrån lokala förutsättningar, konkreta och mätbara mål, planerade
aktiviteter samt en beskrivning av hur uppföljningen ska gå till och hur
resultaten ska rapporteras.
2. Huvudmännen ska ha fattat beslut om att införa ett ledningssystem för
kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:19)
Underlag för beslut
Tjänsteanteckning daterad den 12 september 2012
Information från SKL
_____
Kopia till
Kenneth Österberg, kvalitetscontroller
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