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 Socialnämnden 

Resultat och analys öppna jämförelser 2021  
  
Varje år sammanställs en serie nyckeltal som anses ha bäring på kvaliteten inom 
det sociala området av Socialstyrelsen som samlar in underlagen från landets 
kommuner. Resultaten publiceras sedan i Kolada.1  
 
”Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och 
socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av 
jämförelserna kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och 
sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer. 
Så kan öppna jämförelser användas 
Öppna jämförelser finns inom områdena hälso- och sjukvård och socialtjänst. De 
riktar sig främst till tjänstemän och beslutsfattare i kommuner, landsting och 
regioner samt till politiker på olika nivåer. 

Öppna jämförelser syftar till att 

• skapa öppenhet och ge förbättrad insyn i offentligt finansierad hälso- och 
sjukvård och socialtjänst 

• ge underlag för uppföljning, analys, förbättring och lärande i 
verksamheterna 

• initiera lokala, regionala och nationella analyser och diskussioner om 
verksamheternas kvalitet 

• ge underlag för styrning och ledning. 

Jämförelserna redovisas främst per kommun, landsting, regioner eller län. För vissa 
områden finns även jämförelser per sjukhus och olika verksamheter eller 
verksamhetsnivåer.”2 

Resultaten avseende 2020 finns nu publicerade. Dessa kallas ibland ”Öppna 
jämförelser 2021” baserat på det år de publiceras. Nedan följer en presentation av 
resultatet och förvaltningens analys per område (Äldreomsorg, Hälso- och 
sjukvård, Individ och familjeomsorg, LSS samt socialpsykiatri). Nyckeltal markerat 
med orange är tal där Mellerud ligger lägre än andra och nyckeltal markerat i grönt 
är tal där Mellerud ligger något högre än andra. Jämförelsen i detta underlag sker 

 
1 Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i samarbete 
mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Vårt uppdrag är att underlätta uppföljning 
och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner genom att tillhandahålla statistik i en 
databas - Kolada. 
2 Om öppna jämförelser - Socialstyrelsen 

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/om-oppna-jamforelser/
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mot övriga Dalslands kommuner samt Trollhättan, Uddevalla och Strömstad. Dessa 
kommuner har valts ut ur Fyrbodalsammanställningen baserat på relativ likhet i 
sociala förutsättningar (när det gäller övriga Dalslandskommuner) och relativ 
olikhet men geografisk närhet när det gäller Trollhättan och Uddevalla (betydligt 
större kommuner). Strömstad valdes ut för att det är en kommun med liknande 
invånarantal men längre ifrån geografiskt och med ett rykte om god kvalitet i 
verksamheterna.  I sammanställningen syns andel positiva svar (ja- svar) per 
område och hur hög andel positiva svar Mellerud har jämfört med de utvalda 
referenskommunerna. 

 
 
 
Öppna jämförelser- Äldreomsorg 
 
Inom öppna jämförelser äldreomsorg mäts 25 olika nyckeltal/faktorer. Mellerud 
svarar ja på 7 av dessa faktorer vilket motsvarar 28%. Jämfört med 
referenskommunerna har Mellerud näst lägst antal ja-svar på samma procentuell 
andel som Dals-Ed men i befinner sig i mitten av skaran jämfört med övriga 
Dalslandskommuner. 
 



 

Redovisning/rapport 
Socialförvaltningen 
Datum Diarienummer Sida 
2021-04-12 
 

SN 2020/xxx 
 

3 (11) 
 

 

 
 
Ett nyckeltal där Mellerud ligger lägre än flertalet andra kommuner och där 
förvaltningen ser att vi borde kunna förbättra oss är intern samordning. De 
underliggande tre faktorerna här handlar om intern samordning avseende 
missbruk, LSS och socialpsykiatri. När det gäller Trygghetslarm sticker Mellerud ut i 
positiv bemärkelse vilket handlar om att vi garanterar kontakt och besök inom en 
viss tid efter larm. 
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Öppna jämförelser- Hälso och sjukvård 
  
Inom öppna jämförelser Hälso- och sjukvård mäts 43 nyckeltal/faktorer. Mellerud 
svarar positivt på 10 av dessa vilket är lägst andel, 23%, bland 
jämförelsekommunerna.  
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Bland de områden som ligger lägre än andra är patientsäkerhet som mäter om det 
finns forum för patientsäkerhetsarbete och patientmedverkan i detta arbete vilket 
Mellerud inte har i nuläget. Kompetens och personalförsörjning gäller skriftligt 
överenskommen samverkan avseende verksamhetsförlagd utbildning för 
sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter samt tillgång till 
huvudhandledare vilket Mellerud endast har för sjuksköterskor. Inom de flesta 
Vård och omsorgsområdena saknas i kvalitetsledningssystemet 
fastställda styrdokument även om det finns regionala och/eller lokala 
styrdokument. Faktorn avseende fallrisk avser fallriskvärdering vid inskrivning i 
hemsjukvården. Verksamheten arbetar förebyggande enligt Senior Alert men inte 
systematiskt vid all inskrivning i hemsjukvården. Detta är faktorer som behöver 
arbetas vidare med till nästa år. I positiv bemärkelse sticker 
läkemedelshanteringen ut för Melleruds del vilket är något förvaltningen arbetat 
aktivt med det senaste två åren.   
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Öppna jämförelser- Individ och Familjeomsorg 
 
Inom Individ och Familjeomsorgen finns flera olika nyckeltalssammanställningar för 
området; ekonomiskt bistånd, missbruk och beroendevård, social barn och 
ungdomsvård samt våld i nära relationer. Varje område har ett flertal nyckeltal, 
totalt sett finns för dessa fyra områden 155 nyckeltal. Mellerud har svarat positivt 
på totalt 53 faktorer vilket är bland de lägsta andelsmässigt bland 
jämförelsekommunerna (34%) dock i ungefär samma nivå som Färgelanda och 
Dals-Ed. Framförallt är det inom barn och unga samt beroende/missbruk som det 
finns en låg andel ja-svar.  
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Förvaltningen har sedan tidigare identifierat att dessa områden kräver utveckling 
och det finns en framtagen handlingsplan för höjd kvalitet och kostnadseffektivitet 
inom Individ och Familjeomsorgen som syftar till att förbättra detta. Ett fortsatt 
kvalitetsarbete inom IFO blir viktigt framåt. 
 

 
 

 
 
 
Öppna jämförelser- Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 
 
Inom LSS finns sammanlagt 35 nyckeltal och Mellerud svarar positivt på 13 av 
dessa. Detta motsvarar positiva svar till 37% vilket är ungefär i samma nivå som 
Åmål och något fler än övriga Dalslandskommuner. Två områden ligger något lägre 
än de övriga jämförelsekommunerna och det handlar då om intern samordning 
samt hur handläggare agerar vid misstanke om våld, om det finns tillräckliga 
rutiner för detta, vilket således kan vara ett utvecklingsområde framåt. I positiv 
bemärkelse sticker Mellerud ut avseende systematiskt arbetssätt vilket handlar om 
att vi kommit en bra bit på väg i införandet av IBIC inom funktionshinderområdet.  
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Öppna jämförelser- Socialpsykiatri 
 
Inom funktionshinder/socialpsykiatri finns totalt 40 olika faktorer. Mellerud svarar 
positivt på 14 av dessa vilket motsvarar 35% vilket är ganska jämförbart med 
övriga kommuner i underlaget. Trollhättan och Strömstad svarar positivt i något 
fler fall än Mellerud, Bengtsfors och Färgelanda i något färre. Bland 
utvecklingsområden att arbeta vidare med finnas även här intern samordning, att 
ta fram godtagbara rutiner för detta samt rutiner för hur personal ska hantera 
skyddade personuppgifter. Glädjande att se är att brukarinflytandet är gott i 
Mellerud.  
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Sammanfattning av resultatet 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Mellerud jämfört med övriga kommuner i 
underlaget står sig väl när det gäller funktionshinderverksamheten (både LSS och 
socialpsykiatri) och äldreomsorgen. Inom den kommunala hälso och sjukvården 
samt inom Individ och Familjeomsorgen ligger Mellerud något lägre jämfört med 
andra. 
 
Arbetet framåt 
 
Detta underlag kommer gå ut på remiss till verksamheterna som kommer ta fram 
en åtgärdsplan. Olika faktorer kräver olika stor insats att förändra och ger olika 
stor påverkan på kvalitetsarbetet vilket behöver vägas samman. Åtgärdsplanen 
beräknas kunna presenteras till Socialnämnden i november månad. 
 
 
Tanja Mattsson  
Socialchef  
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