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Handlingsplan för att förebygga och minska 
våld i nära relationer 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner socialkontorets förslag till handlingsplan för att 

förebygga och minska våld i nära relationer. 

2. Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i enlighet med 

Socialnämndens förslag till handlingsplan för att förebygga och minska 

våld i nära relationer. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i uppdrag att samordna det övergripande arbetet för att 

förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun. Förslag på 

handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation har tagits fram 

utav kommunens relationsvåldsstrateg på uppdrag ifrån Socialnämnden och 

skickats ut på remiss till Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt 

Äldre- och omsorgsnämnden för yttrande. 

Kultur- och fritidsnämnden överlämnar handlingsplanen utan synpunkter till 

Socialnämnden. Utbildningsnämnden tillstrykte handlingsplanen med ändring i 

stycke 4.2.3 enligt förslag till beslut på sammanträdet. Äldre- och 

omsorgsnämnden godkände förslag till handlingsplan med medskicket av 

vikten med arbete vid demenssjukdom. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 1 februari 2019 

 Bilaga 1 - Utbildningsnämndens beslut § 75 den 18 december 2018 

 Bilaga 2  – Kultur- och fritidsnämndens beslut § 53 den 4 december 

2018 

 Bilaga 3 - Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 13 den 28 januari 

2019 

 Bilaga 4 - Äldre- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse den 28 januari 

2019 

 Bilaga 5 - Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 

relationer den 11 november 2018 
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Ärendet 

Socialnämnden har i uppdrag att samordna det övergripande arbetet för att 

förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun. Det 

kommunövergripande arbetet inom området inleddes under våren 2018 då en 

relationsstrateg anställdes på halvtid för att samordna arbetet. Tjänsten är 

placerad inom socialkontoret på avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd. 

Relationsvåldsstrategen har till uppdrag att kartlägga kommunens befintliga 

arbete med våld i nära relationer samt att ta fram en handlingsplan för att 

förebygga och minska detta våld.  

Förslag på handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation har 

skickats ut på remiss till Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt 

Äldre- och omsorgsnämnden för yttrande.  

Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 
relation 

Framtagen handlingsplan för att förebygga och minska våldet i nära relation 

har som mål att utveckla arbetet i kommunen inför 2019. Arbetet ska utvecklas 

genom mål på såväl lång som kort sikt. Målen ska kunna följas upp. Det är av 

vikt att målen integreras i ordinarie verksamhetssystem och att varje nämnd ser 

vad den egna verksamheten kan bidra med. Det övergripande syftet är i sin tur 

att förebygga och minska våld i nära relation genom att utveckla det strategiska 

arbetet, samverkan och fördjupa den kollektiva kunskapen inom området. 

Handlingsplanen innehåller aktiviteter inom områdena organisation, ökad 

kunskap, samverkan samt utveckling av arbetssätt.  

Sammanfattningsvis så innebär handlingsplanen att stärka det strategiska 

kommunövergripande arbetet och samverkan. Samverkan ska bedrivas genom 

en operativ grupp som ligger under det Förebyggande rådet samt genom ett 

nätverk som har till syfte att sprida kunskap genom föreläsningar och 

erfarenhetsutbyte. Det ska även genomföras kunskapsseminarium och 

workshops inom kommunen samt tas fram en plan hur fler berörda inom 

kommunens olika kontor ska genomföra webbutbildningen från Nationellt 

Centrum för Kvinnofrid.  

Vidare ska det ske en informationssatsning genom att utveckla hemsidan med 

enkel och lättillgänglig information på olika språk om våld i nära relation samt 

att ta fram kommungemensamt material för spridning, till exempel affischer 

och flyers på vart invånare kan vända sig för att få hjälp, till exempel 

Kvinnojouren Anna, Origo och BRIS. Kommunen ska ta fram dialogforum 

med lokalinvånare och det lokala föreningslivet för ökad samverkan. 

Kommunen ska även ta fram en kommunövergripande checklista för hur 

arbetet ska bedrivas för att uppmärksamma och synliggöra våld i nära 

relationer och rutiner för orosanmälningar samt hur samverkan med föräldrar 

och förskola/skola ska ske efter anmälan. 
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Bilaga: Kartläggning av arbete för att förebygga och minska 
våld i nära relation 

Framtagen handlingsplan följs utav en bilaga där kommunens befintliga arbete 

för att förebygga och minska våld i nära relation har kartlagts. Kartläggningen 

genomfördes på en workshop i maj 2018 där socialkontoret, 

utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret deltog. Kontoren arbetade 

utifrån frågeställningarna: vad gör vi idag för att förebygga och minska våld i 

nära relationer samt vilka steg behöver vi ta för att för att utveckla arbetet? 

Inkomna remissyttranden 

Utbildningsnämnden 
Utbildningskontoret har i ett tidigare skede lämnat synpunkter på 

handlingsplanen gällande formalia.  

På Utbildningsnämndens sammanträde den 18 december 2018 § 75 tillstrykte 

nämnden handlingsplanen med ändring i stycke 4.2.3 enligt förslag till beslut 

på sammanträdet.  

”När det gäller evidens och våldsförebyggande arbete är det skolan som arena 

där de mest verkningsfulla metoder återfinns. Förskola och skola är en viktig 

arena utifrån den mängd tid barn och elever tillbringar i de verksamheterna. En 

viktig uppgift för skolan är att se till att alla elever får delta i all undervisning, 

även sexualundervisning och idrottsundervisning. Det är viktigt att slå fast att 

skolan inte är värdeneutral utan har sin bas i mänskliga rättigheter och 

demokratiska värderingar samt att barnperspektivet ska genomsyra all 

grundskoleverksamhet. Detta gäller även förskola där det finns stora 

möjligheter att arbeta förebyggande till exempel med social emotionell träning 

och normkritiska arbetssätt. 

Arbetet som bedrivs på utbildningskontoret uppdelat på fyra områden.  

 Samtal som innefattar att ta sig tid för samtal, genomföra hälsosamtal 

med elever och motivationssamtal med föräldrar/vårdnadshavare. 

 Utbildning och kompetensutveckling som inkluderar såväl att 

personalen går utbildning och föreläsningar som att sprida information 

om vart man kan vända sig genom anslag i de egna verksamheterna.  

 Samverkan inom utbildningskontoret och med andra kontor inom 

kommunen med syfte att stötta barn/elever och 

föräldrar/vårdnadshavare.  

 Insatser handlar om metoder, lektionsteman och värdegrundsarbete 

inom skolan, men också att se och vara uppmärksam på barns och 

elevers beteende och ha rutiner för orosanmälan.”  
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Kultur- och fritidsnämnden 

På Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 december 2018 § 53 

beslutade nämnden att godkänna remissen och överlämna den till 

Socialnämnden utan anmärkning. 

Äldre- och omsorgsnämnden 

Socialkontoret har på Äldre- och omsorgsnämndens vägnar i ett tidigare skede 

lämnat synpunkter på handlingsplanen gällande formalia.  

På Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 28 januari 2018 godkände 

nämnden handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation. 

Nämnden skickade med följande medskick.  

Enhetscheferna inom hemtjänst och ledsagar- och avlösarservice skickar med 

att det är en välarbetad handlingsplan som tar upp många viktiga aspekter 

såsom kompetensutveckling, resurser och samverkan. De anser att 

handlingsplanen tar upp vikten av att upprätta rutiner för 

anmälningar/oroanmälningar. Det är viktigt att alla anställda ska veta om hur 

de ska ansöka/anmäla våldet och ännu viktigare att de ska veta vad som händer 

med anmälningar som kommer till Socialtjänsten. Något som saknas enligt 

hemtjänsten är en samverkan när det gäller demens och våld i nära relation, 

något som ofta glöms bort inom kommunerna.  

Äldre- och omsorgsnämnden vill uppmärksamma, precis som hemtjänsten, om 

våld vid demenssjukdom. Våld vid demenssjukdom är vanligt och personer 

med demens kan uppträda aggressivt, antingen fysiskt eller verbalt. Detta kan 

vara mycket påfrestande för individen själv men även för dennes personal inom 

äldrevården, familj och vänner. Att möta våld hos äldre är en svår uppgift som 

bland annat kräver att arbetat är organiserat, att alla inblandade har kunskap om 

området samt får utbildning samt stöd och handledning. Det krävs även en 

samverkan mellan kommer och hälso- och sjukvården men även andra 

professioner så som läkare och distriktssköterskor, sjukgymnaster, gode män, 

hemtjänst och personal på vård- och omsorgsboenden och biståndsbedömare.  

Socialkontorets synpunkter 

Socialkontoret har reviderat handlingsplan för att förebygga och minska våld i 

nära relationer utifrån inkomna synpunkter på formalia ifrån 

Utbildningsnämnden och Äldre- och omsorgsnämnden.  

Kontoret håller med i Utbildningsnämnden och Äldre- och omsorgsnämndens 

medskick om vikten av samverkan och rutiner. Samtliga berörda verksamheter 

i kommunen ska samverka och implementera handlingsplanen utifrån sina egna 

förutsättningar och arbetet ska genomsyras utav barnperspektivet. 

Kontoret anser även att våld vid demenssjukdom är ett viktigt område för 

kommunen att fokusera på. Arbetet med demenssjukdom bedrivs framförallt 

utav personal inom Äldre- och omsorgsnämnden men samtliga anställda inom 
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kommunens verksamheter kan komma i kontakt med demenssjukdom och bör 

vara uppmärksamma på våld i nära relationer inom denna målgrupp.  

Barnperspektiv 

Barnperspektivet ska alltid beaktas i alla utredningar och insatser inom 

socialtjänsten, detta gäller ärenden inom våld i nära relation så som ärenden 

inom barn- och unga, vuxen och biståndsenheten.  

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Bilaga - Utbildningsnämndens beslut § 75 den 18 december 2018 

2. Bilaga – Kultur- och fritidsnämndens beslut § 53 den 4 december 2018 

3. Bilaga - Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 13 den 28 januari 2019 

4. Bilaga- Äldre- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse den 28 januari 

2019 

5. Bilaga- Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 

relationer den 11 november 2018 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 

 Akt 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 75 Remiss - Handlingsplan för att 
förebygga och minska våld i nära relation 

 Dnr UN 18/0188 

Beslut 
Utbildningsnämnden tillstryker handlingsplanen för att förebygga och minska 
våld i nära relation med ändring i stycke 4.2.3 enligt förslag till beslut på 
sammanträdet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har i uppdrag att samordna det kommunövergripande arbetet 
för att förebygga och minska våld i nära relation. Handlingsplanen visar på hur 
arbetet ska utvecklas i Upplands-Bro kommun.  

Handlingsplanen är ute på remiss till berörda nämnder. Utbildningskontoret har 
i ett tidigare skede lämnat synpunkter på handlingsplanen och har inga 
ytterligare kommentarer att ge.  

Beslutsunderlag 
 Remiss  Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 

relation den 12 november 2018 

 Utbildniningskontorets tjänsteskrivelse den 26 november 2018 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar handlingsplanen utan synpunkter till 
Socialnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kaj Bergenhill (M), Kerstin Molander (M), Lena Åkerlind (M), Nawal Al-
Ibrahim (L) föreslår en ändring av handlingsplanen i 4.2.3 med tillägg enligt 
följande: 

När det gäller evidens och våldsförebyggande arbete är det skolan som arena 
där de mest verkningsfulla metoder återfinns. Förskola och skola är en viktig 
arena utifrån den mängd tid barn och elever tillbringar i de verksamheterna. En 
viktig uppgift för skolan är att se till att alla elever får delta i all undervisning, 
även sexualundervisning och idrottsundervisning. Det är viktigt att slå fast att 
skolan inte är värdeneutral utan har sin bas i mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar samt att barnperspektivet ska genomsyra all 
grundskoleverksamhet. Detta gäller även förskola där det finns stora 
möjligheter att arbeta förebyggande till exempel med social emotionell träning 
och normkritiska arbetssätt. 
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Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-18 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Fortsättning § 75 

Arbetet som bedrivs på utbildningskontoret uppdelat på fyra områden. 

 Samtal som innefattar att ta sig tid för samtal, genomföra hälsosamtal 
med elever och motivationssamtal med föräldrar/vårdnadshavare. 
 

 Utbildning och kompetensutveckling som inkluderar såväl att 
personalen går utbildning och föreläsningar som att sprida information 
om vart man kan vända sig genom anslag i de egna verksamheterna. 
 

 Samverkan inom utbildningskontoret och med andra kontor inom 
kommunen med syfte att stötta barn/elever och 
föräldrar/vårdnadshavare. 
 

 Insatser handlar om metoder, lektionsteman och värdegrundsarbete 
inom skolan, men också att se och vara uppmärksam på barns och 
elevers beteende och ha rutiner för orosanmälan.  

Rolf Nersing (S) m.fl. yrkar på att handlingsplanen tillstryks med ändring i 
punkt 4.2.3 enligt Moderaternas och Liberalernas förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut som innebär att tillstyrka 
handlingsplanen med ändring enligt Moderaterna och Liberalernas förslag. 
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta 
förslag. 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden, ärende SN 18/0162 

 
  



PROTOKOLL 6 (15) 

Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 

2018-12-04 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Remiss - Handlingsplan för att 
förebygga och minska våld i nära 
relation 

 Dnr KFN 18/0208 

Beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissen och överlämnar utan 
anmärkning till socialkontoret.  

Sammanfattning 
För att kommunens alla verksamheter skall ha en gemensam utgångspunkt i 
arbetet med att förebygga och minska våld i nära relationer har denna 
handlingsplan tagits fram. Våld i nära relationer är ett allvarligt folkhälso- och 
samhällsproblem och det finns ett behov av att jobba förebyggande parallellt med 
arbetet att stötta våldsutsatta i vardagen och att ha beredskap och kunna agera i 
akuta situationer. 

Handlingsplanen syftar till att stärka det strategiska kommunövergripande arbetet. 
Det innebär samverkan mellan alla kontor i Upplands-Bro kommun och det är 
viktigt att understryka att det inte är ett arbete som enbart kan eller ska bedrivas av 
socialkontoret. Att upptäcka och våga ställa frågor till vuxna och barn kan göras i 
de verksamheter som möter just vuxna och barn. Det är viktigt att kommunens 
anställda har kunskap och rutiner för att ställa frågor i olika sammanhang vid 
misstanke om våld. 

Beslutsunderlag 
 Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 16 november 2018. 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden godkänner remissen och överlämnar utan 
anmärkning till socialkontoret.  

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 

 
  



 PROTOKOLLSUTDRAG 8 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-28 

 

 

§ 13 Remissyttrande - handlingsplan för att 
förebygga och minska våld i nära 
relation 

 Dnr ÄON 19/0016 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2018 till 

Socialnämnden. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har i uppdrag att samordna det övergripande arbetet för att 

förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun. Förslag på 

handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation har tagits fram 

utav kommunens relationsvåldsstrateg på uppdrag ifrån Socialnämnden och 

skickats ut på remiss till Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt 

Äldre- och omsorgsnämnden för yttrande. 

 

Socialkontoret har i sin tur skickat ut handlingsplanen enhetscheferna för 

kommunens vård- och omsorgsboenden samt till samtliga utförare inom 

hemtjänst och ledsagar- och avlösarservice enligt LOV, på remiss. 

Verksamheterna anser att det är en välarbetad handlingsplan som tar upp 

många viktiga aspekter såsom kompetensutveckling, resurser och samverkan. 

Handlingsplanen tar även upp vikten av att upprätta rutiner för 

anmälningar/oroanmälningar. Socialkontoret instämmer i dessa synpunkter 

samt för fram vikten av samverkan och arbete med våld vid demenssjukdom. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2018 

• Bilaga - Utmaning: Att minska och förebygga våld i nära relation. 

Handlingsplan för Upplands-Bro kommun den 12 november 2018 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 

socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2018 till 

Socialnämnden. 

 

Beslutet skickas till: 

 Socialnämnden 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-01-28 
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Remissyttrande - handlingsplan för att 
förebygga och minska våld i nära relation 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2018 till 
Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har i uppdrag att samordna det övergripande arbetet för att 
förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun. Förslag på 
handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation har tagits fram 
utav kommunens relationsvåldsstrateg på uppdrag ifrån Socialnämnden och 
skickats ut på remiss till Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt 
Äldre- och omsorgsnämnden för yttrande.  

Socialkontoret har i sin tur skickat ut handlingsplanen enhetscheferna för 
kommunens vård- och omsorgsboenden samt till samtliga utförare inom 
hemtjänst och ledsagar- och avlösarservice enligt LOV, på remiss. 
Verksamheterna anser att det är en välarbetad handlingsplan som tar upp 
många viktiga aspekter såsom kompetensutveckling, resurser och samverkan. 
Handlingsplanen tar även upp vikten av att upprätta rutiner för 
anmälningar/oroanmälningar. Socialkontoret instämmer i dessa synpunkter 
samt för fram vikten av samverkan och arbete med våld vid demenssjukdom. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2018 
 Bilaga - Utmaning: Att minska och förebygga våld i nära relation. 

Handlingsplan för Upplands-Bro kommun den 12 november 2018 

Ärendet 
Socialnämnden har i uppdrag att samordna det övergripande arbetet för att 
förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun. Det 
kommunövergripande arbetet inom området inleddes under våren 2018 då en 
relationsvåldsstrateg anställdes på halvtid för att samordna arbetet. Tjänsten är 
placerad inom socialkontoret på avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd. 
Relationsvåldsstrategen har till uppdrag att kartlägga kommunens befintliga 
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arbete med våld i nära relationer samt att ta fram en handlingsplan för att 
förebygga och minska detta våld.  

Förslag på handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation har 
skickats ut på remiss till Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt 
Äldre- och omsorgsnämnden för yttrande.  

Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 
relation 
Framtagen handlingsplan för att förebygga och minska våldet i nära relation 
har som mål att utveckla arbetet i kommunen inför 2019. Arbetet ska utvecklas 
genom mål på såväl lång som kort sikt. Målen ska kunna följas upp. Det är av 
vikt att målen integreras i ordinarie verksamhetssystem och att varje nämnd ser 
vad den egna verksamheten kan bidra med. Det övergripande syftet är i sin tur 
att förebygga och minska våld i nära relation genom att utveckla det strategiska 
arbetet, samverkan och fördjupa den kollektiva kunskapen inom området. 

Handlingsplanen innehåller aktiviteter inom områdena organisation, ökad 
kunskap, samverkan samt utveckling av arbetssätt.  

Sammanfattningsvis innebär handlingsplanen att stärka det strategiska 
kommunövergripande arbetet och samverkan. Samverkan ska bedrivas genom 
en operativ grupp som ligger under det Förebyggande rådet samt genom ett 
nätverk som har till syfte att sprida kunskap genom föreläsningar och 
erfarenhetsutbyte. Det ska även genomföras kunskapsseminarium och 
workshops inom kommunen samt tas fram en plan hur fler berörda inom 
kommunens olika kontor ska genomföra webbutbildningen från Nationellt 
Centrum för Kvinnofrid.  

Vidare ska det ske en informationssatsning genom att utveckla hemsidan med 
enkel och lättillgänglig information på olika språk om våld i nära relation samt 
att ta fram kommungemensamt material för spridning, till exempel affischer 
och flyers på var invånare kan vända sig för att få hjälp, till exempel 
Kvinnojouren Anna, Origo och BRIS. Kommunen ska ta fram dialogforum 
med lokalinvånare och det lokala föreningslivet för ökad samverkan. 
Kommunen ska även ta fram en kommunövergripande checklista för hur 
arbetet ska bedrivas för att uppmärksamma och synliggöra våld i nära 
relationer och rutiner för orosanmälningar samt hur samverkan med föräldrar 
och förskola/skola ska ske efter anmälan. 

Bilaga: Kartläggning av arbete för att förebygga och minska 
våld i nära relation 
Framtagen handlingsplan följs utav en bilaga där kommunens befintliga arbete 
för att förebygga och minska våld i nära relation har kartlagts. Kartläggningen 
genomfördes på en workshop i maj 2018 där socialkontoret, 
utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret deltog. Kontoren arbetade 
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utifrån frågeställningarna: vad gör vi idag för att förebygga och minska våld i 
nära relationer samt vilka steg behöver vi ta för att för att utveckla arbetet? 

Socialkontoret arbetade under 2018 utifrån Riktlinje för våld i nära relationer. 
En riktlinje som revideras i Socialnämnden årligen och som gäller för samtliga 
verksamheter. Alla socialsekreterare inom myndighetsenheterna utbildas även 
inom metoden FREDA. FREDA är en metod som är framtagen av 
Socialstyrelsen för att identifiera och beskriva våldsutsatthet.  

Vidare finns det en socialsekreterare på halvtid som arbetar med fokus på våld 
i nära relationer och en samordnare för kvinnofrid inom vuxenenheten. 
Samordnaren har även ansvar för andra områden utöver det praktiska arbetet 
med kvinnofrid inom socialtjänsten. Om den som utövar våld söker hjälp via 
kommunens öppenvård kan de få hjälp via insatser på Härnevimottagningen. 
Insatserna bygger på att den som utövar våld ökar förståelsen om sig själv och 
hittar alternativ till våldshandlingar.  

Verksamheternas synpunkter 
Socialkontoret har skickat ut handlingsplan för att förebygga och minska våld i 
nära relation till enhetscheferna för kommunens vård- och omsorgsboenden 
samt till samtliga utförare inom hemtjänst och ledsagar- och avlösarservice 
enligt LOV, på remiss.  

Enhetscheferna inom vård- och omsorgsboendena har inga synpunkter utan 
tycker planen ser bra ut. 

Enhetscheferna inom hemtjänst och ledsagar- och avlösarservice tycker att det 
är en välarbetad handlingsplan som tar upp många viktiga aspekter såsom 
kompetensutveckling, resurser och samverkan. Handlingsplanen tar även upp 
vikten av att upprätta rutiner för anmälningar/oroanmälningar. Det är viktigt att 
alla anställda ska veta om hur de ska ansöka/anmäla våldet och ännu viktigare 
att de ska veta vad som händer med anmälningar som kommer till 
Socialtjänsten. Något som saknas enligt hemtjänsten är en samverkan när det 
gäller demens och våld i nära relation, något som ofta glöms bort inom 
kommunerna.  

Socialkontorets synpunkter 
Socialkontoret har vid ett tidigare tillfälle skickat sina synpunkter på fel i 
formalia och stavningar etc. till ansvarig relationsvåldsstrateg. Dessa behandlas 
ej här. 

Socialkontoret anser att handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 
relation är ett välarbetat dokument.  Handlingsplanen bygger på en workshop 
som genomförde under maj 2018 vilket gör att dokumentet är väl förankrat hos 
verksamheterna.  
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Kontoret anser att handlingsplanen tar upp konkreta exempel på hur det 
strategiska arbetet med våld i nära relation ska bedrivas i kommunen. Genom 
samverkan över kontorsgränserna, en kommunövergripande checklista för hur 
arbetet ska bedrivas samt rutiner för orosanmälningar och hur samverkan med 
föräldrar och förskola och skola ska ske efter anmälan, kan kommunens 
verksamheter komma igång med arbetet under 2019 på ett strukturerat sätt. 

Socialkontoret vill dock uppmärksamma, precis som hemtjänsten, om våld vid 
demenssjukdom. Våld vid demenssjukdom är vanligt och personer med 
demens kan uppträda aggressivt, antingen fysiskt eller verbalt. Detta kan vara 
mycket påfrestande för individen själv men även för dennes personal inom 
äldrevården, familj och vänner.  

Men även de med demenssjukdom kan vara de som utsätts för våld. Våld mot 
äldre kan se ut på många olika sätt. Precis som det framkommer i 
handlingsplanens bilaga så kan våld förutom att vara fysiskt även vara psykiskt 
eller ekonomiskt. Även försummelse kan räkas som våld. Våldsutövare kan 
vara till exempel vara anhöriga och partner, barn, vårdpersonal, gode man och 
färdtjänstpersonal.  

Socialkontoret delar Äldrecentrums uppfattning om att möta våld hos äldre är 
en svår uppgift som bland annat kräver att arbetat är organiserat, att alla 
inblandade har kunskap om området samt får utbildning samt stöd och 
handledning. Det krävs även en samverkan mellan kommer och hälso- och 
sjukvården men även andra professioner så som läkare och distriktssköterskor, 
sjukgymnaster, gode män, hemtjänst och personal på vård- och 
omsorgsboenden och biståndsbedömare.  

Barnperspektiv 
Barnperspektivet ska alltid beaktas i alla utredningar och insatser inom 
socialtjänsten. Detta gäller ärenden inom våld i nära relationer såsom 
äldreomsorgen.  

 

Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 
verksamhetsstöd 

 

Bilagor 
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1 Inledning 
Våld i nära relation är ett allvarligt folkhälso- och samhällsproblem. Att leva i 
frihet från våld är en mänsklig rättighet. Levnadsvillkor och livskvalitet 
påverkas allvarligt för de som är våldsutsatta. Det är fler kvinnor än män som 
utsätts för våld i nära relation. 

Våld mot kvinnor definieras i Istanbulkonventionen1 som: 

" ... ett brott mot de mänskliga rättigheterna och en form av diskriminering av 
kvinnor och avser varje fall av könsrelaterat våld som leder till, eller troligen 
kommer att leda till, fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller 
fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt lidande för kvinnor, inbegripet hot 
om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, oavsett om det 
sker i ett offentligt eller privat sammanhang." (artikel 3.a.)  

Det är viktigt att sätta ljus på att våld i nära relation är en situation som oftast 
föregåtts av en ”normaliseringsprocess” där en successiv förskjutning av 
gränser för vad som är acceptabelt inom relationen har skett. Våld kan också 
ske i en hederskultur och skiljer ut sig genom att våldet då är kollektivt 
sanktionerat av människor i omgivningen. 

Föreslagen handlingsplan baseras på en kartläggning av arbetet för att 
förebygga och minska våld i nära relation Upplands-Bro. Kartläggningen 
genomfördes under våren 2018. Utgångspunkten var att först se över hur 
verksamheterna inom Upplands-Bro kommun arbetar idag för att sedan kunna 
se vilka strategiska steg som behöver tas framöver. Det är av vikt att arbetet går 
i linje med det kommunövergripande arbetet för hållbar utveckling. Samverkan 
med andra aktörer såsom föreningslivet, polis, kvinnojouren Anna, 
primärvården och bostadsbolagen är avgörande för att lyckas med arbetet att 
förebygga och minska våld i nära relation. Kartläggningen bifogas som bilaga 
och syftar till att ge en bakgrund och ett sammanhang för arbetsområdet att 
förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun, samt visa 
på arbetet som görs inom den kommunala verksamheten.  

Ett kommunövergripande arbete för att förebygga och minska våld i nära 
relation i Upplands-Bro har inletts under våren 2018 då en strateg har anställts 
på halvtid för att samordna arbetet. Tjänsten är placerad inom socialkontoret på 
avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd. Tjänsten finansieras av 

                                                 

1Istanbulkonventionen kallas Europarådets konvention förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och av våld i hemmet då konventionen undertecknades i Istanbul maj 2011. Den 
trädde i kraft i Sverige november 2014.  
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kommunen och det finns externa medel sökta från Socialstyrelsen för att 
genomföra vissa insatser inom området. 
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1.1 Handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära 
relation 

Målet är att skapa en handlingsplan för att utveckla arbetet inför 2019 med 
aktiviteter på såväl lång och på kort sikt som kan följas upp. Det är viktigt att 
dessa integreras i ordinarie styrsystem och att varje nämnd ser vad den egna 
verksamheten kan bidra med. Arbetet samordnas av relationsvåldsstrategen. 
Övergripande syfte är att förebygga och minska våld i nära relation genom att 
utveckla det strategiska arbetet, samverkan och fördjupa den kollektiva 
kunskapen inom området.  

Innehåll: 

Organisation 

• Integrera arbetet för att förebygga och minska våld i nära relation med 
övrigt strategiskt förebyggande arbete i kommunen. Detta för att arbeta 
mer effektivt utifrån risk- och skyddsfaktorer. Under det Förebyggande 
rådet kommer olika operativa samverkansgrupper skapas, varav en 
grupp ska ha fokus på att förebygga och minska våld i nära relation. I 
grupp bör socialtjänsten, elevhälsa, gymnasier, fritid, polis och 
Kvinnojouren Anna ingå. Gruppen bör samordnas av strategen för våld 
i nära relation och syfta till att skapa ett effektivt operativt arbete med 
samsyn.  

 

Ökad kunskap 

• Skapa ett nätverk i kommunen som träffas två gånger per år för att 
sprida kunskap genom föreläsningar och presentationer av olika 
verksamheter. Nätverket ska utgöra en arena för samverkan och 
erfarenhetsutbyte. Inbjudna kommer att vara kommunala verksamheter 
såväl som andra berörda aktörer i kommunen.  

• Kunskapsseminarium och workshops för politiker och 
kommunledningen med syfte att öka kunskap om effektivt arbete för att 
förebygga och minska våld i nära relation. 

• Ta fram en plan för att fler berörda inom kommunens olika kontor ska 
genomföra webbutbildningen från Nationellt Centrum för Kvinnofrid. 

• Utveckla hemsidan med enkel och lättillgänglig information. Det finns 
idag ett system, Infogeneratorn, som är framtagen av Länsstyrelserna 
för att ge lättillgänglig och korrekt information på olika språk.  

• Ta fram, ett för kommunen gemensamt, informationsmaterial att sprida 
inom kommunens verksamheter, till exempel affischer och flyers. 
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Information ska finnas om var man kan vända sig inom kommunen, om 
Kvinnojouren Anna, Origo, BRIS och eventuellt fler aktuella aktörer. 
Under workshopen lyftes flera möjligheter till att sprida information 
fram som till exempel att skolbibliotek och bibliotek kan ha tema om 
våld via bokutställningar.  

Samverkan  

• Utveckla dialogforum med lokalinvånare och samverkan med det lokala 
föreningslivet med syfte att förebygga och minska våld i nära relation. 
Vidare är syftet att stärka sammanhållningen bland kommuninvånare 
samt förståelsen för det lokala arbetet bland kommunanställda och 
förtroendevalda.  

• Fördjupat samarbete med Origo utifrån hedersrelaterat våld via 
Integrationsenheten i Upplands-Bro kommun. 

Utveckling av arbetssätt 

• Kommunövergripande checklista för hur Upplands-Bro kommun 
arbetar för att uppmärksamma och synliggöra våld i nära relation och 
rutiner för orosanmälningar samt hur samverkan med föräldrar, förskola 
och skola ska ske efter anmälan.  

• Förändra rutinen att ekonomiskt bistånd betalas ut till enbart mannen 
(eller till endast en part om det är ett samkönat par) till att det ska 
betalas ut till båda makarna i ett hushåll. 

• Se över möjligheterna att arbeta med metoden Huskurage som drivs av 
en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära 
relation genom att ge grannar verktyg att agera. Huskurage är en policy 
som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att 
någon far illa. 
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2 Bilaga: Kartläggning av arbete för att 
förebygga och minska våld i nära relation 

 

2.1 Våld i nära relation - hur vanligt är det? 

Våld förekommer i alla åldrar och i samtliga samhällsgrupper. Det är drygt 25 
procent av Sveriges kvinnor som utsatts för våld i nära relation och cirka 17 
procent av männen. Det är lika vanligt förekommande i homosexuella som 
heterosexuella relationer. Det finns kvinnor som slår män men i majoriteten av 
fallen är det män som slår kvinnor. Det sambandet stärks ju grövre våld som 
används. Kvinnor har även en högre utsatthet för dödligt våld i en nära 
relation.2 

2.1.1 Utsatta grupper 

Det finns faktorer som kan bidra till ökad utsatthet och sårbarhet för våld, 
direkt eller indirekt.  

• Barn som är utsatta eller bevittnar våld 

• Kvinnor och barn som lever i en hederskultur 

• Personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar utifrån 
beroendeställning 

• Missbrukande kvinnor 

• HBTQ-personer 

• Äldre 

I sammanhanget bör nämnas att personer som är 65 år och uppåt är en växande 
grupp i befolkningen och även i denna grupp förekommer våld. Det finns även 
en särskild utsatthet i gruppen på grund av sjukdom som påverkar 
personligheten och kan utlösa våldstendenser hos de äldre som påverkar deras 
anhöriga och även brukare emellan. I en rapport från Länsstyrelsen3 lyfts att 
detta inte alltid ses som våld i nära relation och därför inte registreras eller 
anmäls. Äldre som behöver mycket vård från till exempel anhöriga, löper 
också större risk att bli utsatta för våld då de befinner sig i beroendeställning 
och de anhöriga befinner sig i en pressad situation.  

En intressant aspekt på utsatthet för våld som lyftes på nationella 
kvinnofridskonferensen i maj 2018 var att vara mamma. Att just sårbarheten – 
rädslan att förlora sina barn – kan leda till att kvinnor stannar i en våldsrelation. 

                                                 

2 SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. 
3 Länsstyrelsen Rapport 2017:20: Äldre och våld i nära relationer. En kartläggning om 
kommunernas arbete 2017. 
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Viktigt att notera är att de allra flesta våldsutsatta kvinnor är mammor och att ta 
detta i beaktande vid stöd och hjälp.  

 

2.2 Ett paradigmskifte har skett 
Den senaste tioårsperioden har arbetet för kvinnofrid och mot våld i nära 
relation genomgått ett paradigmskifte. Idag tar samhällets olika aktörer allt 
större ansvar för att ge stöd och hjälp till våldsutsatta vuxna och till barn som 
har bevittnat eller själva utsatts för våld. Tidigare har arbetet främst drivits av 
ideella krafter. Kommunens ansvar för att ge stöd och hjälp tydliggjordes 2007 
genom en skärpning av socialtjänstlagen (SoL) samt 2014 gjordes ett 
förtydligande av då Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om våld i 
nära relationer infördes.  

Sedan några år tillbaka har det skett en förskjutning till att prata om våldet i 
könsneutrala termer. Den pendeln är dock på väg tillbaka och vid Nationella 
Kvinnofridskonferensen4 i maj 2018 pratade flera av Sveriges experter och 
politiker inom området om vikten att våga prata om våldet ur ett genus - och 
strukturellt perspektiv, just för att tydliggöra att kvinnor är mer utsatta än män. 
I och med det bör vi använda begreppet kvinnofrid - mäns våld mot kvinnor - 
såväl som begreppet våld i nära relation – för att inkludera andra grupper som 
drabbas av våld. 

2.3 Två viktiga begrepp att definiera 

2.3.1 Våld 

Våld är en handling riktad mot en annan person, som genom denna handling 
skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och får denna person att göra något 
mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill. 5 

Olika former av våld  
• Fysiskt våld kan bestå av alltifrån hårda grepp, knuffar och örfilar till 

knytnävsslag, sparkar och användande av vapen.  
• Det psykiska våldet kan handla exempelvis om hot, tvång, trakasserier, 

glåpord, förlöjliganden, kontroll, och social isolering.  
• Sexuellt våld kan innebära att tvinga någon till sexuella handlingar, tvinga 

någon att titta på pornografi, sexuella trakasserier, sexuellt kränkande språk 
och våldtäkt. Det kan också handla om könsstympning och tvångsgifte.  

• Materiellt och ekonomiskt våld kan bestå av att ha sönder ägodelar som 
betyder mycket för den andre, stöld, att vägra den utsatta insyn i ekonomin 
och ekonomisk kontroll.  

                                                 

4 Nationell Kvinnofridskonferens 29 - 30 maj, 2018. Anordnad av Nationell myndighetssamverkan 
för kvinnofrid 
5 Definition av Per Isdal, grundare av Alternativ till våld.  



Utmaning:                    Att förebygga och 
minska våld i nära relation 

Innehåll 

 

11 
 

  

• Våld i form av försummelse riktas ofta mot personer med nedsatt 
funktionsförmåga som har svårt att i vissa avseenden klara sig själva. Det kan 
exempelvis handla om att inte ge den utsatta sin medicin eller mat, att inte 
hjälpa personen till sin rullstol från sängen och att inte ge hjälp med personlig 
hygien och annat.  

Ibland utövas inte våldet aktivt så ofta, det räcker att det finns där latent och att 
den utsatta vet att det kan upprepas, för att skapa en otrygg situation och 
begränsa och kontrollera den utsatta i dennes vardag.  

2.3.2 Nära relation 

Begreppet närstående är könsneutralt och syftar på varje person som den 
våldsutsatta bedöms ha en nära och förtroendefull relation till. Det kan handla 
om såväl makar, partners, sambor, pojk- eller flickvänner, som föräldrar, 
syskon, barn eller andra släktingar. Det kan även gälla andra personer som den 
våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation till. 
Bedömningen om vem som kan betraktas som närstående ska göras utifrån 
familje- och levnadsförhållanden i det enskilda fallet. 6 

2.4 Våld och hälsa 

Våld i nära relation har konstaterats vara ett av de allvarligaste problemen mot 
kvinnors hälsa enligt WHO (Världshälsoorganisationen) 2013. Det utövas 
främst av män som de har eller haft en nära relation med. 7  

Då våld i nära relation och det grövsta våldet är riktat mot kvinnor är det i 
sammanhanget av vikt att se vilka konsekvenser våldet har för kvinnors hälsa.8  

• Tecken på posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är tre till fyra gånger 
vanligare hos kvinnor som utsatts för allvarligt våld. 

• Depression är dubbelt så vanligt hos kvinnor som utsatts för allvarligt våld. 

• Fysisk ohälsa är dubbelt så vanligt hos kvinnor som utsatts för allvarligt våld, 
till exempel är hjärtinfarkt två till fyra gånger så vanligt i denna grupp. 

• Försäkringskassan handlägger cirka 11 000 fall årligen gällande 
sjukskrivning, rehabilitering eller aktivitetsersättning relaterat till misshandel, 
grov kvinnofridskränkning och olaga hot mot kvinnor.9 

                                                 

6 SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
7 SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och 
förtryck 
8 Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2014). Våld och hälsa. En befolkningsstudie om kvinnors 
och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa.  
9 Brottsförebyggande rådet, bra.se 
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2.5 Men det handlar inte bara om utsatta kvinnor 

2.5.1 Barn  

Begreppen kvinnofrid och våld i nära relation används parallellt för att belysa 
att arbetet dock inte enbart handlar om våldsutsatta kvinnor. Det är till exempel 
av vikt att uppmärksamma att det ofta finns barn som påverkas av våldet, 
antingen direkt genom att även de är våldsutsatta eller indirekt genom att vara 
vittne till och att leva i ett sammanhang där våld är en del av vardagen. Det tar 
sig i uttryck i olika former av fysisk och psykisk ohälsa, varav ett exempel är 
svårigheter att koncentrera sig i skolan. Utifrån konventionen om barns 
rättigheter ska barns bästa vara i fokus och det är centralt att komma ihåg i 
detta arbete när det finns minderåriga barn med i bilden.10  

2.5.2 Hedersrelaterat våld 

I ett sammanhang som präglas av hederskultur är det kollektivets (familjens 
eller släktens) intressen överordnade individens. Det bygger på traditioner och 
normer och det finns ett samband mellan utövande av religion och strävan efter 
att bevara heder. Däremot finns det inget samband mellan någon specifik 
religion och våld. Förtryck med hänvisning till heder återfinns inom olika 
etniska och religiösa grupper.11 I hederskultur sker det alltid repressalier om en 
person bryter mot regler eller normer där familjens heder kan vanäras. Det är 
framförallt normer kring sexualitet och relationer som är i fokus. Kvinnor och 
män bidrar till att reproducera hederskulturen och ofta är det såväl familj, släkt 
som grannar som ser till att den sociala kontrollen upprätthålls. 

I Sverige är det uppskattningsvis cirka tio procent av unga upp till 25 år som är 
utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är cirka 100 000 människor, 
varav de flesta är flickor och kvinnor.12  

Hedersrelaterat våld innefattar bland annat: 

• Flickor utsätts för könsstympning, vanligtvis mellan 4 och 14 år.13 

• Förbud mot kärleksrelationer innan äktenskap. 

• Att inte få välja partner själv. 

• Frånskilda kvinnor anses bryta mot familjens och släktens heder och kan 
därför utsättas för våld och förtryck.  

• Särskilt utsatta är HBTQ-personer då tvåsamhet och heterosexualitet är norm.  

                                                 

10 Regeringskansliet (2014): Konventionen om barns rättigheter med strategi för att stärka 
barns rättigheter i Sverige. 
11 Nationellt Centrum för Kvinnofrid (2010) Hedersrelaterat våld och förtryck – en kunskaps-
och forskningsöversikt.  
12 SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. 
13 UNICEF 2016, Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern 
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• Särskilt utsatta är även personer med funktionsnedsättning då de ofta är 
mycket beroende av sin omgivning. (Denna utsatthet för våld återfinns dock 
oavsett kontext, till stor del på grund av sin beroendeställning.) 14 

Att tänka på: 

• Då hederskultur är rådande är det vanligt att det som rör familjen hålls inom 
just familjen. Det anses självklart att inte prata med till exempel personal 
inom förskola, skola och socialtjänst om problem. Det gör det än mer viktigt 
att personal som möter familjer i olika verksamheter både har kunskap och 
vågar fråga om de uppfattar signaler att hedersrelaterat våld eventuellt 
förekommer.  

                                                 

14 Origo, www.origostockholm.se (2018) 

http://www.origostockholm.se/
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3 Vad har vi att förhålla oss till?  

3.1 Europarådets konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet 

Konvention kallas även Istanbulkonventionen då den undertecknades i Istanbul 
11 maj 2011. Sverige undertecknade konventionen samma dag och i november 
2014 trädde den i kraft i Sverige.15 

Istanbulkonventionen är det första juridiskt bindande regionala instrumentet 
om våld mot kvinnor i Europa.  

Istanbulkonventionen fördömer alla former av våld och beskriver våld mot 
kvinnor: ”som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan 
kvinnor och män.” Vidare fastslår den att våld mot kvinnor på strukturell nivå 
är relaterat till kön och konstaterar att kvinnor och flickor riskerar att utsättas 
för könsrelaterat våld samt våld i hemmet i större utsträckning än män. Arbetet 
för att förebygga våld blir då avgörande för att kunna uppnå jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Istanbulkonventionen särskiljer sig från andra 
definitioner av våld (se inledning) då den inkluderar ekonomiskt lidande. I en 
förklarande rapport beskrivs att ekonomiskt lidande kan ha samband med 
psykiskt våld, vilket leder till antagandet i rapporten. 

”… att förebygga våld mot kvinnor är av avgörande betydelse för att uppnå 
såväl formell som reell jämställdhet mellan kvinnor och män.” 

Istanbulkonventionen är enkelt och praktiskt skriven i olika artiklar som pekar 
ut att arbetet mot våld i nära relation bland annat ska bygga på: 

• Ett genusmedvetet förhållningssätt 
• Samordning av berörda aktörer, även frivilligorganisationer och civilsamhället 
• Se över ekonomiska resurser för att kunna bedriva ett adekvat arbete 
• Öka medvetenheten genom till exempel kampanjer och program 
• Samt att en så kallad hederskultur inte rättfärdigar någon typ av 

våldshandling.  

3.2 Mål för jämställdhet16 

Nationellt har det utformats jämställdhetspolitiska mål för att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av målen är att 

                                                 

15 Regeringskansliet 2014: Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och av våld i hemmet 
16 Mål för jämställdhet, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-
jamstalldhet/  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
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mäns väld mot kvinnor ska upphöra. Det finns även en nationell strategi17 
kopplad till arbetet som lyfter fram fyra viktiga områden: 

• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld. 
• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta 

kvinnor och barn.  
• Effektivare brottsbekämpning.  
• Förbättrad kunskap och metodutveckling 

3.3 Riktlinjer för våld i nära relation för Upplands-Bro 

Dessa riktlinjer är socialkontorets utgångspunkt för hur personer som utsätts 
för våld i nära relation ska bemötas av kontorets anställda och hur 
handläggningen ska bedrivas. Riktlinjerna innehåller även en omvärldsanalys, 
hur kommunens arbete ser ut, en fördjupning kring skyddade personuppgifter 
och om olika grupper såsom barn, äldre och HBTQ-personer. Även 
hedersrelaterat våld tas upp i dessa riktlinjer samt andra myndigheters ansvar. 
Riktlinjerna revideras varje år av Socialnämnden. I riktlinjerna står det även att 
det ska finnas både förebyggande och strukturerad samverkan när det gäller 
våld i nära relation i kommunen. 

Dessa riktlinjer gäller dock bara socialkontoret och i det framtida strategiska 
arbetet är det viktigt att sätta samverkan i fokus och se att ansvaret för att 
minska våld i nära relation inte enbart är socialkontorets ansvar. Dock är det 
viktigt att utgå från de riktlinjerna i det strategiska samverkansarbetet. Syftet 
med riktlinjerna är följande: 

• Att säkerställa att de utsatta som söker hjälp får ett professionellt bemötande 
och det stöd de har behov av oavsett vilken verksamhet de vänder sig till. 

• Att främja metod-och kompetensutveckling för personal som i sitt arbete kan 
komma i kontakt med våldsutsatta personer. 

• Att utveckla de verksamheter som möter våldsutsatta samt utveckla 
samverkan mellan dessa. 

• Att riktlinjerna ska ge vägledning och konkret stöd i arbetet med personer 
utsatta för våld i nära relation.  

 

                                                 

17 Regeringskansliet 2017: En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor 
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4 Samverkan och en del av ett 
kommunövergripande folkhälsoarbete 

4.1 Att förebygga våld som en del av ett folkhälsoarbete 

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem och det finns behov av att jobba 
förebyggande parallellt med arbetet med att stötta våldsutsatta i vardagen och 
att ha beredskap och kunna agera i akuta situationer. 

Att bedriva ett strategiskt förebyggande arbete är att ta en bred ansats. Det 
handlar om att förebygga stereotypa könsnormer och sexism men likväl att se 
att insatser behövs inom flera områden, till exempel inom förskola, skola och 
föreningsliv. Forskning visar att arbete som bidrar till förändring av normer om 
genus är effektivt. Det är ett arbete som bör riktas mot såväl både unga kvinnor 
som unga män. Viktigt att ta i beaktande är att arbeta normkritiskt inte handlar 
om att avskaffa normer, utan att identifiera normer som begränsar människor i 
sina liv, kvinnor såväl som män. Det är dessa normer ett förebyggande arbete 
siktar på att förändra. Helt enkelt handlar det om att ifrågasätta vad som anses 
kvinnligt respektive manligt samt arbeta för att förändra de relativt smala ramar 
som finns idag.18  

Ett strategiskt arbete för att förebygga och minska våld i nära relation innebär 
samverkan mellan alla kontor i Upplands-Bro kommun. Det är viktigt att 
understryka att det inte är ett arbete som enbart kan eller ska bedrivas av 
socialkontoret. Att upptäcka och våga ställa frågor till vuxna och barn kan 
göras i de verksamheter som möter just vuxna och barn. Det är viktigt att 
kommunens anställda har kunskap och rutiner för att ställa frågor i olika 
sammanhang vid misstanke om våld.  

4.2 Vad görs idag? 

Den workshop som genomfördes i maj 2018 med socialkontoret, 
utbildningskontoret och kultur- och fritidskontoret visar att det bedrivs arbete 
för att förebygga och minska våld inom dessa kontor redan idag. Däremot finns 
det samverkansvinster att göra, samt att intensifiera arbetet för att kunna 
upptäcka och hjälpa fler som är våldsutsatta, vuxna såväl som barn. Under 
workshopen arbetade man med två frågeställningar; vad gör vi idag för att 
förebygga och minska våld i nära relation samt vilka steg behöver vi ta för att 
utveckla arbetet. Nedan presenteras vad som görs idag inom respektive kontor. 
Kompletterande underlag från kommunledningskontoret har inhämtats under 
hösten 2018. 

                                                 

18 SOU 2014:6 Män och jämställdhet 
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4.2.1 Kommunledningskontoret 

Utvecklingsstaben arbetar idag strategiskt med frågor som rör integration- och 
inkludering, utveckling av mänskliga rättigheter och demokrati samt 
våldspreventivt arbete. Integrationsenheten arbetar med att upplysa 
lokalinvånare om jämställdhet och barnaga. En plan för hållbar utveckling är 
under utarbetning.   

 

4.2.2 Socialkontoret 

Socialkontoret arbetar idag utifrån de riktlinjer som tidigare nämnts. Alla 
socialsekreterare inom socialkontoret utbildas i metoden FREDA. Det är en 
metod som är framtagen av Socialstyrelsen för att identifiera och beskriva 
våldsutsatthet. Inom vuxenenheten finns det en socialsekreterare på halvtid 
som arbetar med fokus på våld i nära relation. Det finns en samordnare för 
kvinnofrid för det praktiska arbetet inom socialtjänsten (området är ett av tre 
som samordnaren ansvarar för). Det är få män som utövar våld som söker 
hjälp, men om någon söker finns det hjälp att tillgå via öppenvården på 
Härnevimottagningen. Insatserna bygger på att den som utövar våld ökar 
förståelsen om sig själv och hittar alternativ till våldshandlingar.  

Tillsammans med strategen för våld i nära relation ansvarar dessa tre 
funktioner (specialiserad socialsekreterare och kvinnofridssamordnare) för att 
delta i nätverk inom området. De nätverk som är aktuella är Origo (nätverk för 
hedersrelaterat förtryck) nätverk för Stockholms nordvästkommuner samt 
Länsstyrelsens strategiska nätverk. 

Arbete som bedrivs inom socialkontoret uppdelat på fyra områden: 

• Utbildning- och kompetensutveckling som dels handlar om utbildning inom 
verksamma metoder och vidareutbildning för personal och dels att bidra med 
kompetens till andra enheter och kontor. 

• Samverkan internt och externt som syftar till att skapa ett effektivt och 
tryggt arbete för de som är utsatta och även skapa ett kommunövergripande 
strategiskt arbete. 

• Insatser inom området, som är socialtjänstens ansvar, och innefattar 
utredning, samtal, bevilja insatser, stöd och skyddat boende. Om det finns 
barn med i bilden ska alltid deras behov vara i centrum. 

• Expertkunskap handlar om att det finns personer inom de olika enheterna 
som kan ”mer” om frågan, det bedrivs arbete utifrån välbeprövade metoder 
och personal utbildas kontinuerligt. 

För en mer utförlig lista av vad de olika delarna innehåller, se bilaga 1. 
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4.2.3 Utbildningskontoret 

När det gäller evidens och våldsförebyggande arbete är det skolan som arena 
där de mest verkningsfulla metoderna återfinns.19 Förskola och skola är en 
viktig arena utifrån den mängd tid barn och elever tillbringar i de 
verksamheterna. En viktig uppgift för skolan är att se till att alla elever får delta 
i all undervisning, även sexualundervisning och idrottsundervisning. Det är 
viktigt att slå fast att skolan inte är värdeneutral utan har sin bas i mänskliga 
rättigheter, demokratiska värderingar och att barnperspektivet ska genomsyra 
all verksamhet. Detta gäller även förskola där det finns stora möjligheter att 
arbeta förebyggande till exempel med social emotionell träning och 
normkritiska arbetssätt.  

Arbetet som bedrivs inom utbildningskontoret är uppdelat på fyra områden. 

• Samtal som innefattar att ta sig tid för samtal, genomföra hälsosamtal med 
elever och motivationssamtal med föräldrar/vårdnadshavare. 

• Utbildning och kompetensutveckling som inkluderar såväl att personalen 
går på utbildningar och föreläsningar som att sprida information om vart man 
kan vända sig genom anslag i de egna verksamheterna. 

• Samverkan inom utbildningskontoret med andra kontor inom kommunen 
med syfte att stötta barn/elever och föräldrar/vårdnadshavare. 

• Insatser handlar om metoder, lektionsteman och värdegrundsarbete inom 
skolan, men också att se och vara uppmärksam på barns och elevers beteende 
och ha rutiner för orosanmälan. 

För en mer utförlig lista av vad de olika delarna innehåller, se bilaga 1. 

4.2.4 Kultur - fritidskontoret 
Inom idrotten samlas många barn och ungdomar och detsamma gäller för olika 
kulturverksamheter såsom bibliotek och kulturskola. Det skapar en arena för att 
arbeta förebyggande, framförallt på universell nivå. Verksamheter som syftar 
till att stärka ungas självkänsla och trygghetskänsla bidrar till ett 
våldsförebyggande arbete.  

Arbetet som bedrivs inom kultur- och fritidskontoret uppdelat på två områden. 

• Viktiga vuxna som handlar om att skapa förtroendefulla relationer för att 
kunna vara ett stöd och kunna slussa vidare om det finns behov av mer hjälp. 

• Samverkan som innebär att rådfråga, göra orosanmälningar och medverka på 
möten för Elevhälsoteamen. 

För en mer utförlig lista av vad de olika delarna innehåller, se bilaga 1. 

                                                 

19 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (2014b). Inget att vänta på. Handbok för 
våldsförebyggande arbete med barn och unga. 
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4.3 Best practice 

Trots att kommunernas ansvar för stöd till våldsutsatta kvinnor har förtydligats 
under den senaste tioårsperioden finns det begränsad forskning kring vad stödet 
innehåller idag och hur det bör utformas. En avhandling20 lyfter fram 
gemensam kunskap och syn på sociala problem för ett fungerande arbete inom 
området. Vidare visar avhandlingen dels att behoven hos våldsutsatta kvinnor 
är komplexa men också att det finns stora variationer kvinnor emellan. De 
kategorier av stöd som lyfts fram som viktiga är: 

• Boende (skydd, stöd och långsiktighet) 
• Ekonomiskt och praktiskt stöd 
• Samtalsstöd (som visar sig vara den form av stöd som inte alltid går att 

erbjuda inom kommuner) 

Utifrån Öppna jämförelser har Sveriges kommuner och landsting identifierat 
fem faktorer som främjar kvalitet inom kvinnofridsområdet inom kommuner21. 

1. Många vägar in 

Det handlar om att tidigt nå våldsutsatta och våldsutövare och erbjuda 
olika och lättillgängliga vägar till stöd, hjälp och skydd. Att ha låga 
trösklar genom att bygga upp kunskap och förtroende för den stöd- och 
hjälpverksamhet som kommunen erbjuder. Det finns ofta rädslor och 
föreställningar om vad som kan hända om man ber om hjälp. Det 
handlar även om att sprida information och göra det förebyggande 
våldsarbetet tydligt och tillgängligt så att personal både vågar se och 
ställa frågor. 

2. Direkt och adekvat stöd och hjälp 

Det handlar om att ha en tydlig process för att kunna agera snabbt. 
Många våldsutsatta förminskar och förnekar sin utsatthet och därför blir 
det viktigt att agera snabbt. Säkerheten för den som är utsatt och 
eventuella barn måste stå i centrum. Det lyfts fram att det krävs 
specialistkompetens hos en eller flera handläggare inom området och 
att barnperspektivet ska stå i centrum. 

3. Integrera kvinnofridsarbetet i ordinarie strukturer 

Det handlar om att bygga upp ett långsiktigt, strategiskt och målinriktat 
arbete inom ordinarie styr- och ledningssystem. Det är vikt att arbetet är 
politiskt prioriterat och att arbetet går från ord till handling, att hitta 

                                                 

20 Ekström, Veronika (2016) Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd till kvinnor som utsatts 
för våld i nära relationer. Linköpings Universitet. Filosofiska fakulteten. No. 689.  
21 Sveriges kommuner och landsting (2016). Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet. En 
undersökning av utvecklingen av arbetet mot våld i nära relationer i kommuner.  
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lämpliga indikatorer för att kunna mäta resultat och att sätta tydliga och 
tidsbestämda mål och delmål.  

4. Samverkan med andra samhällsaktörer 

Det handlar om att upprätta en strukturerad samverkan inom 
kommunen och med andra aktörer såsom polis, hälso-och sjukvård och 
kvinnojourer. I samverkan är det viktigt att tydliggöra roller, ansvar och 
befogenheter för att arbeta effektivt ihop.  

5. Nationellt stöd 

Det handlar om att det på ett nationellt plan behöver bedrivas ett aktivt 
arbete genom att ta fram nationella handlingsplaner och satsningar samt 
att myndigheter tillhandahåller handböcker, vägledningar och 
kompetensutveckling inom området. Det innefattar även de projekt som 
har varit möjliga utifrån nationell finansiering.  

 

4.4 Vi behöver jobba på olika nivåer för att bli 
framgångsrika 

Förebyggande arbete behöver bedrivas på tre olika preventionsnivåer för att det 
ska bli framgångsrikt. Det handlar om att arbeta på olika sätt på olika arenor 
för att skapa medvetenhet om våld i nära relation och om kvinnofrid, vart man 
kan vända sig och ha ett effektivt arbete med de som är utsatta. Nedan beskrivs 
de tre olika preventionsnivåerna och vad arbete på respektive nivå kan innebära 
inom detta område. 

• Universell nivå: är riktat mot alla barn, ungdomar och vuxna utifrån att vi 
inte kan förutsäga vilka som kommer att bli utsatta. Ett universellt 
förebyggande arbete är de insatser vi gör innan våldet och det hedersrelaterade 
våldet har skett. Exempel på universella insatser kan vara att biblioteken 
ställer fram böcker som handlar om utsatthet, våld och att leva i hederskultur 
eller att unga får tillgång till program som ger verktyg för hälsosamma och 
jämställda relationer. Ansvaret för det universella arbetet är delat mellan 
kommunens olika aktörer, interna som externa aktörer.  

• Selektiv nivå: är akuta insatser när våldet har skett, till exempel att den 
våldsutsatta och eventuella barn tas om hand i säkra miljöer och akuta skador 
dokumenteras. Detta är framförallt socialtjänstens ansvar. Selektivt 
förebyggande arbete riktar sig även till riskgrupper, i detta de som riskerar att 
utsättas för våld. 

• Indikerad nivå: är insatser som sker efter det att våld har skett och kan 
omfatta behandling av såväl våldsutsatta som våldsutövare. För den utsatta 
innebär det ofta bearbetning av trauma. Det huvudsakliga ansvaret ligger hos 
socialtjänsten, men ofta är det bra med samverkan med till exempel förskola, 
skola och äldreomsorgen.  
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4.4.1 Befintliga strukturer 

Det finns idag ett Förebyggande råd som arbetar kommunövergripande för 
prevention där kommunkontorets funktioner för social hållbarhet, integration 
samt trygghet och säkerhet ingår. Även nyckelfunktioner från andra kontor 
deltar i arbetet. Rådet är ett forum där det strategiska kommunövergripande 
arbetet för att förebygga och minska våld i nära relation kan ingå för att 
underlätta samverkan mellan funktioner och arbetsområden. Att arbeta 
förebyggande mot våld i nära relation framgångsrikt innebär att arbeta 
tvärsektoriellt och då är en effektiv samverkan central. Det går hand i hand 
med drogförebyggande arbete, brottsprevention, integrationsarbete, 
föräldrastödsarbete samt social hållbarhet. Vad vi än vill förebygga är ett 
tvärsektoriellt samverkansarbete centralt för att lyckas.  

4.4.2 Operativ nivå 

Under det Förebyggande rådet kommer olika operativa samverkansgrupper 
skapas, varav en grupp bör ha fokus på att förebygga våld i nära relation. I 
gruppen bör socialtjänsten, elevhälsa, gymnasier, fritid, polis och Kvinnojouren 
Anna ingå. Gruppen bör samordnas av strategen för våld i nära relation och 
syfta till att skapa ett effektivt operativt arbete med samsyn.  

4.4.3 Att våga se och våga fråga är avgörande 

Avgörande för om arbetet för att minska våld i nära relation ska minska är att 
anställda och medborgare ska veta vart man kan vända sig om en person 
berättar om upplevelser av våld, antingen i nära relation eller hedersrelaterat 
våld. Det behöver finnas lättillgänglig information på olika platser, både 
digitalt och som information på till exempel skärmar eller lappar inom olika 
verksamheter.  

4.4.4 Kompetensutveckling  

Det finns idag en webbutbildning om kvinnofrid och våld i nära relation som 
tagits fram av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK), Socialstyrelsen och 
länsstyrelserna som nu används runt om i landet.  

Ett gott exempel är Kristianstad där snart alla cirka 550 kommunanställda inom 
arbete- och välfärdsförvaltningen har gått kursen. Det innefattar 
behandlingspersonal, handläggare, HR-personal, SFI-anställda och personal på 
utvecklingsfunktioner. I andra kommuner finns exempel på att man satt ihop 
grupper inom olika områden som tillsammans går den webbaserade 
utbildningen.  
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5 Utveckling av arbetet 
Under workshopen i maj 2018 togs olika förslag på utveckling fram. Utifrån 
det underlaget samt den kunskap som finns om framgångsrikt arbete, följer här 
förslag på vidare arbete i Upplands-Bro kommun.  
En central del i arbetet är att det ska bli ”lättare” att se och våga fråga om våld 
genom att öka kunskapen hos alla som möter vuxna och barn om var man kan 
hänvisa vidare om det är så att personen man pratar med är utsatt för våld.  

En viktig del som lyftes fram på workshopen är att lyfta och våga fråga också 
när det gäller våra egna arbetskamrater, inom våra egna verksamheter. Till 
exempel om en kollega har blåmärken och/eller skador. Prata med denne, visa 
omsorg och öppna för dialog. Jag tror du blivit slagen. Du kan berätta om det 
om det är så.  
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6 Vill du lära mer om kvinnofridsarbete och 
våld i nära relation?  

 
1. Ekström, Veronika. (2016) Det besvärliga våldet. Socialtjänstens stöd 

till kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Linköpings 

Universitet. Filosofiska fakulteten. No. 689.  

2. Europarådets konvention förebyggande och bekämpning av våld mot 

kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen). Istanbul maj 

2011.  

3. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (2014b). Inget att 

vänta på. Handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga. 

4. Nationellt Center för Kvinnofrid (2010) Hedersrelaterat våld och 

förtryck – en kunskaps-och forskningsöversikt 

5. Nationellt Center för Kvinnofrid (2014). Våld och hälsa. En 

befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen 

till hälsa.  

6. SOU 2014:6 Män och jämställdhet 

7. SOU 2014:49 Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. 

8. SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

9. Sveriges kommuner och landsting. (2016) Framgångsfaktorer i 

kvinnofridsarbetet. En undersökning av utvecklingen av arbetet mot 

våld i nära relationer i kommuner.  

10. UNICEF 2016, Female Genital Mutilation/Cutting: A global concern 

6.1 Hemsidor 

 
1. Brottsförebyggande rådet, www.bra.se 

2. Nationellt Center för Kvinnofrid, www.nck.uu.se 

3. Origo - resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld 

www.origostockholm.se 

4. Mål för jämställdhet, https://www.regeringen.se/regeringens-

politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/ 

http://www.nck.uu.se/
http://www.origostockholm.se/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/


Utmaning:                    Att förebygga och 
minska våld i nära relation 

Innehåll 

 

24 
 

  

5. Agenda 2030 och de globala målen, med exempel på mål 5 om 

jämställdhet mellan könen. 

(http://www.globalamalen.se/internationella-dagen-avskaffandet-av-

vald-mot-kvinnor/)  

6. Kvinnokonventionen för att belysa området som ett folkhälso- och 

samhällsproblem. (http://www.unwomen.se/om-oss/vad-gor-vi/stoppa-

vald-mot-kvinnor/)  

7. Barnkonventionen, ge exempel på mål 19 om barns rätt att skyddas 

mot fysiskt eller psykiskt våld eller utnyttjande av föräldrar eller andra 

vårdnadshavare. (https://unicef.se/barnkonventionen)  

8. Helhetsgrepp - Vi delar analysen om att insatserna för att bekämpa 

våld i nära relationer måste göras utifrån ett rättsligt, socialt, 

ekonomiskt och hälsorelaterat perspektiv samt inte minst ur ett 

jämställdhetsperspektiv. 

(http://www.valdmotnara.se/dusomjobbarmedfragan/omvaldinararelatio

ner.4.4f12e2b41399619c73c648.html)  

9. Ojämlika levnadsvillkor. Om hur konsekvenser av ojämlika 

levnadsvillkor och barnfattigdom ökar barns risk att hamna i 

våldsamma miljöer- och relationer. 

(https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14233/pdf/rb_rapport_

2018_final.pdf samt 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/

arsrapporter/signaler/ 

 

http://www.globalamalen.se/internationella-dagen-avskaffandet-av-vald-mot-kvinnor/
http://www.globalamalen.se/internationella-dagen-avskaffandet-av-vald-mot-kvinnor/
http://www.unwomen.se/om-oss/vad-gor-vi/stoppa-vald-mot-kvinnor/
http://www.unwomen.se/om-oss/vad-gor-vi/stoppa-vald-mot-kvinnor/
http://www.unwomen.se/om-oss/vad-gor-vi/stoppa-vald-mot-kvinnor/
http://www.unwomen.se/om-oss/vad-gor-vi/stoppa-vald-mot-kvinnor/
https://unicef.se/barnkonventionen
http://www.valdmotnara.se/dusomjobbarmedfragan/omvaldinararelationer.4.4f12e2b41399619c73c648.html
http://www.valdmotnara.se/dusomjobbarmedfragan/omvaldinararelationer.4.4f12e2b41399619c73c648.html
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14233/pdf/rb_rapport_2018_final.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14233/pdf/rb_rapport_2018_final.pdf
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/arsrapporter/signaler/
https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/arsrapporter/signaler/
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7 Bilaga 1 Vad görs idag för att förebygga 
och minska våld i nära relation? 

Socialkontoret - fyra arbetsområden 

 
Utbildning och kompetensutveckling 

• Utbildning för nyanställda 
• Utbildning inom metoden FREDA för berörd personal 
• Webbutbildning kring våld i nära relation 
• Fråga finns i handläggares utredningsmaterial (BAS) 
• Medverkan på utbildningar, interna och externa, om våld i nära relation. 
• Bidrar till kompetensutveckling genom informationsträffar om anmälan 

och socialtjänstens arbete för förskolor, skolor och elevhälsa i 
kommunen 

• Information på SFI om våld mot barn 

Samverkan internt och externt 

• Inrättande av tjänst som strateg för våld i nära relation för 
kommunövergripande arbete och samverkan 

• Samverkan med Kvinnojouren Anna 
• Samverkan med Origo, kompetenscentrum mot hedersrelaterat förtyck 

och våld. 
• Samverkan med polis 
• Samverkan med BVC 
• Samverkan med familjerätt 
• Samverkan mellan socialkontorets enheter då det ofta handlar om både 

barn och vuxna 
• Orosanmälningar mellan enheter inom socialkontoret 
• Lotsa rätt genom samverkan 
• Informerar den utsatte om andra samhällsaktörer 

Insatser 

• Tar emot anmälningar och ansökningar 
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• Inleder utredning på alla barn som utsatta för våld eller bevittnat våld 
hemma 

• Erbjuda möte 
• Stödsamtal & rådgivning  
• Utreder och placerar  
• Vid nybesök ställs frågan om våld 
• Barnens behov i centrum (BBIC), att fråga om våld även om inte 

utredningen handlar om det 
• Polisanmälan i vissa fall 
• Insats familjebehandling, kommunens öppenvård Solängen  
• Erbjudet stöd/insatser via vår öppenvård 
• Erbjuder anhörigstöd 
• Skyddat boende 
• Involvera nätverk som stöd för förändring 
• Särskilt boende för äldre. Vi är uppmärksamma på hur besökande barn 

behandlas av boende (många gånger dementa)  
• Alltid skydda barn 
• Uppmärksammar relationsvåld inom alla målgrupper 

Expertkunskap 

• Speciell funktion, socialsekreterare med expertis inom våld i nära 
relation inom Vuxenheten 

• Utreder hur våldet påverkar barnet och erbjuder stöd utifrån det på Barn 
och ungdomsenheten 

• Kontinuerlig användning av metoden FREDA som är ett underlag för 
samtal om det våld som förekommit och bedömningen av behov av 
hjälp och skydd 

• Arbetar med Trappan som är en modell för krissamtal med barn som 
upplevt våld i sin familj 

• Arbeta med familjen och ge stöd att inte använda våld 
• Gör upp planering för om förändringen inte håller i sig. Vad gör vi då? 

Vem gör vad? Hur, när och vad blir konsekvenserna? Alla i familjen, 
både det privata och professionella nätverket ska veta och aktiveras  

• Varje enhet inom myndighet har (ska ha) en representant för enheten 
som jobbar lite extra i frågan. 
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Utbildningskontoret – fyra arbetsområden 

 

Samtal 

• Samtal i elevhälsan 
• Ge utrymme till samtal 
• Föräldragrupper och babymassage ger utrymme till nära samtal 
• Prata i skolan kring barnkonventionen – öppna för samtal om barns 

rättigheter 
• Samtal med elever om våld och värderingar. Våld är aldrig acceptabelt 
• Stöttande samtal 
• Enskilda hälsosamtal med elever (ställer direkta frågor om 

hemsituation, mående och hälsa) 
• Motivationsarbete i enskilda samtal, till exempel kring att lämna 

relation och förändra sitt beteendemönster 
• Förskolechef och pedagoger har gemensamma samtal med 

föräldrar/vårdnadshavare 

Utbildning och kompetensutveckling 

• Utbildning för personal kring våld i nära relation och hedersfrågor av 
psykologer i Resursteamet. 

• Handledning för personal 
• Anslag i skolans lokaler om BRIS och var man kan vända sig 
• Resursteamet genomför föreläsningar om våld i nära relation till 

skolpersonal  

Samverkan  

• Samarbete mellan enheter inom Utbildningskontoret, till exempel att 
skolpersonal uppsöker kurator vid oro 

• Elevhälsoteamets möten varje vecka 
• Rådfrågar och gör orosanmälningar till socialtjänsten 
• Samarbete socialtjänst kring utredningar 
• Samarbetar med Solängen och Bryggan 
• Samarbetar med Kvinnojouren Anna 

Insatser 

• Arbetar med metoden ”Stopp min kropp” 
• Temaarbete om sexualitet och heder på språkintroduktion 
• Medvetandegör Barnkonventionen i verksamheten 
• Värdegrundsarbete i klassrum/barngrupper 
• Ställer frågor till föräldrar vid oro för barn 
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• Dokumenterar samlar information kring barnet, agerar ”ögon och öron” 
genom att se till elevers beteende, uppvisade svårigheter och observerar 
relation till exempel i elevstödsmöten där föräldrar medverkar 

• Grupper för generellt föräldrastöd 
• Rutiner för att anmäla inom förskola och skola 
• Förskolan arbetar kring ett material med figuren ”Liten och trygg” 
• Förskola arbetar med barnen kring känslor. Att bära hemligheter etc.  
• Reagerar för syskons oro för yngre/äldre syskon 
• Öppna förskolan har informationsmaterial om våld i nära relation och 

pedagogerna har kunskap inom ämnet. 

 

Kultur -och fritidskontoret – två arbetsområden 

 

Viktiga vuxna 

• Kulturpedagogerna är viktiga vuxna som ser och hör och ofta har unga 
stort förtroende för dem 

• Vara ett stöd för unga i verksamheten 
• Lyssnande till ungas historier 
• Reagera för syskons oro för yngre eller äldre syskon  
• Slussar vidare till hjälp 

Samverkan 

• Gör orosanmälningar till socialtjänsten 
• Anmäler oro till skolledning 
• Ringa och rådfråga Barn- och ungdomsenheten (barn, ungdomsenheten) 
• Medverkar på möten för Elevhälsateam 
• Samverkan med BVC om barns utveckling till exempel läsförmågan 
• Samverkan med polis och anmäler vid behov 
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Verksamhetsberättelse 2018 

Förslag till beslut 

Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för år 2018, vilken 

översändes till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

Socialkontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2018 i enlighet med 

Kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av 

fullmäktige beslutade budgeten för 2018.  

 

För Socialnämndens huvudram redovisas ett överskott om 16 269 tkr och ett 

underskott om 1 449 tkr redovisas för ekonomiskt bistånd. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04 

 Verksamhetsberättelse 2018 

Ärendet 

Verksamheten inom socialkontoret har under år 2018 bedrivits enligt 

ansvarsområde, uppställda mål och uppdrag.  

 

Sammantaget redovisar Socialnämnden ett överskott om 16 269 tkr främst 

beroende på minskade kostnader för köp av externa platser inom 

äldreomsorgen, vakanta tjänster under årets första del, minskade köp av 

konsulttjänster samt ersättning för personlig assistans.  

 

För ekonomiskt bistånd redovisas ett budgetunderskott om 1 499 tkr. 

 

Barnperspektiv 

Socialkontoret konstaterar att förslag till beslut inte strider mot barnets bästa.   
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Norrgårdens vård- och omsorgsboende har utökats med sex platser för demenssjuka. 

Inom LSS har gruppbostaden Parkvägen, med sex platser öppnats. Gula och Rosa villan 

har utökats med en plats vardera. Verksamheterna för ensamkommande flyktingbarn har 

ställts om. Lönetrappa infördes för socialsekreterare och biståndshandläggare. LOV 

inom vård- och omsorgsboende publicerades i januari 2018. Projektet Trygg/förstärkt 

hemgång har startats upp. Socialkontorets ledare har utbildats i feedbackkultur. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Socialnämnden ansvarar för omsorg av äldre, personer med funktionsnedsättning samt 

att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade 

lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer 

med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska 

funktionsnedsättningar samt kommunens flyktingmottagande. 

Inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden och inom gruppboenden samt daglig 

verksamhet enligt LSS ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till 

sjuksköterskenivå. 

Socialkontorets tre myndighetsenheter, barn- och ungdomsenheten, vuxenenheten och 

biståndsenheten för äldre- och funktionshinderomsorg, handlägger ärenden enligt SoL, 

LVU, LVM och LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet som hemtjänst, vård- 

och omsorgsboenden, grupp- och serviceboenden, personlig assistans, stöd för barn och 

unga, öppenvård för personer med missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen 

för kvalitet - och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, 

genomför avtals- och kvalitetsuppföljningar, håller i övergripande projekt, 

omvärldsbevakning samt samordning av Socialnämndens budget och ärenden till 

nämnden. 

  

1.3 Verksamheten i siffror 

  2018 2017 2016  

Nämndens nettokostnader 369 952 359 640 320 075  

Nämndens budgetavvikelse 16 268 -5 199 1 694  

Ekonomiskt bistånd nettokostnader 22 069 21 648 25 620  

Ekonomiskt bistånd budgetavvikelse -1 449 -1 028 5 568  

Antal månadsavlönade personer 448 427 426  

Varav antal tillsvidareanställda personer 418 403 395  

Antal vårddygn vuxna 1 934 1 284 1 818  

Antal vårddygn barn och unga 20 706 36 438 40 184  

Andel invånare i behov av ekonomiskt 
bistånd 

1,5 % 1,61 % 1,54 %  
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1.4 Viktiga händelser under året 

Myndighetsenheterna 

Alla enheter har ett pågående utvecklingsarbete med fokus på den egna handläggningen, 

brukar-/klientinflytande samt att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats. Samtliga enheter 

har sett över telefontider och mötesstrukturer för att frigöra mer tid till klient- och 

brukarmöten. Socialsekreterare och biståndshandläggare ingår i en lönetrappa där ett 

visst lönepåslag, utöver lönerevision, görs efter en viss anställningstid. Enheterna har 

gemensamma möten varje månad för att tillsammans med alla medarbetare gå igenom 

arbetssituation samt gemensamma dokument och policys. Bland annat har 

myndighetsenheternas dokument Enhetsövergripande samverkansområden uppdaterats. 

Samtliga enheter har arbetat med att införa feedbackkultur för att utveckla medarbetare 

och verksamheter. 

Samtliga myndighetsenheter är i behov av bostäder och boende för de olika 

målgrupperna. En utmaning idag är att flytt från någon av socialkontorets lägenheter till 

egen eller annan bostad ofta tar lång tid. Enheterna har ett pågående arbete för att stötta 

individer till att få egen eller annan bostad. 

Vuxenenheten 

Utvecklingsarbetet som påbörjades i slutet av 2016 för att förbättra för klienterna och 

göra enheten till en mer attraktiv arbetsplats har fortsatt under 2017 och 2018. I arbetet 

för ökad kvalitet har metodmöten införts för att bland annat utveckla handläggning samt 

rutiner processer har setts över. Sedan början av mars 2018 är personalstyrkan fulltalig 

utan konsulter. I september gjordes en ersättningsrekrytering av en socialsekreterare. 

Bland annat har nedanstående genomförts under året: 

 Möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd digitalt, så kallad e-ansökan. I och 

med detta har arbetssätt och rutiner uppdaterats. Individer som ansöker för första 

gången ska alltid träffa en socialsekreterare innan beslut om ekonomiskt bistånd, 

vilket ges efter maximalt tio dagar när ansökan är komplett. När e-ansökan  

används skapas mer tid till samtal/möten med klienter. 

 Utbildning i Motiverande samtal, MI. MI är en samtalsmetod som syftar till att 

få individer att känna större delaktighet i pågående förändringsarbete. MI-

grupper har införts för att vidareutveckla och hålla arbetssättet levande. 

 En åtgärdsplan för att öka brukarmedverkan och känsla av delaktighet har 

upprättats. 

 Socialsekreterare erbjuds möjlighet att lära sig arbetsuppgifter/målgrupp som de 

vanligtvis inte arbetar med vilket är en del i att vara en attraktiv arbetsplats och 

förbereda för eventuella framtida rekryteringsutmaningar. En viss kompetens 

ska inte vara knuten till en eller väldigt få personer. 

 Fortsatt arbete med fokusklienter med målet att avbryta långa perioder av 

bidragsberoende och komma i egen försörjning. En del av det har varit en 

utveckling av samverkan med Arbetsmarknadsenheten. 

 En bostadsguide har tagits fram för personer som kommer i kontakt med 

vuxenenheten/socialkontoret i syfte att få en egen bostad. Ytterligare arbete har 

gjorts med individer som är beviljade träningslägenheter för att öka möjligheten 

att få ett eget hyreskontrakt. Det innebär att en del individer inte längre behöver 

ha kontakt med socialkontoret samt att det skapar en fungerande boendekedja 

som lösgör lägenheter. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2019 då det 
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framkommit fler utvecklingsområden. 

 I maj/juni påbörjades arbetet för att anpassa verksamheten efter direktiven som 

den nya gymnasielagen medförde. Sedan 1 juli administrerar vuxenenheten 

ersättning till tillståndssökande enligt Lagen om mottagande av asylsökande, 

LMA. Migrationsverket ersätter socialkontoret för denna kostnad. 

Processbeskrivningar och kunskapsinhämtning har setts över och ändrats. Det 

var kort om tid mellan beslut och införande samt att det inte var klarlagt och 

tydligt vilket ansvar socialtjänsten skulle ha för denna målgrupp. Detta arbete 

har fortsatt under hösten. 

  

Barn- och ungdomsenheten 

På grund av sjukskrivning av samordnare större delen av våren har det varit hög 

belastning för övriga ledningsgruppen, och vissa brister i det nära ledarskapet inom 

enheten. Efter sommaren tillträdde en vikarierande samordnare vilket bidragit till högre 

stabilitet och mer stöd för medarbetarna. 

Tre personer har under året avslutat sin tjänst, sex personer har varit föräldralediga och 

tio nya medarbetare har rekryterats och börjat. På grund av vakanser, föräldraledigheter, 

många nyanställda och högt ärendeinflöde har enheten i perioder varit beroende av att 

anlita konsulter för att klara av sitt uppdrag. 

Antalet inkomna anmälningar och ansökningar har varit ungefär detsamma som 

föregående år.  De inkomna anmälningarna som rör oro för barn 0 -12 år har ökat något 

medan andelen som rör ungdomar 13 -18 år har minskat något. Antalet inledda 

utredningar har ökat med 25 procent sedan 2017. 

Arbetet för att öka andelen kommunplacerade ensamkommande flyktingbarn samt 

minska andelen placerade inom konsulentstödda verksamheter har fortsatt. Till följd av 

flera avslagsbeslut i asylärenden, att några fyllt 21 år och inte längre haft rätt till bistånd 

samt att några har lämnat landet har antalet ensamkommande ungdomar som är 

placerade genom barn- och ungdomsenheten sjunkit till 44 individer, vid årets början 

var antalet individer ca 60. Åtta ensamkommande barn och ungdomar har under året 

anvisats till kommunen. Samarbetet med såväl kommunens egna stödboende som med 

integrationsenheten har utvecklats. 

Under året har arbetet med att arbeta enligt Signs of safety samt att fördjupa utrednings- 

och uppföljningsmetodiken Barns behov i centrum (BBiC) fortsatt. Arbetet med att öka 

barns delaktighet, bland annat genom att använda häftet Min Utredning har fortsatt. 

Häftet har även under 2018 mött stort intresse och medarbetare har vid flera tillfällen 

föreläst om det. Forskningsstudie kring resultatet av användandet pågår genom FoU 

Nordväst. Arbetet med att utveckla ett motsvarande material för ungdomar har 

påbörjats. 

Biståndsenheten 

Enheten har arbetat med tillgängligheten för invånare, utförare och brukare och har i 

och med det förändrat telefontider och mötestider samt lämnat garanti på återkoppling 

av telefonmeddelanden. 

Med utredningsmetoden Individens Behov i Centrum, IBIC, i samtliga utredningar 

möjliggörs större delaktighet och påverkan för brukare i beslut om insatser. Brukare 

medverkar till att sätta egna mål som sedan följs upp. Handläggare stöttar till att se egna 

resurser som bidrar till självständighet samt ger förslag på exempelvis hjälpmedel och 
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andra aktörer. 

Socialstyrelsen genomför årligen en undersökning av de äldres uppfattning om vården 

och omsorgen inom områdena hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden. 71 procent 

av brukarna upplever att handläggarens beslut är anpassade efter deras behov, 26 

procent upplever att besluten delvis är anpassade efter dem medan 3 procent upplever 

att besluten inte alls är anpassade. En förbättring från år 2017 då resultatet var 69 

procent nöjda med beslutet, 27 procent delvis och 4 procent inte alls. 

Enheten har under år 2018, tillsammans med Arbetsmarknadsenheten, AME, påbörjat 

en omvärldsbevakning i syfte att ta fram förslag på hur en framtida daglig verksamhet 

kan se ut i förhållande till de behov och önskemål som finns hos brukarna. 

Med målet att nå en optimal organisation för att nå bästa resultat för brukare, stärka 

biståndshandläggarna, stärka varumärket biståndsenheten och öka attraktiviteten har ett 

utvecklingsarbete inletts våren 2018. Uppdraget genomförs av extern konsult 

tillsammans med enhetschef och samtliga medarbetare. Bland annat har arbetsmetoder, 

arbetssätt, samverkan, ärendedragningar och arbetsplatsträffar setts över. Arbetet 

fortsätter under 2019 utifrån framtagen handlingsplan. 

Under året har biståndsenheten rekryterat nio nya medarbetare, sex biståndshandläggare 

inom  äldreomsorg och LSS/socialpsykiatri samt tre undersköterskor till teamet 

Trygg/Förstärkt hemgång. Samtliga medarbetare på enheten arbetar heltid. 

Projektet Trygg/förstärkt hemgång pågår sedan mars 2018 till och med 28 februari 

2020. Det består av tre undersköterskor med mångårig erfarenhet från hemtjänsten, en 

av dem har en samordnande funktion. Kriterier för insatsen är stor oro från brukaren 

eller dess anhöriga om att klara sig i hemmet efter utskrivning från sjukhus. Insatsen 

beviljas för max tio dagar. Arbetstid är måndag-fredag 7.00 – 17.00, även röda dagar. 

Övrig tid arbetar kommunens eller tidigare vald hemtjänst.  Utöver att revidera rutiner 

och checklistor samt anpassat arbetsuppgifter efter de uppdrag som inkommit, har 

Trygg/förstärkt hemgång haft dialog med ordinarie hemtjänst samt nattpatrull gällande 

samordning. De bidrar även till utökad samverkan med primärvård och hemrehab. 

Trygg/Förstärkt hemgång har under år 2018 haft 26 uppdrag för brukare i åldern 62-96 

år. En utvärdering av projektet kommer att göras under våren 2019. 

Trygg/förstärkt hemgång startade bland annat i syfte att göra det möjligt för kommunen 

att möta upp de nya lagkraven i samverkan kring utskrivningsklara som trädde i kraft 

den 1 januari 2018. Enheten deltar från mars månad i ett kommun- och 

landstingsövergripande utvecklingsarbete för att kunna möta upp kraven i 

lagstiftningen. Fortsatt samverkan planeras tillsammans med FOU.nu där även 

landstinget ingår. Biståndsenheten har utöver den samverkan initierat till en lokal 

samverkan mellan Upplands-Bro kommun, primärvård, geriatrik och hemrehab i syfte 

att hitta lokala samverkansformer och arbetsmetoder, där brukaren i Upplands-Bro 

kommun är i fokus. 

En omställning i arbetsmetoder har skett för både kommun och landsting. Fortsatt 

samverkan på lokal nivå planeras för 2019 samt kontinuerliga uppföljningar av 

förändrade arbetssätt. 

Från och med januari 2018 kan brukare ansöka om nattillsyn via kamera. Kameratillsyn 

kan kombineras med besök om den enskilde önskar det. 

Licensutbildning inom projektet DigIT har genomförts av en medarbetare på enheten 

samt delvis av enhetschef. 
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Enhetens medarbetare har aktivt arbetat för att öka digitala möten genom de verktyg 

som finns tillgängliga, exempelvis Skype och videolänk. 

 

Utföraravdelningen 

Stöd- och behandlingsenheten 

Ny enhetschef tillträdde 1 mars. Socialpsykiatrin har övergått från prestationsersättning 

till anslagsfinansiering. Socialpsykiatrin har sedan augusti en ny enhetsledare med 

uppdrag att utveckla arbetsmetoder inom verksamheterna och samverkan med bistånds- 

och vuxenenheten. Samarbetet med polis, fastighetsägare, vaktbolag och andra aktörer 

har också utvecklats under hösten i syfte att främja trygghet och lugn för målgruppen. 

Utveckling av arbetet med ungdomar pågår mellan de olika verksamheterna inom 

enheten och i samverkan med barn- och ungdomsenheten. Syftet är att 

öppenvårdsinsatserna på hemmaplan bättre skall motsvara ungdomarnas behov av stöd 

och behandling i sin hemmiljö. Enheten arbetar också med att utveckla användandet av 

evidensbaserade metoder. Föräldrastödsutbildning (Connect) har erbjudits till alla 

föräldrar boende i Upplands-Bro med barn i åldrarna 7-12 år. Nio tillfällen med olika 

tema med fokus på anknytning och relation har genomförts. Barntillsyn har erbjudits till 

föräldrar som behövt det för att kunna delta. Arbetet med föräldrastödsgrupper fortsätter 

under 2019. 

Social Insatsgrupp, SIG, startade i september med en anställd lots. Målsättningen med 

SIG är att stötta individer som vill bryta en kriminell identitet. Verksamheten kommer 

att utökas med ytterligare en lots 2019. 

Ungdomsmottagningen hade två barnmorskor, en på 100 % och en på 50 % under hela 

2018, vilket möjliggjorde en satsning på förebyggande insatser. Deltidstjänsten 

finansierades med hjälp av medel för psykisk hälsa riktat till ungdomsmottagningar. 

Ungdomsmottagningen har digitaliserats genom att införa ett digitalt journalsystem för 

en mer säker och effektiv vård för de ungdomar som söker barnmorska eller läkare på 

ungdomsmottagningen. 

Bryggan, första linjens psykiatri för barn och ungdomar, visade under året på ökad 

efterfrågan. Vårdcentralerna hade under senare delen av året svårt att bemanna 

verksamheten med psykologer, vilket dessvärre delvis försvårat uppdraget för samtliga 

aktörer och gett upphov till långa väntetider. 

Hemtjänst egen regi och servicehus Kungsängen och Bro 

Den fortsatta digitaliseringen av hemtjänsten och ökningen av antalet brukare med 

demenssjukdom och psykisk ohälsa har inneburit behov av utbildningsinsatser under 

2018. Telefonin har setts över i syfte att förbättra hemtjänstens tillgänglighet. 

Enhetschef har sedan september 2018 haft konsultstöd i verksamheten för att ta fram 

handlingsplaner för att uppnå en ekonomi i balans och utveckla verksamhetens kvalitet, 

det vill säga att anpassa hemtjänsten efter brukarnas behov och önskemål och fortsatt 

arbete med att personalens arbetssätt genomsyras av respekt och gott bemötande. 

Utbildning inom ergonomi och förflyttningsteknik har genomförts, då omsorgspersonal 

inom hemtjänsten löper stor risk att drabbas av besvär från rörelseorganen. Kunskap om 

ergonomi, skonsam förflyttningsteknik och hjälpmedel kan förebygga besvär, samtidigt 

som brukaren får god och säker omsorg. För att förbättra arbetsmiljön har också delar 

av hemtjänstens lokaler renoverats under året. 
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Norrgården och Allégården 

I början av 2018 utökades Norrgården med sex platser. Under året har verksamheten 

satsat extra på aktiviteter. Varje dag klockan 14.00 har verksamheten aktivitet på alla 

avdelningar. De mest uppskattade aktiviteterna har visat sig vara bingo, högläsning, 

allsång med trubadur och caféverksamhet. Enheten har även gjort utflykter i 

närområdet, haft svenskfinsk underhållning, följt fotbolls-VM med fullt utrustad 

hejarklack, arbetat med bild och konst samt haft sittgymnastik. 

 

Under april månad tog utbildningskontorets kostenhet över ansvaret för tillagningsköket 

på Norrgården. Övergången föll väl ut och som förväntat ledde den till en 

kvalitetshöjning för såväl brukare som kökspersonal. Kökets medarbetare har nu 

tillgång till den kompetens som finns inom kostenhetens organisation och kan därmed i 

samarbete med enhetscheferna arbeta med att utveckla måltiden ytterligare. Menyn 

planeras tillsammans samt högtidsdagar, fester, olika teman och "det lilla extra". På 

Norrgården tillagas nu även Kungsgårdens mat, som tidigare levererades från 

centralköket. 

 

Utöver fokus på aktiviteter och måltiden har Norrgården och Allégården genomfört 

utbildningar inom demens, konst, palliativ vård, handledning, dokumentation och 

livsmedelshygien. Medarbetarnas delaktighet har utvecklats genom grupparbeten på 

arbetsplatsträffar och deltagande som ombud i olika sammanhang. Verksamheterna har 

fått möjlighet att investera i två digitala spel, så kallade Tovertafel, och smart-TV på 

samtliga avdelningar. Tovertafel skapar roliga stunder för våra brukare med kognitiva 

svårigheter och främjar social interaktion. Smart-TV ger bland annat möjligheten att 

titta på gamla filmer och väcka minnen. 

En höjdpunkt under året var Nöjesdagen, som kom till efter önskemål från brukare att få 

uppleva tivoli på nytt. Alla i personalen var delaktiga och anordnade en fantastisk 

nöjesdag med tiovolikänsla. Hela Norrgårdens trädgård förvandlades till ett nöjesfält. 

Brukarna fick biljetter och erbjöds popcorn, läsk, spunnet socker, spel, clowner och 

allsång. Nöjesdagen blev mycket uppskattad av brukare och medarbetare och även 

uppmärksammad i lokaltidningarna. 

Kungsgården samt Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) 

I syfte att underlätta kommunikation och främja samarbetet har HSE från och med 1 

januari samverkansmöten med de enheter de arbetar för. Samarbete med 

arbetsmarknadsenheten för aktiviteter med brukarna på Kungsgården påbörjades under 

hösten. Utbildningar inom hygien, livsmedel, palliativ vård, förflyttningsteknik, etik och 

arbetsrätt har genomförts under året. En omcertifiering inom HBTQ genomfördes. 

Kungsgården är certifierade av RFSL sedan 2012, då som första äldreboende i Sverige. 

 

Fyra personer från hälso- och sjukvårdsenheten och tre personer från Kungsgården ingår 

numer i nätverk för demenscoacher. 

Kungsgården har arbetat med att utveckla anhörigas delaktighet, bland annat genom att 

starta ett anhörigråd och en utbildningscirkel. Två tillfällen är hittills genomförda, vid 

det första tillfället föreläste en läkare från Familjeläkarna för anhöriga om smärta och 

sömn. Vid tillfälle nummer två erbjöds en föreläsning på temat anhörigskap. 

 

Kungsgården har anställt en musiker på deltid för att arbeta vidare med de uppskattade 

musikstunderna i verksamheten. Verksamheten har en aktivitetssamordnare som arbetar 
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med att utveckla och utöka aktiviteterna i verksamheten utifrån brukarnas önskemål. 

Sedan april månad levereras mat till Kungsgården från Norrgårdens kök, som drivs av 

kostenheten. Köksmästaren bjuds in för en dialog med brukarna angående måltiden en 

gång per månad. 

Kungsgården och HSE arbetar aktivt med riskanalyser och har startat upp ett 

arbetsmiljöråd där skyddsombud, enhetschef och enhetsledare diskuterar enhetens 

arbetsmiljö på lokal nivå. Enheten har på olika sätt arbetat med att förankra en positiv 

feedbackkultur i verksamheten. 

Hälso- och sjukvårdsenheten har genomfört ett omfattande arbete med att införa 

Klassifikation av Vårdåtgärder, KVÅ- koder, för att kunna koda alla åtgärder och 

behandlingar i verksamhetssystemet i enlighet med nya direktiv från Socialstyrelsen. 

Förebyggande enheten för äldre 

Enheten var en av tre finalister till årets arbetsplats. Förebyggande enhetens dag 

anordnades för andra gången med föreläsningar, dans och mingel. Bland annat 

presenterade Trygg/Förstärkt hemgång sin verksamhet. Enhetens insatser, framförallt 

för personer med demenssjukdom uppmärksammades nationellt under året, bland annat 

i form av föreläsning i Riksdagen där drottning Silvia deltog, samt en föreläsning på 

anhörigriksdagen tillsammans med biståndsenheten. 

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom utökade antalet besökare med 22 

procent jämfört med föregående år. Anhörigkonsulenten genomförde en undersökning 

hos gästerna med demenssjukdom, resultatet visade att deltagarna är nöjda med 

dagverksamheten på Kvistaberg. Speciellt uppskattad är terapihunden Nelly, som har 

bidragit till en upplevelse av högre livskvalitet hos de demenssjuka. 

För att främja möten mellan olika generationer har enheten fortsatt samarbeta med en 

förskola. En höjdpunkt har varit det gemensamma midsommarfirandet, vilket väckte 

många fina minnen hos gästerna. Enheten har även haft fortsatt god samverkan med 

pensionärsföreningarna och deltog vid Finska synskadades förenings 20-årsjubileum. 

Kulturella aktiviteter ingår som en naturlig del i arbetet, som exempelvis dans, konst, 

teater i samarbete med kulturskolan och på dagverksamheten startades ett nytt band, 

Kvistaberg Rock. 

Enhetens sommarprogram innehöll bland annat utflykter till Rösaring, glasbruket, 

Steninge slott och Sigtuna. 

Volontärverksamheten har lockat nya volontärer som anordnar olika aktiviteter, till 

exempel en pysselgrupp för äldre på Norrgården, ett språkcafé där man kan träna på 

svenska och har även inlett samarbete med SFI, Röda Korset och integrationsenheten. 

Anhörigkonsulenten har anordnat en studiecirkel för föräldrar När jag inte längre är 

med. 

Satsningen på fysisk aktivitet fortsätter, en ny gymnastiktrupp startades under året och 

gymnastiksalen renoverades. 

Väldigt uppskattat av pensionärerna är enhetens teknikgrupper, där de äldre kan lära sig 

att använda Skype, Swish, styra sina hörapparater via smartphones med mera. 

Teknikgruppen anordnas i både Bro och Kungsängen och grupperna utökade antalet 

deltagare med över 40 procent. 
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LSS-enheten  

Grupp- och servicebostäder 

Parkvägens gruppbostad öppnade 1 mars 2018. I och med detta utökades enhetens 

ledningsgrupp med en enhetsledare. Renovering och tillbyggnad av gruppbostäderna 

Gula villan och Rosa villan slutfördes i mars. Renovering av ytskikt på Östervägens 

gruppbostad har genomförts. 

Stigens servicebostad som visade sig svår att belägga har avvecklats, och en 

servicebostad, Kyrkvägen, har istället inrättats i Kungsängen. De två brukare som bodde 

på Stigen flyttade till servicebostaden i Kungsängen. Kyrkvägens servicebostad samlar 

även de brukare som tidigare var kopplade som satelliter till grupp- och servicebostäder 

i Kungsängen. 

En omfattande satsning på kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och motiverande 

samtal har genomförts under året. 

Personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och kontaktpersoner 

Personlig assistans har digitaliserat verksamheten genom att ha bärbara datorer hos 

varje brukare. Utbildning och implementering av det digitala dokumentationssystemet 

Life Care har genomförts. 

Samordnarna inom personlig assistans har arbetat med att utveckla det nära ledarskapet 

genom att dela upp arbetet och har nu ansvar för ett antal assistansgrupper var. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd 

Avdelningen håller i flertalet kontorsövergripande projekt och håller också i arbetet med 

olika former av brukarundersökningar samt digitaliseringsarbetet. Arbetet med att 

säkerställa att socialkontoret arbetar enligt den nya dataskyddsförordningen, GDPR, 

pågår. 

Digitaliseringsarbetet sker fortlöpande och handlar bland annat om att införa nytt 

verksamhetssystem, Life Care både för biståndsenheten och utförare, vilket stödjer 

arbetet med Individens Behov i Centrum, IBIC. Systemet för registrering av utförd tid 

inom hemtjänsten hanteras av avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd. 

Avdelningen har i början på året anställt en strateg för relationsvåldsfrågor på halvtid. 

Strategen ser över hur socialkontoret och Upplands-Bro kommun arbetar med dessa 

frågor och ska ta fram en kommunövergripande handlingsplan för det fortsatta arbetet. I 

detta arbete ingår även arbetet mot hedersrelaterat våld. 

Tjänsten som kvalitetsutvecklare tillsattes under året och arbetet med att genomföra 

kvalitetsuppföljningar återupptogs. I och med att lagstiftning inom socialkontorets 

samtliga målområden förändras och verksamheterna växer, märks ett ökat behov av 

uppföljning, utvärdering och analys av de verksamheter som socialkontoret bedriver. 

Lagen om valfrihet, LOV, enstaka platser inom vård- och omsorgsboende publicerades i 

januari 2018, en ansökan inkom i slutet av året. 
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2 Mål och resultat 
I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för 2017. Måluppfyllelsen 

bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i 

nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de 

som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört 

med tidigare år. 

Målet uppfyllt:  

Målet delvis uppfyllt:  

Målet ej uppfyllt:  

Övergripande mål: 

2.1 En kommun för alla 

Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, 

integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. 

Nämndmål: 
2.1.1 Integrationsarbetet ska fokusera på att stötta individerna i deras 

etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i 

samhället 

 

Kommentar 

Socialnämndens mottagande av nyanlända samordnas i en kontorsövergripande operativ 

styrgrupp där även kommunens integrationschef ingår. Syftet är att mottagande och 

integration av de nyanlända ska ske på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Samtliga 

individer som Upplands-Bro kommun tar emot ska ha en vårdplan utifrån dennes behov. 

Utifrån vårdplanen upprättar individen och integrationsstödjarna en genomförandeplan 

på hur målen ska uppnås. 

Vuxenenheten har genom arbetet med boendekoordinator, samverkan med 

integrationsstödjarna, Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, 

SFI/Vuxenutbildningen och MI-utbildning stöttat individer i deras etablering och 

integration för att bli inkluderade och delaktiga i samhället. Arbetet sker både på 

gruppnivå och med enskilda individer. 

Under året har ett stort arbete genomförts för att vidareutveckla och förtydliga de 

rutiner/processer som funnits för mottagande. 

Under året har omplaceringar av flera ensamkommande ungdomar skett, utifrån att 

stödboendet Ängen lades ned. Placering har företrädesvis skett i familjehem, där 

familjehemmet fått ett tydligt uppdrag kring integration. Samverkan med kommunens 

stödboende samt med integrationsenheten har under året utvecklats. 

Inom stöd- och behandling har familjesamverkan samarbete med öppna förskolan och 

integrationsenheten kring föräldraskap för nyanlända familjer. Stödboendeverksamheten 

för ensamkommande ungdomar har ett fortsatt samarbete med integrationsstödjare och 
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arbetsmarknadsenheten. Flera av de unga har hittat deltidsarbete och är på väg mot 

självförsörjning. En översyn av studiesituationen för de unga har gjorts i samarbete med 

utbildningskontoret för att kunna erbjuda bästa möjliga studieförutsättningar för att lära 

sig svenska. 

 

Inom äldreomsorgen och LSS-verksamheterna har enheterna tagit emot flertalet 

extratjänster. Detta har bland annat avlastat övrig personal i praktiska arbetsuppgifter 

och bidragit till guldkant för brukarna, samtidigt som det ges möjlighet till att utvecklas 

kompetens- och språkmässigt. Enheterna har under året även tagit emot 

språkpraktikanter och trainees. Många verksamheter har språkombud, som är ett 

kollegialt stöd och främjar språkligt lärande. 

Volontärer har under året inlett samarbete med Kungsgården för att utveckla 

språkkunskaper genom aktiviteter och umgänge med brukarna. Volontärsamordnaren 

har initierat samarbete med SFI och där rekryterat nya volontärer. Med det ges ökad 

möjlighet att etablera sig i kommunen och att hitta nya vänner. Volontärerna anordnar 

också språkcafé i samarbete med integrationsenheten, kyrkan, föreningar och SFI. 

Språkcaféet i Kungsängen utvärderades av 121 elever från SFI. 

  

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

85% av individerna i 
etableringen ska ha en 
pågående insats som 
främjar inkludering och 
delaktighet. 

 85% 100%   

Nämndmål: 
2.1.2 Utveckla arbetet med våld i nära relationer 

 

Kommentar 

Socialkontoret har under året anställt en relationsvåldsstrateg på halvtid. Strategen har 

genomfört en kartläggning av det arbete som görs idag, och en kommunövergripande 

handlingsplan har tagits fram. Vuxenenheten arbetar för att stödet till våldsutsatta ska 

öka och har under året fortsatt att vidareutbilda personal inom vuxenenheten samt 

nyanställda på socialkontoret. Utöver detta deltar verksamheten i olika forum för att 

både utveckla samverkan kring våld i nära relation och för att utbyta kunskaper. 

Samverkan inom socialkontoret i ärenden där det framkommit våld i nära relation 

fungerar bra mellan samtliga myndighetsenheter. Under hösten har en föreläsning av 

Kvinnojouren för samtliga medarbetare inom myndighetsenheterna genomförts. 

Representanter från vuxenenheten, barn- och ungdomsenheten samt biståndsenheten har 

deltagit vid gemensamma utbildningar för att ytterligare stärka samsynen och 

samarbetet. Varje enhet inom myndighetsenheterna har också stärkts i det egna arbetet 

genom specifika utbildningsinsatser. LOV-utförare inom hemtjänst har informerats om 

arbetet med våld i nära relation. 

Kommunens vård- och omsorgsboenden anlitade kvinnojouren Anna för föreläsning om 

våld i nära relationer, dit all personal bjöds in. 

Anhörigkonsulenten inom förebyggande enheten har gått en utbildning om våld i nära 
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relationer, och samarbetar med kvinnojouren. Vid enhetens planeringsdag informerades 

alla medarbetare om innehållet. Några medarbetare har genomfört en webbutbildning 

om våld i nära relationer. Anhörigstödet, i form av samtalsgrupp eller stödsamtal, kan 

förebygga våld i nära relationer genom att anhöriga får kunskap och strategier för att 

hantera svåra situationer på ett konstruktivt sätt. 

Ungdomsmottagningen har under hösten tillfrågat alla ungdomar som besökt dem, om 

de har varit eller är utsatta för våld. Såväl pojkar som flickor tillfrågades. Behandling 

för utövare av våld i nära relation har erbjudits till personer som själva sökt hjälp och 

stöd för detta. 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Stöd till våldsutsatta ska öka 
jämfört med föregående år.  16 24 15  

Nämndmål: 
2.1.3 Utveckla arbetsmetoder för att ge effektiva stödinsatser till ungdomar och 

deras familjer som är aktuella inom socialtjänsten 

 

Kommentar 

Barn- och ungdomsenheten har haft samverkansmöten med polisen vid flera tillfällen, 

på olika nivåer. Gemensam planering har skett avseende orossamtal, förhörstider och 

orosanmälningar. Samverkan har även skett på chefsnivå mellan barn- och 

ungdomsenheten och stöd- och behandlingsenheten. Fokus har varit samarbete mellan 

enheterna samt hur utbud av behandlingsinsatser kan passa efterfrågan från barn- och 

ungdomsenheten på ett optimalt sätt. Samverkan sker också i individärenden, då med 

samordnare från barn- och ungdomsenheten. 

Ett utvecklingsarbete pågår hos barn- och ungdomsenheten kring uppföljning av 

pågående insatser och fortsatt fördjupning i arbetsmetoden, Barns Behov I Centrum, 

BBIC . 

Samverkan har upprättats med kommunens ungdomsmottagning i syfte att samverka 

kring ungdomar med särskilda behov. 

Samordnare på biståndsenheten och samordnare på barn- och ungdomsenheten har 

deltagit på seminarium genom Forum Carpe. Där delgavs den senaste forskningen från 

FoU Södertörn i syfte att få inspiration, ökad förståelse och konkreta idéer på hur 

samverkan mellan biståndsenheten och enheten för barn och unga kan se ut. 

Ungdomsstödjare, familjebehandlare, missbruksbehandlare, kurator på 

ungdomsmottagning och familjebehandlare på Bryggan (första linjens psykiatri) har 

deltagit i en rad olika metodutbildningar under året. 

Stöd- och behandlingsenheten startade upp Social Insatsgrupp - SIG, för att möta 

ungdomar och unga vuxna 13-29 år som är i riskområdet för kriminalitet eller vill lämna 

en kriminell livsstil. SIG har ett pågående samarbete med  bland annat fritidsgårdar, 

Fryshuset och trygghetsvärdar. 
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Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Införa metod liknande 
sociala insatsgrupper (SIG)    Uppnått   

Nämndmål: 
2.1.4 Öka brukarmedverkan 

 

Kommentar 

Barn- och ungdomsenheten har arbetat för att öka brukarmedverkan genom att använda 

häftet Min utredning i kontakten med barn och unga. Arbetet med att utveckla 

motsvarande material för ungdomar har påbörjats. För att öka brukarmedverkan 

ytterligare har implementeringsarbetet av Signs of safety fortsatt. Där läggs fokus på 

samarbetet, och hela familjen och nätverkets insyn, delaktighet och ansvarstagande för 

barnets situation. 

Vuxenenheten har arbetat mot målet att antalet medverkande i brukarundersökningen 

2018 ska öka jämfört med 2017. MI-utbildning har genomförts under februari och mars 

med syfte att få individer att vara delaktiga i sin förändringsprocess. 

Möjligheten att göra e-ansökan avseende ekonomiskt bistånd är ytterligare en faktor 

som kan frigöra tid för klientkontakt genom att det administrativa arbetet minskar för 

socialsekreterarna. 

Myndighetsenheterna har sett över telefontider och mötesstrukturer för att få mer tid till 

klientmöten och vara mer tillgängliga. 

Biståndsenheten har utvecklat arbetet med utredningsmetoden Individens Behov i 

Centrum, IBIC, till samtliga utredningar. Då möjliggörs större delaktighet och påverkan 

för brukare i beslut om insatser som sedan följs upp. Enheten har tillsammans med 

Arbetsmarknadsenheten, AME, påbörjat en omvärldsbevakning i syfte ta fram förslag 

på hur en framtida daglig verksamhet kan se ut för att passa de behov och önskemål 

som finns hos brukarna. 

Socialstyrelsen genomför årligen Öppna Jämförelser, vissa jämförelser riktar sig främst 

till beslutsfattare och verksamheter och vissa jämförelser riktar sig till brukare och 

klienter. Samtliga verksamheter inom socialkontoret deltar i undersökningarna. Utöver 

det utförs brukardialoger där olika målgrupper bjuds in för dialog kring den insats de 

får. 

För att kvalitetssäkra hemtjänstens planering av beviljade besök där brukarens önskemål 

står i fokus används planeringssystemet Life Care. Alla brukare i hemtjänsten har 

kontaktman och arbetet med kontaktmannaskapet fortsätter för att skapa trygga möten i 

omsorgen. 

Inom vård- och omsorgsboendena genomförs brukarråd där brukarna träffar enhetschef 

och enhetsledare. Rådet har stående punkter, brukarna bidrar med förbättringsförslag 

och får direkt återkoppling från ledningen. Brukarna träffar också köksmästaren en gång 

i månaden, där ger de återkoppling och framför önskemål om maten. 

Brukarens självbestämmande och delaktighet ska avspeglas i genomförandeplanen och 

alla enheter arbetar aktivt med detta utifrån värdighetsgarantierna. 

Förebyggande enheten strävar efter att utforma sina verksamheter efter brukarnas behov 
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och önskemål. Personalen anordnar regelbundna enkätundersökningar samt att 

personalgruppen har en god dialog med de äldre om nöjdhet och önskemål. Det röstades 

fram referensgrupper av äldre som fick ett speciellt ansvar att utforma utemiljön i Bro 

och Kungsängen samt anordnades ett möte där alla pensionärer kunde lämna in 

synpunkter om gymnastiksalen i Kungsängen. Det som framkom där låg till grund för 

arbetet med att rusta upp gymnastiksalen. 

Personer som har demenssjukdom kan ha svårare att uttrycka sina önskemål, därför 

arbetar personalen i dessa verksamheter med levnadsberättelse. Med hjälp av denna kan 

personalen hitta lämpliga aktiviteter och utforma dagen så att de äldre trivs och kan 

känna sig trygga och behövda. 

Ökad brukarmedverkan är ett prioriterat mål inom LSS-enheten, då kommunikation är 

en grundläggande mänsklig rättighet. Möjlighet att kommunicera med sin omvärld är en 

grundläggande förutsättning för delaktighet. Under året har verksamheten arbetat brett 

med att öka kunskapen om Alternativ och Kompletterande Kommunikation,  AKK. 

Genom statliga medel inom digitalisering har möjlighet givits att öka användandet av 

digitala kommunikationshjälpmedel. 

Grundutbildning i Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation, TAKK, 

har genomförts i tre verksamheter under hösten. 

En medarbetare har gått en utbildning i Kognitiv Affektiv Träning (KAT) som är en 

metod för att inspirera och strukturera samtal mellan människor kring tankar, känslor 

och beteende. Målet är att medarbetaren ska lära ut metoden och verktygen i andra 

verksamheter under 2019. 

Alla verksamheter inom LSS har synliga brevlådor i verksamheterna där synpunkter kan 

lämnas in. De har regelbundna husmöten samt individuella samtal och uppföljningar där 

möjlighet att lämna synpunkter och klagomål ges. 

Två surfplattor köptes in till alla grupp- och servicebostäder. En används av personalen 

som ett arbetsverktyg där alla stödinsatser och beskrivningar av hur de ska genomföras 

är inlagda, den andra används i det dagliga pedagogiska arbetet med brukarna. 

Ett skattningsverktyg har införts inom stöd- och behandling, i syfte att ge klienter 

möjlighet att på ett enkelt sätt återkoppla hur de upplever erbjuden stöd och hjälp. 

En fokusgrupp för brukare inom socialpsykiatrin genomfördes under året. 

Antal aktivteter för att ge möjlighet till påverkan har ökat. Att mäta andel medverkande 

i brukarundersökningar är svårt vilket gör att redovisning inte är möjlig. 

  

  

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Öka andelen medverkande 
brukare på kontorets 
brukarundersökningar och 
fokusgrupper jämfört med 
föregående år. 
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Övergripande mål: 

2.2 En kommun i arbete och företagande 

En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen 

ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. 

 

Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de 

näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. 

Nämndmål: 
2.2.1 Minska andelen personer som uppburit ekonomiskt bistånd längre än tre 

år med 15 % jämfört med sista december 2017 

 

Kommentar 

Den 31 december 2017 hade totalt 86 individer/hushåll uppburit ekonomiskt bistånd i 

tre år eller längre. 31 december 2018 var det totalt 71 individer/hushåll som uppburit 

ekonomiskt bistånd tre år eller längre. En minskning med totalt 17,44 procent. 

Vuxenenheten har under 2018 arbetat aktivt för att individer som uppburit ekonomiskt 

bistånd ska bli självförsörjande bland annat genom aktiviteter som fokusklienter, 

utveckla samverkan med arbetsmarknadsenheten och genom användning av 

förhållningssättet MI. Vuxenenheten har också fokuserat på individer som är beviljade 

boende i träningslägenhet. Tillsammans med socialsekreterare har det i samtliga 

ärenden upprättas en arbetsplan som kan syfta till att exempelvis ställa sig i fler 

bostadsköer men också att etablera en kontakt med budget- och skuldrådgivare. 

Vid en jämförelse mellan 31 december 2017 och 31 december 2018 framgår att 

vuxenenheten ökat med 25 hushåll. Antalet hushåll som uppburit ekonomiskt bistånd 

mindre än tolv månader har ökat från 36 hushåll till 114 hushåll. Antalet hushåll som 

uppburit ekonomiskt bistånd ett år eller längre har minskat från 187 hushåll till 134 

hushåll vilket är en positiv utveckling då ekonomiskt bistånd helst ska vara en tillfällig 

lösning. 

Vid jämförelse mellan perioden 1 juli - 31 december 2017 och 1 januari - 30 juni 2018 

syns en ökning av uppdrag till arbetsmarknadsenheten. Uppdragen ökade från 26 den 

första perioden till 41 den andra perioden vilket också överensstämmer med att gruppen 

som uppburit ekonomiskt bistånd mindre än ett år ökat. Ett utvecklingsarbete avseende 

samverkan med Arbetsmarknadsenheten har genomförts under året. 

Socialpsykiatrin arbetar med brukare i nära samverkan med arbetsmarknadsenheten för 

sysselsättning, praktik och stöd för att komma in på arbetsmarknaden. 

Missbruksbehandlare på Härnevimottagningen samarbetar med vuxenenheten och med 

boendestödjare för att stödja personer med beroendeproblematik att delta i och fullfölja 

behandling. Ungdomar och vuxna stöttas i att söka arbete och/eller utbildning för att på 

sikt bli självförsörjande. 

Hemtjänsten har ett regelbundet samarbete med vuxenutbildningen, 

arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen och tar emot studenter och 

praktikanter, vilket i många fall leder till arbete och möjlighet till självförsörjning. Även 

övriga enheter inom utföraravdelningen tar emot praktikanter. 



 

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse år 2018 17(34) 

 

 

  

  

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Andel personer med 
långvarigt behov av 
ekonomiskt bistånd ska 
minska jämfört med 
föregående år 

 15 17 17  

Nämndmål: 
2.2.2 Öka familjehemsplacerade barns prestationer i skolan 

 

Kommentar 

Arbetsgruppen inom barn- och ungdomsenheten för placerade barns skolgång har sett 

över och enats om att materialet SAMS – Samverkan socialtjänst skola – Obruten 

skolgång för placerade barn och unga ska användas vid kommande placeringar där 

skolbyte är nödvändigt. Arbetsgruppen har även sett över samarbetsrutiner och stöd för 

de barn som redan är placerade och har skolgång i kommunen. 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Andel barn med godkända 
betyg ska öka jämfört med 
föregående år 

     

Övergripande mål: 

2.3 Vara en attraktiv arbetsgivare 

Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i 

uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett 

gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. 

Nämndmål: 
2.3.1 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats 

 

Kommentar 

Samtliga verksamheter inom socialkontoret har regelbundna arbetsplatsträffar och andra 

mötesforum som ägnas åt arbetsmiljöarbete bland annat genom planeringsdagar, 

kvalitetsråd och arbetsmiljöråd. De flesta verksamheterna har utvecklat de olika 

mötesformerna för att medarbetare ska få ökad möjlighet till dialog och delaktighet i 

arbetsmiljöarbetet. Riskbedömningar görs i de verksamheter där det  behövs. I februari 

2018 infördes lönetrappa där ett visst lönepåslag ges efter ett visst antal arbetade år 

utöver årlig lönerevision för socialsekreterare och biståndshandläggare. 

Hela socialkontoret arbetar med att införa feed-back kultur, ett förhållningssätt för 

utveckling av individer och verksamheter. 

Utvecklingsprojekt biståndsenheten startade våren 2018 och har fortsatt under året. 

Extern konsult har lett utvecklingsarbetet som genomförts i dialog och med intervjuer 
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av enhetschef och samtliga medarbetare. Målet har varit att nå en optimal organisation 

för att nå bästa resultat för brukare, stärka biståndshandläggarna i professionen samt 

stärka varumärket "biståndsenheten" och öka attraktiviteten. Utifrån handlingsplan 

fortsätter arbetet fortsätter under  2019. 

Inom stöd- och behandlingsenheten har arbetet med att utveckla ett nära och tillgängligt 

ledarskap på varje arbetsplats genom enhetsledare pågått under året. När det gäller den 

fysiska arbetsmiljön pågår en översyn av de lokaler som Härnevimottagningen och 

socialpsykiatrin nyttjar. 

Under 2018 har hemtjänsten påbörjat ett omfattande förändringsarbete för att skapa en 

säkrare, friskare och sundare arbetsmiljö och arbetsplats genom att förbättra personalens 

kunskaper om ergonomi och förebygga arbetsrelaterade besvär. Kunskap, samverkan 

och delaktighet har varit viktiga ledord i detta förändringsarbete. Delar av hemtjänstens 

lokaler i Kungsängen renoverades under 2018. 

I linje med implementeringen av feedbackkultur har Kungsgården infört en så kallad 

positiv skyddsrond, en nyhet som förhoppningsvis kan införas inom flera enheter 

framöver. 

Förebyggande enheten blev finalister till årets arbetsplats och utmärks av ett stort 

engagemang bland medarbetarna. 

Inom LSS har en trygghetssamverkan skapats mellan verksamheterna med syfte att öka 

tryggheten vid ensamarbete. Det innebär att medarbetare vid ensamarbete som behöver 

stöd alltid kan kontakta en annan enhet för att få snabbt stöd. 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Årlig revidering av SAM 
(Systematiska 
arbetsmiljöarbetet) 

   Uppnått  Uppnått  

Nämndmål: 
2.3.2 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom 

 

Kommentar 

Rehabiliteringsverktyget Adato används av samtliga enheter. Vid sjukskrivning längre 

än 14 dagar samt vid upprepad korttidsfrånvaro upprättas en rehabiliteringsplan 

tillsammans med medarbetaren. Vid behov har arbetsuppgifter anpassats och möjlighet 

till omplacering ses över. Vid behov används företagshälsovården. Samtliga 

verksamheter arbetar med nära ledarskap och arbetar aktivt för att sjukskrivna 

medarbetare ska kunna återgå i arbete så snart som möjligt. Sjukskrivna medarbetare 

bjuds alltid in till planeringsdagar, jullunch och andra sammankomster. Vid återgång till 

arbete planeras arbetsförutsättningarna gemensamt mellan chef och anställd för att 

möjliggöra en bra återgång. 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Vid sjukfrånvaro längre än 
14 dagar ska 
rehabiliteringsutredning 
upprättas 

    Uppnått  
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Nämndmål: 
2.3.3 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt 

 

Kommentar 

Med en ökad mängd heltidsanställda ökar kontinuiteten då behovet av vikarier minskar. 

För brukare i verksamheterna är förutsägbarhet och trygghet viktigt, därför är det av stor 

vikt att värna om kontinuitet när det gäller bemanning. Vid rekrytering och 

resursplanering ses alltid möjligheten att erbjuda heltid i första hand över. Samarbetet 

inom utföraravdelningen och mellan dess olika verksamheter har ökat. Det kan innebära 

att en medarbetare som önskar arbeta heltid ges möjlighet till utveckling genom att 

arbeta en del av sin tjänst på en annan enhet. 

Upphandling pågår av system som kan stödja resursplaneringen för att kunna uppnå 

heltidsmålet. Utföraravdelningen bedriver ett utvecklingsarbete tillsammans med 

personalstaben och utbildningskontoret i enlighet med tidigare framtagen handlingsplan 

för heltider. 

Andelen heltidstjänster har ökat från 51,3 procent 2017 till 55,3 procent 2018. Ny 

statistik kommer att tas fram löpande i enlighet med handlingsplan och projektplan för 

heltidsarbete. 

  

  

  

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Andel heltidspersonal ska 
öka jämfört med 2017    Uppnått  Uppnått  

Nämndmål: 
2.3.4 Implementera en tydlig och långsiktig kompetensutvecklingsplan för 

personalen inom Socialnämndens verksamheter 

 

Kommentar 

Vid medarbetarsamtal kartläggs medarbetarnas önskemål och behov inom 

socialkontorets samtliga verksamheter. Enheterna arbetar systematiskt för att matcha 

verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål. Många kompetensutvecklande 

insatser inom en rad olika områden har genomförts under året. Några exempel är våld i 

nära relation, motiverande samtal, psykisk ohälsa, digitala verktyg och system, kost, 

ergonomi, fallprevention, föräldrastöd och demens. 

 

 

  

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Personalomsättning  16% 13% 17%  
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Övergripande mål: 

2.4 Vi lyfter skolan 

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och  

människors frihet att forma sina egna liv. 

Övergripande mål: 

2.5 Bättre äldreomsorg 

Vi förtydligar vad äldre och närstående kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. 

Det handlar inte om vad som görs utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska 

utföras enligt värdighetsgarantin. 

Nämndmål: 
2.5.1 85% av brukare på särskilt boende ska vara nöjda med måltiden 

 

Kommentar 

Ett aktivt arbete pågår inom socialkontorets vård- och omsorgsboenden för att måltiden 

ska vara dagens höjdpunkt. All mat tillagas nu på Norrgården av kostenheten. 

Kontinuerlig månadsvis dialog hålls mellan köksmästare, brukare och representanter 

från verksamheterna. Brukarråden hålls mer ofta mot tidigare, och en stående punkt är 

hur maten smakar. Även anhörigråd har införts. Måltidsmiljö är också en stående punkt 

på arbetsplatsträffar. 

Resultaten i mätningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen visade 2018 att 

Kungsgården uppnår 57 procent som är nöjda med måltiden. Undersökningen 

sammanföll med att ansvaret för köket flyttades över till Norrgården. Norrgården hade 

mellan 40–60 procent svarande i samma undersökning. Allégården hade för få svarande 

(färre än sju) för att få ett eget resultat publicerat. På Norrgården svarade 59 procent att 

de var nöjda med måltiden, en ökning från 53 procent 2017. Motsvarande siffra på 

Allégården 2017 var 88 procent trots att verksamheterna får samma mat 

Fortsatt arbete pågår kring hela måltidssituationen med bland annat att arbeta med 

teman kring mat som väcker minnen samt dukning och förberedelse. Upplevelsen kring 

hela matsituationen ska vara god, inte enbart hur maten smakar. 

Den goda måltiden uppnås bland annat genom att duka fint, lägga upp maten i karotter, 

serverar och bjuder maten samt presenterar dagens måltid. Det lilla extra kan till 

exempel vara att genom måltiden uppmärksamma brukarnas födelsedagar, namnsdagar, 

grillfester, följa evenemang och  högtidsdagar. 

 

  

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Andelen nöjda brukare ska 
uppgå till 85 %  85 59 60  
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Nämndmål: 
2.5.2 Förebyggande verksamheter för äldre i hela kommunen och med fokus 

på fysisk rörlighet. 

 

Kommentar 

Förebyggande enheten för äldre har under året anordnat aktiviteter, promenadgrupper 

och utflykter där äldre kommuninvånare kan röra på sig i både Bro och Kungsängen. 

Under 2018 startades en ny gymnastikgrupp på Torget 4. Gymnastiksalen renoverades 

också och utrustades med nya redskap i samråd med de äldre. 

 

2018 deltog totalt 450 personer vid enhetens fredagsgympa. 

  

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Öka antalet medverkande i 
förebyggande 
verksamhetens aktiviteter 
jämfört med föregående år 

 1 962 2 397 1 961  

Nämndmål: 
2.5.3 Öka användandet av digitalt stöd för att underlätta/stödja brukare i 

vardagen. 

 

Kommentar 

Från och med januari 2018 kan brukare ansöka om tillsyn på natten via kamera hos 

biståndsenheten. Kameratillsyn kan kombineras med besök om den enskilde önskar det. 

Under året har tjänsten verkställts hos nio brukare. 

Utbildningar inom projektet DigIT har genomförts inom socialkontorets verksamheter. 

Fortsatta satsningar planeras under hösten 2018 i form av tekniska hjälpmedel för 

teamet Trygg/förstärkt hemgång i syfte att delaktiggöra brukaren och möjliggöra större 

självständighet med digital teknik, exempelvis genom att lära sig hantera läsplatta. 

Förebyggande enhetens aktivitetssamordnare erbjuder teknikgrupper för äldre i både 

Bro och Kungsängen. Teknikgrupperna är välbesökta och uppskattade av pensionärerna. 

De äldre får möjlighet att lära sig att använda bland annat betalning med Swish eller att 

"skypa" med närstående. Detta leder bland annat till en ökad självständighet för de äldre 

och förebygger social isolering. Antalet deltagare i teknikgruppen utökades med över 40 

procent från 507 deltagare under 2017 till 730 deltagare 2018. Digitalt stöd används 

också i dagverksamheten i form av spel på surfplatta och verksamheten har haft besök 

av en förskoleklass som visade pensionärerna  programmering av robotar. 

Under hösten genomfördes satsningar inom välfärdsteknologi tillsammans med 

avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd. Bland annat köptes smartboards, smart-

TV och surfplattor in, samt Tovertafel; ett interaktivt spel. 

 

Kompetensutvecklande insatser inom kognitiva och kommunikativa hjälpmedel, med 

fokus på digitalt stöd har också genomförts under året. 
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Nämndmål: 
2.5.4 Införa arbetsmodellen Trygg hemgång 

 

Kommentar 

Projektet är igång sedan mars 2018 och pågår till och med februari 2020. 

Trygg/Förstärkt hemgång består av tre undersköterskor varav en har ett mer samordnade 

ansvar. Gruppen har tillsammans med samordnare och enhetschef på biståndsenheten 

reviderat rutiner och checklistor och anpassat arbetsuppgifter efter de uppdrag som 

inkommit samt haft dialog med ordinarie hemtjänst och nattpatrull gällande 

överföringsrutiner. Trygg/förstärkt hemgång har även bidragit till en utökad samverkan 

med primärvård och hemrehab. 

Trygg/förstärkt hemgång har under år 2018 haft 25 brukare i åldern 62-96 år. Ett 

uppdrag gäller max 10 dagar (ej lördag och söndag), med vissa avvikelser då 

individuella behov avgör omfattningen i ett uppdrag. Trygg/förstärkt hemgång arbetar 

dagtid måndag till fredag även röda dagar, arbetstiden är kl 7.00 - 17.00. Kvällar, 

lördagar och söndagar utför ordinarie hemtjänst, eller kommunal hemtjänst om inte 

brukaren har hemtjänst sedan tidigare, uppdrag hos brukaren. 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Andelen köpta externa 
korttidsplatser ska minska 
jämfört med föregående år. 

 14 4 15  

Ökad känsla utav trygghet 
hos brukare med hemtjänst 
jämfört med föregående år 

 86% 81% 85%  

Övergripande mål: 

2.6 Ett växande kultur- och fritidsutbud 

I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, 

intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna 

ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel. 

Nämndmål: 
2.6.1 Öka det kulturella utbudet i Socialnämndens verksamheter i samarbete 

med Kultur- och fritidsnämnden 

 

Kommentar 

Dagverksamheten för personer med demenssjukdom arbetar i hög grad med kulturella 

aktiviteter. Några exempel är konst, dans, musik och film. Enheten har under året inlett 

ett samarbete med kulturskolan för att starta ett teaterprojekt, där äldre kan få spela 

teater. 

Under hösten anordnade enheten ett nätverksmöte för alla som arbetar med kulturella 

aktiviteter för äldre i Stockholms län, där syftet var att få och ge nya idéer och 

inspiration. 
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Dagverksamhetens samverkansprojekt med biblioteket i Bro, Möten med litteratur, har 

fortgått under året. Gemensamt erbjuder personalen tematräffar för personer med 

demenssjukdom och deras anhöriga. 

Kommunens vård- och omsorgsboenden har under året utökat antalet aktiviteter och har 

satsat på aktivitetsansvariga som samordnar detta. En betydande ökning av aktiviteter 

för brukare har skett. Exempel på kulturella aktiviteter som genomförts är allsång med 

trubadur, uppträdanden med sång, musik och dans. 

En träffpunkt för vuxna med funktionsvariationer har planerats i samverkan med kultur- 

och fritidskontoret under hösten och startar upp i februari 2019 i Ekhammarskolan. 

Träffar med olika teman och aktiviteter kommer arrangeras en kväll i månaden under 

våren 2019. 

Samarbete med kultur- och fritidskontoret pågår även när det gäller att öka möjligheten 

till fysisk aktivitet såsom att besöka exempelvis gym och simhall. Kartläggning av 

behov och önskemål har genomförts i verksamheterna. Ett resultat av samverkan är att 

boende i grupp- och servicebostäder nu har egen tillgång till gymmet på simhallen en 

eftermiddag i veckan. 

Socialpsykiatrin arbetar med utveckling av träfflokalens aktiviteter i samarbete med 

andra aktörer inom kommunen. En kartläggning av behov och önskemål genomfördes 

under hösten 2018. 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Öka antalet aktiviteter för 
Socialnämndens målgrupper 
jämfört med föregående år 

     

Övergripande mål: 

2.7 En kommun som växer 

Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer 

om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. 

Nämndmål: 
2.7.1 Fler bostäder till Socialnämndens målgrupper 

 

Kommentar 

Socialkontoret har en tät dialog med Upplands-Brohus för att behovet av bostäder för 

Socialnämndens målgrupper ska tillgodoses. Kontoret har också löpande kontakt med 

privata bostadsbolag och byggföretag för att frigöra bostäder. Socialkontoret har under 

året fått ett antal bostäder, i första hand för personer i behov av servicebostäder och för 

nyanlända. Behovet kvarstår dock och är inte tillgodosett fullt ut. 

1 januari 2018 införde Upplands-Bro kommun lagen om valfrihet, LOV inom vård- och 

omsorgsboenden. 

I början av året invigdes ytterligare sex platser på Norrgårdens vård- och 

omsorgsboende. 

Inom LSS-enheten utökades gruppbostäderna med totalt åtta platser under 2018 då 

Parkvägens gruppbostad öppnade under våren, och Gula och Rosa villans gruppbostäder 
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byggdes ut. Tät samverkan mellan LSS-enheten och biståndsenheten har skett för att 

anpassa verksamheten efter behov och planera för framtiden. En servicebostad, Stigen, 

avvecklades i Bro och en ny, Kyrkvägen, startade upp i Kungsgängen. Kyrkvägens 

servicebostad har idag åtta brukare med möjlighet att ta emot ytterligare två personer 

under förutsättning att lägenheter i närområdet blir tillgängliga. 

Samarbetet mellan biståndsenheten och LSS-enheten fungerar väl och en öppen dialog 

sker mellan myndighet och utförare angående planering av verkställandet av nya beslut 

gruppbostad/servicebostad samt när det gäller befintliga beslut och förändring av 

verkställighet. Samarbetet har medfört att behovet än bättre kunnat mötas upp utifrån 

den enskildes individuella behov, ett viktigt samarbete som kommer att fortsätta under 

2019. Behovet av bostäder enligt LSS är fortsatt stort. Ny servicebostad planeras vara i 

drift sommaren 2020 och två nya gruppbostäder planeras vara i drift 2021/2022. 

  

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Öka andelen bostäder 
jämfört med föregående år      

Övergripande mål: 

2.8 En hållbar kommun i utveckling 

Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med 

medborgarna. 

Nämndmål: 
2.8.1 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan 

 

Kommentar 

Utförarverksamheterna arbetar för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt bland annat 

genom att 

 Källsortera 

 Använda cykel eller promenerar i tjänsten istället för att ta bil då det är möjligt 

 Släcka lampor och stänga av datorer 

 Väljer ekologiska livsmedel 

Gruppbostäderna Gula och Rosa villan har bytt till bergvärme. 

De verksamheter som arbetar i kommunhuset använder sig av kommunens bilpool vid 

behov av bil. De flesta medarbetare har genomgått den webbaserade miljöutbildningen 

under året. 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Total mängd köpt energi av 
kommunens verksamheter 
per invånare minskar med 5 
procentenheter årligen. 

     

Andel verksamheter som 
källsorterar enligt beslutade 
riktlinjer ska öka med fem 
verksamheter årligen. 
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Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Öka andelen ekologiska 
livsmedel med fem 
procentenheter årligen 

     

Nämndmål: 
2.8.2 Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan 

 

Kommentar 

Utförarverksamheten arbetar med att minska miljöpåverkan genom att: 

 Samåka till gemensamma möten och konferenser. 

 Genomföra telefonmöten i högre utsträckning för att undvika onödiga resor. 

 Cykla, promenera eller åka kommunalt i tjänsten istället för att ta bilen när det är 

möjligt 

Verksamheter som arbetar i kommunhuset använder kommunens bilpool vid behov av 

bil. Telefon- och videomöten genomförs för att spara på resandet. Kvalitet- och 

verksamhetsstöd har tidigare haft tillgång till två bilar, detta har dragits ned till en 

hybridbil. 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Andel utsläpp av 
växthusgaser från 
kommunens fordonspark 
och resor i tjänsten med 
personbil minskar med fem 
procentenheter årligen 

     

Antal körda mil med 
anställdas egna bilar (i 
tjänsten) minskar (mil/ 
årsarbetskrafter i 
kommunen) 

     

Övergripande mål: 

2.9 En kommun med god ekonomi och uppföljning 

Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. 

Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan 

nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. 

Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett 

finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. 

Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till 

resursnyttjandet. 

Nämndmål: 
2.9.1 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt 

relaterade till resursnyttjandet. 
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Kommentar 

En översyn av taxor och avgifter genomförs årligen. 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Årlig översyn      

Nämndmål: 
2.9.2 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. 

 

Kommentar 

Uppföljning av resultat görs tre gånger per år och prognos görs månatligen i 

verksamheterna samt redovisas regelbundet i Socialnämnden. 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Rapport till fullmäktige vid 
tertial- och årsbokslut enligt 
beslutad styrprocess 

 99% 100%   

Nämndmål: 
2.9.3 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både 

ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv 

 

Kommentar 

Bedömningar sker månatligen på samtliga nivåer inom socialkontoret, prognosen 

redovisas vid varje Socialnämnd.  

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Rapport till fullmäktige vid 
tertial- och årsbokslut enligt 
beslutad styrprocess. 

 99% 100%   

Nämndmål: 
2.9.4 Inköp sker hos upphandlade leverantörer 

 

Kommentar 

Socialkontorets chefer har genomgått uppdaterad utbildning vad gäller processen kring 

upphandling och inköp. Inköp av varor och tjänster ska göras av upphandlade 

leverantörer. 

Indikatorer  Målvärde 2018 Utfall 2018 Utfall 2017 Trend 

Köptrohet mot avtal      

2.10 Nämndens bedömning av måluppfyllelse 

Sammanfattningsvis kan sägas att det pågår mycket aktiviteter inom samtliga 

verksamheter för att brukare och klienter ska få insatser som är rättvisa och av god 

kvalitet, och för att Socialnämndens måluppfyllelse ska kunna uppnås. 
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Socialnämnden har nått samtliga mål helt eller delvis för 2018 förutom målen Öka 

familjehemsplacerade barns prestationer i skolan samt 85 % av brukare på särskilt 

boende ska vara nöjda med måltiden. När det gäller prestationer i skolan är det svårt att 

mäta detta mål, då verksamheten hör till ett annat kontor. Det pågår dock ett stort arbete 

kring att stötta barnen och familjerna i skolgången. Vad gäller måltiden för äldre pågår 

ett omfattande arbete för att göra den så bra som möjligt, brukarna har i hög grad 

möjlighet att lämna synpunkter och åsikter kring måltiden. Socialkontoret fortsätter 

arbetet med frågan om att skapa boenden för Socialnämndens målgrupper i tät dialog 

med fastighetsbolag och byggherrar. Det handlar ofta om långa besluts- och 

planeringsprocesser innan lägenheter och olika former av boenden står klara för 

inflyttning. 



 

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse år 2018 28(34) 

 

 

3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 

Driftredovisning 

  Budget 2018 Redovisat 2018 Avvikelse 2018 
Avvikelse 

2017 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

 
Myndighetsenhet
erna  242 548 37 427 236 485 45 105 6 063 7 678 13 741 -14 476 

 Utföraravdelning  240 625 80 703 251 925 92 564 -11 300 11 861 561 -5 427 

 Kvalitets- och 
verksamhetsstöd  50 353 29 438 52 375 33 427 -2 022 3 989 1 967 21 598 

Summa 533 526 
147 56

8 540 785 
171 09

6 -7 259 23 528 16 269 1 695 

 

  Budget 2018 Redovisat 2018 Avvikelse 2018 
Avvikelse 

2017 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Ekonomiskt 
bistånd 21 020 400 22 030 -38,4 -1 010 -438 -1 449 5 568 

Summa 21 020 400 22 030 -38,4 -1 010 -438 -1 449 5 568 

3.2 Ekonomisk analys 

Resultat 

Ekonomiskt bistånd visar ett negativ resultat för 2018 med 1,4 mnkr motsvarande 

7 procent.  

Socialnämnden visar ett positivt resultat för 2018 med 16,3 mnkr, vilket motsvarar 

4 procent. Huvudsakligen beror överskottet på minskade kostnader för köp av 

externa platser, vakanser under årets första del, minskade köp av konsulttjänster 

samt ersättning för personlig assistans.  

Ekonomiskt bistånd 

Utifrån uppföljning framgår ökade kostnader samtidigt som antal hushåll som uppburit 

ekonomiskt bistånd ökat. Vid en jämförelse mellan 31 december 2017 och 31 december 

2018 har en ökning skett med 25 hushåll med en genomsnittlig kostnad med 9 000 kr 

per hushåll. Ökning av antalet hushåll är delvis en konsekvens då kommunens 

invånarantal ökat kraftigt under året. 

När nya gymnasielagen infördes under 2018, fick kommunen ansvar för att utbetala 

LMA-ersättningen vilket kommunen fick ersättning för från migrationsverket. Beslutet 

berörde även några individer som beviljades tillfälligt boende i avvaktan på beslut om 

tillfälligt uppehållstillstånd vilket låg utanför budget. Samarbete med 

arbetsmarknadsenheten pågår kontinuerligt för att minska antalet hushåll som behöver 

stöd. 

Myndighetsenheterna visar sammantaget ett positivt resultat på 13,7 mnkr  
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Övergripande verksamhet visar ett positivt resultat på 4,6 mnkr och beror företrädesvis 

på minskade kostnader för externa korttidsplaceringar inom äldreomsorgen och minskat 

antal konsulthandläggare. 

Vuxenenheten 

Enheten visar ett positivt resultat med 0,5 mnkr. 

Placeringar 

Våld i nära relation Kostnaderna för placeringar/skyddat boende har under året varit 

under budgeterad kostnad vilket är ett resultat av få och kostnadseffektiva placeringar. 

Resultat för året blev ett överskott med 0,5 mnkr. 

Missbruk Under sommaren 2017 ökade antalet placeringar jämfört med tidigare år 

vilket är en trend som fortsatte under 2018. I jämförelse mellan januari-april 2017 och 

samma period 2018 är det en ökning med mellan två-fyra placeringar/månad. 

Sammantaget har antalet placeringar varit lågt. Januari-november 2018 har antal 

placeringar uppgått till fyra-fem placeringar/månad innan en nedgång till tre placeringar 

i december månad. Resultatet för missbruksplaceringar blev ett underskott med 0,2 

mnkr. 

Övrigt samt administration visar ett överskott för 2018 med 0,2 mnkr och beror främst 

på lägre personalkostnader. 

Barn- och ungdomsenheten 

Enheten visar ett positivt resultat på 1,0 mnkr. 

Placeringar Under perioden har flera placeringar i konsulentstödda familjehem samt i 

institutionsvård genomförts. Utifrån att stödboendet Ängen som drevs av Vårljus, 

stängdes i mars 2018, har kommunens familjehem varit fullbelagda med 

ensamkommande ungdomar. Åtgärder som görs i samtliga placeringsärenden är att 

arbeta aktivt och nätverksbaserat för möjliggörande av hemflytt så snart som möjligt. 

Parallellt eftersöks även jour- eller familjehem i egen regi. Resultatet för 

placeringskostnader under 2018 visar en positiv avvikelse med 0,2 mnkr. 

Administration Barn- och ungdomsenheten har under året varit beroende av tillfälliga 

bemanningslösningar för att kunna bedriva rättssäker handläggning av god kvalitet. 

Socionomer med lång erfarenhet har timanställts vilket finansieras av statsbidrag för 

ökad bemanning. Konsulter har trots timanställning behövt anlitas. För att avhjälpa 

ovanstående har enheten arbetat aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och med 

rekrytering genom bland annat lönetrappan. Sammantaget med vakanser och statsbidrag 

under 2018, visar administrationen ett överskott på 0,8 mnkr. 

Biståndsenheten -äldreomsorg och omsorg om personer med funktionshinder 

Enheten visar ett positivt resultat på 7,7 mnkr där äldreomsorgen visar ett överskott på 

0,2 mnkr och inom omsorg om personer med funktionshinder visar ett överskott på 7,5 

mnkr. 

Äldreomsorg 

Hemtjänst Volymökningar har skett under året med ca 1 000 timmar. Utförandet av 

hemtjänst visar att fördelning av hemtjänsttimmar är 50,4 procent egen regi och 49,6 

procent för privata utförare. Fortgående kvalitetssäkringar sker inom hemtjänst gällande 

utförd tid. 
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Trygg/förstärkt hemgång startade upp april 2018. Brukare har erhållit omfattande 

hemtjänstinsatser efter sjukhusvistelse. Under 2018 har 25 uppdrag genomförts. För 

samtliga uppdrag har orosbilden funnits av att komma hem efter sjukhus. Cirka 15 av 

uppdragen hade troligtvis beviljats korttidsplats. 

Externa placeringar Antalet vårddygn på extern korttidsplats har under perioden april 

till december 2018 minskat från 4 449 dygn 2017 till 591 dygn, en minskning med 

3 861 dygn. Baserat på en dygnskostnad på 2 500 kr skulle kostnaden för extern 

korttidsplats uppgått till 9,7 mnkr. Bidragande orsaker till minskning av antalet dygn är 

införandet av Trygg/förstärkt hemgång, Norrgårdens öppnade av sex nya platser samt 

högre omsättning på samtliga vård- och omsorgsboenden, jämfört med 2017. Vård- och 

omsorgsboendet LOV startar upp under hösten 2019. Snittlängden på vistelsen för 

korttidsvård under perioden april till december har uppgått till 44 dygn per individ. 

Ett nära samarbete med Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, MAS, startade under hösten 

2017 med syfte att vägleda och konsultera biståndshandläggare. 

Omsorg om personer med funktionshinder samt SoL under 65 

Boende vuxna och barn Under årets första sex månader har fyra externa placeringar 

inom bostad LSS vuxna avslutats, tre har flyttat tillbaka till kommunen som planerat, 

den fjärde avslutades oplanerat på grund av flytt till annan kommun. Resultatet för 2018 

visar ett överskott med 3,2 mnkr. 

Personlig assistans Återbetalning från Försäkringskassan tillhörande tidigare år samt 

utflytt från kommunen ger ett överskott för 2018 med 2 mnkr. 

Bostad HVB och särskilt boende för personer under 65 år Två externa placeringar inom 

HVB har avslutats, där boende har erbjudits inom kommunen. En extern placering har 

tillkommit. Vid årets utgång finns nio externa placeringar inom HVB samt fyra 

placeringar inom särskilt boende för personer under 65 år med psykisk ohälsa. 

Resultatet visar enligt budget 2018. 

Daglig verksamhet visar ett positivt resultat för 2018 med 0,7 mnkr på grund av att 

placeringar kunnat ske inom kommunens egen regi. 

Korttidstillsyn, korttidsvistelse, ledsagning och avlösning visar ett positivt resultat med 

2,3 mnkr beroende på lägre volymer än budgeterat. 

Administration Under året har enheten anlitat konsulter då det varit svårt att rekrytera 

socionomer till vakanta tjänster. Det har medfört högre personalkostnader. Enheten har 

under året rekryterat nio medarbetare, sex biståndshandläggare och tre undersköterskor 

till Teamet Trygg Förstärkt hemgång. Resultatet för 2018 visar ett underskott med 0,5 

mnkr. 

  

Utföraravdelningen visar sammantaget ett positivt resultat med 0,6 mnkr. 

Avdelningsgemensam verksamhet visar ett positivt resultat på 1,5 mnkr och beror på 

lägre kostnader inom gruppboenden. 

Äldreomsorgen 

Hemtjänst/servicehus Hemtjänst egen regi visar ett negativt resultat på 2,4 mnkr och 

servicehus ett negativt resultat på 1,7 mnkr. Hemtjänst natt visar ett positivt resultat på 

0,5 mnkr. Personalkostnader överskrider intäkterna i form av övertid, beroende på hög 
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sjukfrånvaro och vikariebrist. Anställning har skett av oerfarna vikarier vilket medfört 

kostnadsdrivande introduktioner. Inom verksamheten har utbildningsinsatser skett i nya 

system, som på sikt ska bidra till ökad effektivitet. 

Målet är att 75 procent av arbetstiden ska vara direkt brukartid. I genomsnitt ligger 

siffran nu på strax över 60 procent med stora skillnader mellan olika hemtjänstområden. 

Direkta åtgärder pågår för att nå målet och vi kan genom detaljerad veckovis 

uppföljning se att det går åt rätt håll. En handlingsplan finns framtagen då hemtjänsten 

har ett pågående utvecklingsuppdrag. 

Vård- och omsorgsboenden visar ett positivt resultat för 2018 med 2,0 mnkr. 

Norrgården och Allégården visar ett positivt resultat på 0,6 mnkr. Personalkostnaden 

visar ett överskott jämfört med budget och har minskat från 2017 beroende på minskad 

sjukfrånvaro med 20% samt flytt av personal till kostenheten. En förbättrad arbetsmiljö 

där medarbetarnas delaktighet, trivsel och bättre scheman har troligtvis bidragit till 

denna minskning. 

Kungsgården visar ett positivt resultat med 1,4 mnkr. Minskade personalkostnader, 

bland annat i form av minskad korttidsfrånvaro och fyllnadstid, samt vakant tjänst av 

samordnare. Intäkterna visar ett överskott jämfört med budget till följd av ökad 

beläggningsgrad. 

Hälso- och sjukvårdsenheten visar ett positivt resultat på 0,4 mnkr beroende på 

minskade personalkostnader samt effektiv resursplanering under framför allt sommaren 

då verksamheten kunde bedriva kvalitetssäker vård utan att behöva anlita konsulter. 

Förebyggande enhet äldre visar ett positivt resultat på 0,3 mnkr beroende på lägre 

personalkostnader, vakanta tjänster samt sjukskrivningar. 

Grupp- och servicebostäder visar ett positivt resultat på 0,5 mnkr. Tidigare prognoser 

har visat ett högre resultat beroende på inflyttning av brukare med omfattande tillsyns- 

och stödbehov. 

Personlig assistans och övriga insatser (ledsagning, avlösning, kontaktpersoner) visar 

ett negativt resultat på 1,4 mnkr och beror främst på personlig assistans men även en 

mindre avvikelse finns inom kontaktpersoner. Avvikelsen inom personlig assistans 

beror på att Försäkringskassans assistansersättningen mellan åren inte täcker 

kostnadsökningen samt att assistanstagare har varit inlagda på sjukhus i perioder. Under 

sjukhusvistelsen minskar intäkterna från Försäkringskassan, medan socialkontorets 

personalkostnader kvarstår. Ökade interna verksamhetskostnader i form av datorinköp 

för digitalisering av dokumentation. Inom kontaktpersoner har antalet uppdrag ökat 

under 2018. Uppdragen sker i huvudsak på helger vilket medför ökade 

personalkostnader. 

Stöd- och behandlingsenheten inklusive socialpsykiatrin visar ett positivt resultat på 0,9 

mnkr beroende på lägre personalkostnader i form av vakanta tjänster under årets fem 

första månader samt minskad tillsättning av vikarier. 

  

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat för 2018 med 2,0 mnkr.  

Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett överskott med 4,9 mnkr, vilket beror på vakanta 

tjänster, lägre volymer för IT-system, trygghetslarm/digitala lås samt återbetalning av 

ett försäkringsärende rörande servicehuslägenhet i Bro. 
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Integrationen visar ett negativt resultat med 2,9 mnkr och beror främst på kostnader 

inom försörjningsstöd samt lokalkostnader där Vårljus var verksam med stödboende 

under våren. 

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2018 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG Sociala insatsgruppen 2 018 2 020 2 570 263 2 570 0 

       

Summa   2 570 263 2 570 0 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Sociala Insatsgruppen, SIG, startade upp under september månad 2018. Målsättningen 

med SIG är att stötta individer som vill bryta en kriminell identitet. Svårigheter med 

rekrytering av medarbetare har medfört låga kostnader under 2018. Verksamheten 

kommer att utöka under 2019. 

  

  

3.5 God ekonomisk hushållning 

Socialnämndens samtliga verksamheter präglas av god ekonomisk hushållning och att 

verksamheterna ska utföra arbetet med effektivitet och kvalitet inom givna budgetramar. 

3.6 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisa

t 2017 
Redovisa

t 2018 
Budget 

2018 

Kvar av 
budget 

2018 
Ombudgete
ras till 2019 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Netto 

 Inventarier Utföraravdelningen        

       

 Dagverksamheten  100  101 100 -1  

       

 Förebyggande enheten, gym, 
uteplats  150  223 150 -73  

       

 Grupp- och servicebostäder 
enlig LSS        

 Möbler, digital utrustning 
Gruppbostäder  150  210 150 -60  

 Ny gruppbostad  281  290 281 -9  

 Ny servicebostad  140  38 140 102  

       

 Hemtjänst        

 Möbler, inventarier, Hemtjänst  200  56 200 144  
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Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisa

t 2017 
Redovisa

t 2018 
Budget 

2018 

Kvar av 
budget 

2018 
Ombudgete
ras till 2019 

 Möbler, inventarier allmänna 
lokaler Hemtjänst  300  301 300 -1  

 Säkra lås Hemtjänst  115  223 115 -108  

 Elcyklar Hemtjänst  100  94 100 6  

       

 Vård- och omsorgsboenden        

 Möbler, inventarier Norrgården, 
6 nya platser  720  373 720 347 437 

Sängar, Norrgården/Allegården 190  68 190 122  

 Utemöbler Allégården  0  150 0 -150  

 Möbler Kungsgården  260  275 260 -15  

 Tvättmaskin Kungsgården    7 0 -7  

 Sängar Kungsgården    49 0 -49  

 Desinfektorer, Bro Servicehus, 
Kungsgården    121 0 -121  

 Sjuksköterske-expidition 
inredning  0  34 0 -34  

       

 Stöd- och behandlingsenheten        

 Stöd och Behandling digital 
utrustning  50  0 50 50  

 Stöd och Behandling möbler  550  31 550 519  

       

 Socialpsykiatrin möbler  100  0 100 100  

       

 Utförarverksamheten, möbler 
och inv  700   700 700  

       

 Kvalitet- och verksamhetsstöd        

 Upprustning av 
bostadsrättslägenhter 
servicehuslägenheter  300  333 300 -33  

Summa 4 406  2 977 4 406 1 429 437 

3.7 Kommentarer investeringsredovisning 

År 2018 har Socialnämnden en total investeringsbudget på 4,4 mnkr. Socialnämnden 

fastställde 3,5 mnkr samt överföring av totalt 0,9 mnkr från 2017 som bestod av 

Parkvägens gruppbostad 0,3 mnkr samt utbyggnaden av Norrgårdens vård- och 

omsorgsboende, 0,6 mnkr. 

Utförarverksamheten budget 4,1 mnkr 

Investeringar inom utföraravdelningen har ett utfall för 2018 på 2,6 mnkr vilket innebär 

1,5 mnkr lägre mot budget. 0,4 mnkr av budgeterat belopp överförs till 2019 och avser 

sängar och traverser på vård- och omsorgsboendet Norrgården. 

Kvalitet- och verksamhetsstöd budget 0,3 mnkr 
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Upprustning av bostadsrättslägenheter och servicelägenheter har pågått under 2018 och 

uppgick till budgeterat belopp. 
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Nationell brukarundersökning inom 
funktionshinderområdet 2018 

Förslag till beslut 

Socialnämnden har tagit del av resultatet i brukarundersökningen. Resultatet 

kommer ligga till grund för det systematiska utvecklingsarbetet som sker inom 

verksamheterna. 

Sammanfattning 

Under hösten 2018 genomförde socialkontoret en brukarundersökning inom 

kommunens funktionshinderområden tillsammans med Sveriges kommuner 

och Landsting och RKA. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur 

brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att sedan tillsammans med 

brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna.  

Enheterna som deltog var personlig assistans, boendestöd enligt SoL 

(socialpsykiatri), gruppbostäder samt servicebostäder. Undersökningen 

genomfördes i september och oktober 2018 och bestod utav åtta till tio frågor 

beroende på vilken verksamhet den riktade sig till. Vissa frågor är lika för 

samtliga områden men långt ifrån alla. Fyra kvalitetsområden har mätts i 

undersökningen: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. 

Resultatet av brukarundersökningen ligger till grund för verksamheternas 

systematiska utvecklingsarbete. Det publiceras även i Kommun- och 

landstingsdatabasen, Kolada samt som ett kompletterande mått i Kommunens 

Kvalitet i Korthet, KKiK i januari 2019. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2018 

 Bilaga - nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 

2018 den 8 januari 2019 

Ärendet 

Under hösten 2018 genomförde socialkontoret en brukarundersökning inom 

kommunens funktionshinderområden tillsammans med Sveriges kommuner 

och Landsting och RKA. Syftet med undersökningen är att få kunskap om hur 

brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, för att sedan tillsammans med 

brukarna kunna utveckla och förbättra verksamheterna. Enheterna som deltog 
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var personlig assistans, boendestöd enligt SoL (socialpsykiatri), gruppbostäder 

samt servicebostäder. Även daglig verksamhet och dess brukare har deltagit i 

undersökningen. Då daglig verksamhet numera tillhör gymnasie- och 

arbetslivsnämnden så kommer deras resultat att redovisas där.  

Genomförande 

Undersökningen genomfördes i september och oktober 2018. Enkäten delades 

ut till brukare inom kommunens personliga assistans och boendestöd samt till 

boende på service- och gruppbostäder. Brukarna/boende fick frågan om de 

ville delta i undersökningen och samtliga hade rätt att tacka ja eller nej. 

Statistik fördes på utdelade samt inlämnade enkäter och utgör svarsfrekvensen 

på brukarundersökningen. Brukarna/boende fick erbjudandet om stöd utav 

personal när de skulle besvara enkäten. Den personal som hjälpte till arbetar 

inte med den brukare/boende som besvarade enkäten utan på en annan enhet. 

Detta för att undvika en beroende -eller maktställning.  

Enkäten 

Enkäten bestod utav åtta till tio frågor beroende på vilken verksamhet den 

riktade sig till. Vissa frågor är lika för samtliga områden men långt ifrån alla. 

Fyra kvalitetsområden har mätts i undersökningen: självbestämmande, 

bemötande, trygghet och trivsel. En ny fråga i 2018 års undersökning var om 

brukarna upplever att personalen förstår vad de säger.  

Samordnarna på enheterna hade möjlighet att välja mellan digitala enkäter, 

som fylldes i som webbenkät, eller pappersenkäter till sina brukare/boende. 

Samtliga enheter valde pappersenkäter.  

Totalt delades 156 stycken enkäter ut till brukare och boende inom 

funktionshinderområdet. 64 enkäter kom tillbaka med svar. Detta ger en total 

svarsfrekvens på 41 procent. Svarsfrekvensen för år 2017 var 63 procent. Den 

stora minskningen utav svar har skett inom socialpsykiatrin. 

Resultat brukarundersökning inom funktionshinderområdet 
2018 - Upplands-Bro kommun 

Boendestöd enligt SoL (socialpsykiatri). 

Boendestöd är ett stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda 

målgrupper, bland annat personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödet 

kan vara både praktiskt och socialt. Syftet är att stärka förmågan att klara 

vardagen i bostaden och ute i samhället. 

Inom boendestöd SoL (socialpsykiatri) svarade 18 stycken utav de 85 som blev 

erbjuda att delta. Detta ger en svarsfrekvens på 21 procent. 

 

 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 3 (6)  
2018-11-30 SN 18/0071 

 
 

2018 års resultat visar bland annat på: 

 16 stycken brukare upplever att deras boendestödjare låter dem 

bestämma över saker som är viktiga för dem. 1 brukare upplever att hen 

får bestämma ibland medan 1 brukare upplever att hen inte får 

bestämma alls.  

 Samtliga 18 brukare som svarade upplever att de får den hjälp som de 

vill ha utav sina boendestödjare. 

 16 stycken brukare upplever att de känner sig trygga med sina 

boendestödjare. 2 stycken brukare upplever att de känner sig trygga 

med dem ibland men inte alltid. 

 4 stycken av brukarna med insatsen boendestöd vet inte till vem eller 

vart de ska vända sig till för att prata om deras boendestöd är dåligt. 

Resterande 14 brukare som svarat på denna fråga vet vart de ska vända 

sig med sina synpunkter eller klagomål.  

Personlig assistans 

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som 

på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att 

tillgodose sina grundläggande behov.  

Inom insatsen personlig assistans svarade 9 stycken brukare utav de 17 brukare 

som blev erbjuda att delta. Detta ger en svarsfrekvens på 53 procent. 

2018 års resultat visar bland annat på: 

 3 stycken brukare upplever att de har varit med och bestämt samtliga 

utav sina personliga assistenter. 3 stycken brukare upplever att de har 

varit med och bestämt några av sina personliga assistenter medan 3 

stycken brukare upplever att de inte alls har fått varit med att bestämma 

vilka som är deras assistenter. 

 5 stycken brukare upplever att alla utav deras assistenter förstår vad de 

säger och menar. Resterande 4 brukare upplever att några men inte alla 

assistenter förstår vad de säger. 

 7 stycken brukare upplever att de känner sig trygga med samtliga utav 

sina personliga assistenter. 2 stycken brukare känner sig trygga med 

några utav sina assistenter men inte med alla.   

 5 stycken brukare upplever att de kan göra vad de vill med hjälp utav 

sina personliga assistenter. Resterande 4 stycken brukare upplever att 

de kan göra det vill med hjälp av sina assistenter ibland men inte alltid 

när de vill. 
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Gruppbostad 

Bostad med särskild service för vuxna är en insats enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. Gruppbostaden är ett 

bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och 

omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är 

nödvändig. Boende ifrån gruppbostäderna Furuhällsplan, Rosa och Gula villan, 

Parkvägen, Östervägen, Kamrervägen och Skyttens väg har deltagit i 2018 års 

brukarundersökning.  

37 stycken boende fick möjlighet att besvara denna brukarundersökning. 25 

stycken valde att delta. Detta ger en svarsfrekvens på 68 procent.  

2018 års resultat visar bland annat på: 

 24 stycken boende upplever att deras personal alltid bryr sig om dem. 1 

brukare upplever att personalen bryr sig om hen ibland men ibland inte.  

 21 stycken boende upplever att deras personal på gruppbostaden pratar 

med dem så att de förstår vad de menar. 3 stycken boende upplever att 

några utav personalen pratar så att de förstår och 1 boende upplever att 

ingen utav hens personal pratar så hen förstår vad de menar. 

 7 stycken boende känner sig trygga med några men inte alla utav sin 

personal på gruppbostaden. Resterande 18 stycken boende som svarade 

på denna fråga känner sig trygga med alla inom sin personalgrupp.  

 17 stycken boende är aldrig rädda för något hemma i sin gruppbostad. 6 

stycken boende är rädda för något ibland och 2 stycken boende är ofta 

rädda för något hemma. 

Servicebostad 

Bostad med särskild service för vuxna är en insats enligt lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS. En servicebostad består av ett antal 

lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. 

Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta 

samlade i samma hus eller kringliggande hus. Boende ifrån servicebostäderna 

Svartviken och Kyrkvägen har deltagit i 2018 års brukarundersökning.  

17 stycken boende fick möjlighet att besvara denna brukarundersökning. 12 

stycken valde att delta. Detta ger en svarsfrekvens på 71 procent.  

2018 års resultat visar bland annat på: 

 11 stycken boende upplever att deras boendepersonal bryr sig om den. 1 

boende upplever att personalen bryr sig om hen ibland men inte alltid.  

 11 stycken boende känner sig trygga med samtliga utav sin personal. 1 

boende känner sig trygg med några i personalen. 

 6 stycken boende är aldrig rädda för något i sin servicebostad. 3 stycken 

boende är rädda ibland medan 1 boende är rädd ofta. 
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 Samtliga 12 boende som svarade på denna fråga trivs med sin 

boendepersonal. 

Socialkontorets synpunkter 

Den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet 2018 är en 

bra grund att utgå ifrån när enheterna ska arbeta med sin 

verksamhetsutveckling. 

I verksamhetsberättelsen 2018 för området gruppbostad/servicebostad 

/personlig assistans etc. framgår det att enheten arbetat med områdena 

brukarmedverkan och delaktighet under året. Brukarmedverkan och delaktighet 

är viktiga områden inom brukarundersökningen. Aktiviteter som genomfördes 

under 2018 är till exempel att alla verksamheter numera har synliga 

"brevlådor" där synpunkter kan lämnas in. Verksamheterna har även 

regelbundna husmöten och individuella samtal och uppföljningar där möjlighet 

att lämna synpunkter och klagomål ges. Vidare så sker rekrytering alltid i 

samråd med brukaren och/eller anhörig/godeman.  

Brukarmedverkan och delaktighet ses utav kontoret som ett mål som aldrig 

avslutas och arbetet fortsätter under 2019 med nya projekt som bland annat 

införande av delaktighetsmodellen inom grupp- och servicebostäder. 

Till brukarundersökningen 2019 ska de boende på kommunens grupp- och 

servicebostäder ges möjlighet att besvara brukarundersökningen digitalt, vilket 

stämmer väl överens med socialkontorets satsning på digitalisering inom 

socialtjänstens verksamheter.  

Socialkontoret har noterat att svarsfrekvensen på brukarundersökningen har 

minskat ifrån 63 procent 2017 till 41 procent 2018. Detta beror framförallt på 

att 85 stycken enkäter skrevs ut inom socialpsykiatrin men endast 18 stycken 

enkäter kom tillbaka med svar. Inför 2019 års undersökning så kommer det ske 

ett bättre förarbete avse antalet deltagande inom denna målgrupp.  

Barnperspektiv 

Barnperspektivet ska alltid beaktas i beslut om insatser till individer som har en 

funktionsnedsättning enligt LSS eller SoL. Barnperspektivet gäller både där 

barn själva får insatser eller där de är anhöriga.  
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Helena Åman  

Socialchef Elisabeth Rågård 

 Avdelningschef kvalitet- och 

verksamhetsstöd 

 

Bilagor 

1. Nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet 2018 den 8 

januari 2019 

Beslut sänds till 

 Enhetschef stöd- och behandling 

 Enhetschef gruppbostad/servicebostad/personlig assistans 

 Akt 
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Socialkontoret

Datum Vår beteckning

Stina Forsberg
Kvalitetsutvecklare
Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd

2019 - 01 - 08 SN 18/0071

Postadress: Upplands - Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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Boendestöd SoL (socialpsykiatri)
Boendestöd är ett stöd i den dagliga livsföringen riktat till särskilda
målgrupper, bland annat personer med psykisk funktionsnedsättning. Stödet
kan vara både praktiskt och socialt. Syftet är att stärka förmågan att klara
vardagen i bostaden och ute i samhället.

Inom boendestöd SoL (socialpsykiatri) svarade 18 stycken brukare utav de 85
brukare som blev erbjuda att delta. Detta ger en svarsfrekvens på 21 procent.

Samtliga resultat redovisas i an ta l svarande (ej procent).

Kommentar: 16 stycken brukare utav de svarade upplever att deras
boendestödjare låter dem bestämma över saker som är viktiga för dem. 1
brukare upplever att de får bestämma ibland medan 1 brukare upplever att de
inte får bestämma alls.
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Kommentar: Samtliga 18 brukare som svarade upplever att de får den hjälp 
som de vill ha utav sina boendestödjare.  

 

 

Kommentar: 17 stycken brukare upplever att deras boendestödjare bryr sig 
om de dem. 1 brukare upplever att deras boendestödjare bryr sig om dem 
ibland.  
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Kommentar: 1 brukare upplever att hens boendestödjare ibland pratar så att 
hen förstår vad de menar. Resterande 17 stycken brukare som svarade upplever 
att deras boendestödjare alltid pratar med dem så att de förstår vad de menar.  

 

 

Kommentar: Alla 17 stycken brukare som svarade på denna fråga anser att 
deras boendestödjare förstår vad de säger till dem.  
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Kommentar: 16 stycken brukare av de som svarade på denna fråga upplever 
att de känner sig trygga med sina boendestödjare. 2 stycken brukare upplever 
att de känner sig trygga med dem ibland men ibland inte.  

 

 

Kommentar: 4 stycken av brukarna som har insatsen boendestöd vet inte till 
vem eller vart de ska vända sig till för att prata om deras boendestöd är dåligt. 
Resterande 14 brukare som svarat på denna fråga vet vart de ska vända sig med 
sina synpunkter eller klagomål.  
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Kommentar: 16 stycken brukare trivs med sina boendestödjare. 1 brukare 
trivs med dem ibland. Ingen brukare vantrivs med sina boendestödjare.  

 

 

Kommentar: 14 stycken utav de brukare som svarade på denna undersökning 
är kvinnor. 4 stycken brukare är män.  
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Personlig assistans 
Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som 
på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att 
tillgodose sina grundläggande behov.  

Inom insatsen personlig assistans svarade 9 stycken utav de 17 brukare som 
blev erbjuda att delta. Detta ger en svarsfrekvens på 53 procent. 

Samtliga resultat redovisas i antal svarande (ej procent).  

 

 

Kommentar: 3 stycken brukare upplever att de har varit med och bestämt 
samtliga utav sina personliga assistenter. 3 stycken upplever att de har varit 
med och bestämt några medan 3 stycken upplever att de inte alls har fått varit 
med att bestämma vilka som är deras assistenter.  
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Kommentar: 8 stycken brukare upplever att de får den hjälp de vill ha sina 
personliga assistenter. 1 upplever att hen får den hjälp den behöver ibland men 
ibland inte.  

 

 

Kommentar: 8 stycken utav dem som svarat på denna fråga upplever att deras 
assistenter bryr sig om dem. 1 brukare upplever att sina assistenter bryr sig om 
hen ibland.  
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Kommentar: 5 stycken brukare upplever att samtliga utav deras personliga 
assistenter pratar med dem så att de förstår vad de menar. 4 stycken brukare 
upplever att några men inte alla assistenter pratar med dem så att de förstår.  

 

 

Kommentar: 5 stycken brukare upplever att alla utav deras assistenter förstår 
vad de säger och menar. Resterande 4 brukare upplever att några men inte alla 
assistenter förstår vad de säger.  
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Kommentar: 7 stycken brukare utav de som svarande på denna fråga upplever 
att de känner sig trygga med samtliga utav sina personliga assistenter. 2 
stycken brukare känner sig trygga med några utav sina assistenter men inte 
med alla.   

 

 

Kommentar: 5 stycken brukare upplever att de kan göra vad de vill med hjälp 
utav sina personliga assistenter. Resterande 4 stycken brukare upplever att de 
kan göra det vill med hjälp av sina assistenter ibland men inte alltid när de vill.  
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Kommentar: 7 stycken brukare svarade på denna fråga. 6 stycken anser att de 
vet vart eller till vem de ska vända sig till om det fungerar dåligt med deras 
assistenter. 1 brukare vet inte vem hen ska prata med.  

 

 

Kommentar: 8 stycken brukare med insatsen personlig assistans trivs med 
sina assistenter. En brukare trivs med sina assistenter ibland med inte alltid.  
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Kommentar: 3 stycken utav dem som svarat på denna undersökning är 
kvinnor och 6 stycken är män.  
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Gruppbostäder 
Bostad med särskild service för vuxna är en insats enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS. Gruppbostaden är ett 
bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är 
nödvändig. Boende ifrån gruppbostäderna Furuhällsplan, Rosa och Gula villan, 
Parkvägen, Östervägen, Kamrervägen och Skyttens väg har deltagit i 2018 års 
brukarundersökning.  

37 stycken boende fick möjlighet att besvara denna brukarundersökning. 25 
stycken valde att delta. Detta ger en svarsfrekvens på 68 procent.  

Samtliga resultat redovisas i antal svarande (ej procent).  

 

 

Kommentar: 22 stycken boende upplever att de får bestämma om saker som 
är viktiga hemma i deras gruppbostad. 2 stycken boende upplever att de får 
bestämma ibland medan 1 boende upplever att hen aldrig får bestämma om 
säker som är viktiga för hen hemma.  
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Kommentar: 23 stycken utav de boende som svarade på denna fråga upplever 
att de får den hjälp som de vill ha hemma på sin gruppbostad. 2 stycken boende 
upplever att de får den hjälp de behöver ibland.  

 

 

Kommentar: 25 stycken boende svarade på denna fråga. 24 stycken utav dessa 
upplever att deras personal alltid bryr sig om dem medan 1 brukare upplever att 
de bryr sig om hen ibland men ibland inte.  
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Kommentar: 21 stycken boende upplever att deras personal på gruppbostaden 
pratar med dem så att de förstår vad de menar. 3 stycken boende upplever att 
några utav personalen pratar så att de förstår och 1 boende upplever att ingen 
utav hens personal pratar så hen förstår vad de menar.  

 

 

Kommentar: 22 stycken boende upplever att deras personal på gruppbostaden 
förstår vad de säger till dem. 2 stycken boende upplever att några utav 
personalen förstår.  
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Kommentar: 7 stycken boende känner sig trygga med några men inte alla utav 
sin personal på gruppbostaden. Resterande 18 stycken boende som svarade på 
denna fråga känner sig trygga med alla inom sin personalgrupp. 

 

 

Kommentar: 17 stycken boende är aldrig rädda för något hemma i sin 
gruppbostad. 6 stycken boende är rädda för något ibland och 2 stycken boende 
är ofta rädda för något hemma.  
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Kommentar: 23 stycken boende svarade på denna fråga. 22 stycken utav dessa 
vet vart eller till vem de ska vända sig för att prata om något är dåligt på deras 
gruppbostad. 1 boende vet inte vart hen ska vända sig.  

 

 

Kommentar:  24 stycken utav de som svarat på denna fråga trivs hemma på 
deras gruppbostad. 1 boende trivs ibland men ibland inte.  
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Kommentar: 10 stycken boende av de som svarat är kvinnor och 13 stycken 
boende är män. 1 boende definierar sig som annat.  
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Servicebostäder 
Bostad med särskild service för vuxna är en insats enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS. En servicebostad består av ett antal 
lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. 
Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta 
samlade i samma hus eller kringliggande hus. Boende ifrån servicebostäderna 
Svartviken och Kyrkvägen har deltagit i 2018 års brukarundersökning.  

17 stycken boende fick möjlighet att besvara denna brukarundersökning. 12 
stycken boende valde att delta. Detta ger en svarsfrekvens på 71 procent.  

Samtliga resultat redovisas i antal svarande (ej procent).  

 

 

Kommentar: 10 stycken boende upplever att de får bestämma över saker som 
är viktiga för dem hemma på sin servicebostad. 2 stycken boende upplever att 
de får bestämma om viktiga saker ibland. Ingen boende upplever att de inte får 
bestämma om saker som är viktiga för dem. 

 

10 

2 

0 
0

2

4

6

8

10

12

Ja Ibland Nej

1. Får du bestämma om saker som är viktiga 
för dig hemma? 



 

Upplands-Bro kommun Datum Vår beteckning 19 (23)  
2019-01-08 SN 18/0071 

 
 

 

 

Kommentar: 10 stycken boende upplever att de får den hjälp som de vill ha 
utav boendepersonalen och 2 stycken boende upplever att de får den hjälp som 
de behöver ibland men ibland inte.  

 

 

Kommentar: 12 stycken boende svarade på denna fråga. 11 stycken boende 
upplever att deras boendepersonal bryr sig om den. 1 boende upplever att 
personalen bryr sig om hen ibland men inte alltid.  
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Kommentar: 10 stycken boende upplever att deras personal pratar med dem så 
att de förstår vad de menar. 2 stycken boende upplever att några utav 
personalen pratar med dem så att de förstår vad de menar men inte alla.  

 

 

Kommentar: 12 stycken boende svarade på denna fråga. 10 stycken boende 
utav dessa upplever att personalen på deras servicebostad förstår vad de säger. 
2 stycken boende upplever att några av deras personal förstår dem men inte 
alla.  
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Kommentar: 11 stycken boende känner sig trygga med samtliga utav i 
personalgrupp. 1 boende känner sig trygg med några i personalen.  

 

 

Kommentar: 6 stycken boende är aldrig rädda för något i sin servicebostad. 3 
stycken boende är rädda ibland medan 1 boende är rädd ofta.  
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Kommentar: 11 stycken boende vet vart eller till vem de ska vända sig om de 
upplever att det är dåligt med stödet ifrån boendepersonalen. 1 boende vet inte 
till vem hen ska vända sig.  

 

 

Kommentar: Samtliga 12 boende som svarade på denna fråga trivs med sin 
boendepersonal.  
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Kommentar: 3 stycken som svarade på enkäten är kvinnor, 8 stycken är män 
och 1 definierar sig som annat.  
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Uppföljning av ramavtal insatser till barn och 
ungdomar 2018 

Förslag till beslut 

Socialnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Sigtuna kommun har gemensamt 

upphandlat ramavtal för insatser till barn och ungdomar fr.o.m. 2016-06-01. 

Ramavtalet består av fyra avtalsområden; öppenvård, hem för vård eller 

boende (HVB), stödboende och jourhem/familjehem. Medverkande kommuner 

har under 2018 gemensamt planerat och genomfört uppföljning av ett urval 

utav de leverantörer som omfattas av ramavtalet. 3–5 leverantörer inom 

respektive avtalsområde har följts upp utifrån en gemensam uppföljningsmall.  

Merparten utav de leverantörer som följts upp bedöms bedriva en 

välfungerande verksamhet samt leva upp till de krav som ställs. Om brister har 

identifierats, har kommunerna begärt in en åtgärdsplan som visar hur bristerna 

ska åtgärdas. En av uppföljningarna har lett till att avtalen med en leverantör 

har sagts upp. Detta visar på vikten av att återkommande genomföra 

övergripande avtalsuppföljningar med fokus på kraven i ramavtalet, utöver de 

individuppföljningar som redan genomförs.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 17 januari 2019 

 Bilaga - Uppföljning av ramavtal insatser till barn och ungdomar, 

Samordnad uppföljning av Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och 

Sigtuna kommun, Son 2018/137, december 2018 

Ärendet 

Järfälla, Upplands-Bro, Upplands Väsby och Sigtuna kommun har gemensamt 

upphandlat ramavtal för insatser till barn och ungdomar som är gällande fr.o.m. 

2016-06-01 (Son 2015/55).  Medverkande kommuner har under 2018 

gemensamt planerat och genomfört uppföljning av ett urval av de leverantörer 

som omfattas av ramavtalet. 3–5 leverantörer inom respektive avtalsområde har 

följts upp. 



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (4)  
2019-01-17 SN 19/0022 

 
 

 

Ramavtalet består av fyra avtalsområden; öppenvård, hem för vård eller 

boende (HVB), stödboende och jourhem/familjehem. Kommunerna har 

tilldelats avtalsområde genom lottning. Vilka leverantörer som sedan följdes 

upp bestämdes av varje kommun men valdes ut utifrån följande 

prioriteringsordning: Leverantörer som avropas, önskemål från avropande 

verksamhet och lottning. 

Kommunerna har tillsammans tagit fram en uppföljningsmall, som har använts 

vid varje uppföljningsbesök oavsett vilken typ av verksamhet som besöks. De 

områden som berörts vid uppföljningsbesök var:  

 Verksamhetschefens och dess ersättares kompetens 

 Kvalitetsledningssystem 

 Lex Sarah 

 Klagomålshantering 

 Dokumentation 

 Genomförandeplan 

 Barns -och ungdomars delaktighet 

 Sammanbrott (uppdrag avslutas utan att det planerats i förväg) 

 Personal 

Inför uppföljningsbesöken begärdes följande handlingar in för granskning: Lex 

Sarah-rutiner, klagomålsrutiner, CV för verksamhetschef och dennes ersättare 

samt genomförandeplaner tillhörande den uppföljande kommunen. Med 

anledning av sekretess har uppföljande kommun endast kunnat granska 

genomförandeplaner och journaler som hör till ärenden från den egna 

kommunen. 

För tillståndspliktig verksamhet har även kontroll gjorts att aktuellt tillstånd 

finns utfärdat från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Uppföljningen har sedan genomförts i relation till de krav som ställdes i 

förfrågningsunderlaget i samband med upphandlingen. Utgångspunkten har 

varit att om verksamheterna lever upp till de krav som är gällande enligt 

ramavtalet kan de erbjuda enskilda barn och ungdomar en verksamhet med god 

kvalitet. Uppföljning har inte gjorts av enskilda barn och ungdomars ärenden, 

den uppföljningen sker löpande av ansvariga socialsekreterare genom 

individuppföljningar.  

Efter besöket färdigställdes uppföljningsmallen, bedömning gjordes om det 

fanns utvecklingsområden samt om det fanns sådana brister som behövde 

åtgärdas och redovisas i en åtgärdsplan. Uppföljningsdokumentationen med 

eventuell begäran om åtgärdsplan skickades sedan till leverantören.  
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Sammanfattning utav avtalsuppföljningarna 

Merparten utav leverantörerna bedöms utifrån avtalsuppföljningarna samt de 

inskickade dokumenten, att följa de krav som ställs i ramavtalet insatser till 

barn och ungdomar. Någon leverantör fick komplettera med en åtgärdsplan hur 

de ska åtgärda de brister som framkom under uppföljningen och sedan blivit 

godkända.  

En leverantör blev uppsagd efter genomförd avtalsuppföljning. Leverantören 

hade fått avslag på sin ansökan om tillstånd från Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) att bedriva konsulentstödd jour- och familjehemsverksamhet. 

Detta innebär att verksamheten inte får bedriva verksamhet även om de efter 

avslaget har lämnat in en ny ansökan till IVO. Denna omständighet hade 

leverantören inte informerat någon av de beställande kommunerna om.  

Avslaget på ansökan om tillstånd innebär att samtliga kommuner har sagt upp 

avtalet med leverantören inom alla avtalsområden.  

Analys och slutsats 

Även detta år har de verksamheter som följts upp generellt varit positiva till att 

uppföljningsbesöken har gjorts och att beställarna har visat intresse för 

verksamheterna utifrån ett övergripande perspektiv. Utöver de förutbestämda 

frågorna som ställs enligt uppföljningsmallen ger verksamhetsbesöken en 

möjlighet till diskussion och dialog som kan vara ett stöd för verksamheternas 

fortsatta utveckling.   

De allra flesta verksamheter som följts upp bedöms bedriva en välfungerande 

verksamhet och leva upp till ställda krav. När brister har identifierats har 

begärd och inkommen åtgärdsplan visat att bristerna åtgärdats. I år har dock 

uppföljningen lett till att avtal har sagts upp med en leverantör vilket visar på 

vikten av att återkommande göra övergripande uppföljningar med fokus på 

kraven i ramavtalet. 

En iakttagelse från årets uppföljning är att ett flertal leverantörer bedöms arbeta 

framgångsrikt med verksamhetsuppföljning och hantering av avvikelser inom 

ramen för sina kvalitetsledningssystem även om det också finns utmaningar 

hos vissa verksamheter.  

Barnperspektiv 

Ramavtalsupphandling inom insatser barn och ungdomar bidrar till att barn -

och ungdomar inom kommunens socialtjänst får en ökad möjlighet till en 

individanpassad insats. 
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1. BAKGRUND

Järfälla, Upplands - Bro, Upplands Väsby och Sigtuna kommun har gemensamt up p-
handlat ramavtal för insatser till barn och ungdomar som är gällande fr.o.m. 2016 - 06 -
01 (Son 2015/55) .

Ingående kommuner har under 201 8 gemensamt planerat och genomfört uppföljning
av ett urval av de leverantörer som omfattas av ramavtalet. Resultatet av uppföl j-
ningen presenteras i denna rapport.

2. METOD

2.1. Planering
Redan i samband med att upphandlingen genomfördes fanns en samsyn om att vi
behövde samarbeta avseende uppföljning av avtalet och inleda planering för det i
direkt anslutning till att upphandlingen färdigställdes. Under 2017 gjordes en första
uppföljning som redovisats i ärende son 2016/408 .

Kommunerna har i uppföljnings arbetet representerats av funktioner med ett övergr i-
pande uppdrag, exempelvis kvalitetsutvecklare, kvalitetsstrateg, utvecklingsledare
och utredare. Varje kommun har åtagit sig att följa upp tre till fem stycken leverant ö-
rer un der 2018 .

Ramavtale t består av fyra avtalsområden ; öppenvård, hem för vård eller boende
(HVB) , stödboende och jour hem/familjehem och kommunerna tilldelades ett område
att följa upp genom lottning. Vilka leverantörer som sedan följdes upp bestämdes av
varje kommun men valdes ut utifrån följande prioriteringsordning:

1. Leverantörer som avropas
2. Önskemål från avropande verksamhet
3. Lottning

Kommunerna har tillsammans tagit fram en up pföljningsmall , som har använts vid
varje uppföljningsbesök oavsett vilken typ av verksamhet som besöks . De områden
som berörts vid uppföljningsbesök var:

Verksamhetschefens och dess ersättares kompetens
Kvalitetsledningssystem
Lex Sarah
Klagomålshantering
Dokumentation
Genomförandeplan
Barns och ungdomars delaktighet
Sammanbrott (uppdrag avslutas utan att det planerats i förväg)
Personal

Inför uppföljningsbesöken begärdes följande handlingar in för granskning:
Lex Sarah - rutiner
Klagomålsrutiner
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C v f ör verksamhetsc hef och dennes ersättare
G enomförandepla ner tillhörande den uppföljande kommunen

För tills tåndspliktig verksamhet har även kontroll gjorts att aktuellt tillstånd finns
utfärdat från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

2.2. Genomförande
Uppföljningen har gjorts i relation till de krav som ställdes i förfrågningsunderlaget i
samband med upphandlingen. Utgångspunkten har varit att om verksamheterna lever
upp till de krav som är gällande enligt ramavtalet kan de erbjuda enskilda barn och
ungdomar en verksamhet med g od kvalitet. Uppföljning har inte gjorts av enskilda
barn och ungdomars ärende n , den uppföljningen sker löpande av ansvariga socialse k-
reterare.

Innan uppföljnings besöken granskades de dokument som verksamheterna skickat in i
förväg.

U ppföljningsbesöken genomfördes av två personer och dialogen med leverantören
utgick från uppföljningsmallen . Med anledning av sekretess har uppföljande ko m-
mun endast kunnat granska genomförandeplaner och journaler som hör till ärenden
från den egna kommunen.

Efter besöket färdigställdes uppföljningsmal len , bedömning gjordes om det fanns
utvecklingsområden samt om det fanns sådana brister som behövde åtgärdas och
redovisas i en åtgärdsplan . Uppföljnings dokumentationen med eventuell begäran om
åtgärdsplan skickades sedan till leverantören .

Ekonomisk och skattemässig kontroll har gjorts av uppha ndlingsenheten i Järfälla
kommun.

De verksamheter som följts upp är:
Leverantör Avtalsområde
Magelungen Öppenvård
Nytida Ungstöd Öppenvård
Rekon AB Öppenvård
Humana familjestödsgruppen Öppenvård
Attendo, Katarina ungdomshem Skar p-
näck

HVB

Nytida, BoA mellanvård HVB
Barn - och familjejouren HVB
Allviken HVB HVB
Nanolfsvillan HVB HVB
Aleris Målet Stödboende
Addox ungdomsvärn Stödboende
Vårljus Stödboende
Svenska familjehem Konsulentstött jour - och familjehem
KKP bemanning Konsulentstött jour - och familjehem
ABC Jourhem Konsulentstött jourhem
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2.3. Redovisning
Varje kommun har efter uppföljningsbesöken gjort en kortfattad sammanställning av
dem och skickat till Järfälla kommun som ansvarat för sammanställning i denna ra p-
port.

Även om en gemensam uppföljningsmall har använts så har uppföljningarna skiljt sig
åt avseende vilka områden och frågor som man huvud sakligen har fokus erat på e f-
tersom uppföljningarna ha r gjorts inom olika områden och av olika personer.

I denna redovisning presenteras den kortfattade sammanställningen av uppföljningen .
Om ett område inte beskrivs innebär det att man vid uppföljningen i nte har identifi e-
rat några utvecklingsområden eller brister.
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3. REDOVISNING AV GENOMFÖRDA UPPFÖL JNINGAR

3.1. Ekonomisk och skattemässig kontroll
Upphandlingsenheten i Järfälla kommun har genomfört kontroll hos S katteverket
samt kreditupplysningscentralen UC avseende de företag som ingår i denna uppföl j-
ning. Det har inte framkommit något i dessa kontroller som betyder att företag in te
lever upp till ställda krav.

Sammantaget görs bedömningen att samtliga verksamheter lever upp till de krav som
ställts i upp handlingen och framgår i gällande ramavtal avseende ekonomi och ska t-
ter.
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3.2. Öppenvård
Uppföljningen avseende öppenvård har genomförts av Upplands Väsby kommun .

3.2.1. Magelungen utveckling AB

Organisationsnummer: 556489 - 1447
Ingår i delområde: Öppenvård , familjebehandling
Uppföljning gjord av: Upplands Väsby kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 04 - 27

Resultat av uppföljning
Magelungen har medarbetare med adekvat utbildning, lång erfarenhet av behan d-
lingsarbete samt med mycket låg personalomsättning. Verksamheten inger förtroende
och stabilitet.

Arbetet med att ta tillvara synpunker för att utveckla verksamheten är dock ett fö r-
bättringsområde. Det finns en idé om hur man kan systematisera och analysera i n-
komna synpunkter men metoder för att få in fler synpunkter från ungdomar och deras
familjer behöver utvecklas.

Ett annat område som verksamheten kan behöva undersöka närmare är om känned o-
men om kvalitetsledningssystemet är tillräcklig bland all a medarbetare. Viss oklarhet
avseende kunskap om kvalite tsledningssystemet uppstod vid uppföljningsbesöket
men det är inte möjligt att säga om det är ett generellt eller individuellt behov i ver k-
samheten .

Sammanfattande bedömning
Magelungen utveckling AB be döms utifrån uppföljningsbesök 2018 - 04 - 27 och i n-
skick ade dokument följa de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungd o-
mar .

3.2.2. Humana familjestödsgruppen

Organisationsnummer: 556699 - 8182
Ingår i delområde: Öppenvård – familjebehandling
Uppföljning gjord av: Upplands Väsby kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 06 - 11

Resultat av uppföljning
Verksamheten har rutiner att genomförandeplan ska upprättas inom två veckor vilket
överensstämmer med kraven i ramavtalet. Det är dock svårt att efterleva eftersom
uppdragsgivare inte alltid har möjlighet att närvara inom föreskriven tid samt att det
ibland saknas skriftliga uppdrag/vårdplaner. Förutom möte med den enskilde är detta
något som krävs för att det ska vara möjligt för verksamheten att upprätta genomf ö-
randeplaner med god kvalitet. Det ta visar på hur viktigt samarbete är mellan up p-
dragsgivande kommun och uppdragstagare .
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Inget tyder på att verksamheten bryter mot uppställda krav men det finns ett behov
av att tydliggöra strukturer och rutiner avseende avvikelse - och synpunkthantering
s amt inventera om kvalitetsledningssystemet är tillräckligt förankrat hos alla meda r-
betare avseende syfte och innehåll .

Sammanfattande bedömning
Humana familjestödsgruppen bedöms utif rån uppföljningsbesök 2018 - 06 - 11 och
inskickade dokument följa de krav s om ställs i ramavtal insatser till barn och ungd o-
mar.

3.2.3. Nytida Ungstöd i Stockholm AB

Organisationsnummer: 556703 - 9531
Ingår i delområde: Öppenvård – familjebehandling samt strukturerad dagbehan d-
ling
Uppföljning gjord av: Upplands Väsby kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 10 - 10

Resultat av uppföljning
Verksamheten ger intryck av god trivsel hos medarbetare och har en låg personalo m-
sättning. Fler i ledande roller har arbetat inom området under lång tid.

Såväl ledning som medarbetare har en go d uppfattning om kvalitetslednings syst e-
mets syfte och hur det kan användas som underlag för förbättringar av verksamheten.
De beskrivningar som ges av hur man arbetar med förbättringar och analys av resu l-
tat visar att kunskapen om socialstyrelsens föreskri ft ( SOSFS 2011:9 ) är god. U t-
veckling i form av mer systematisering av synpunkts - och avvikelsehantering kan
dock behövas. Verksamheten uppger även själv att det skulle behövas en metod för
att mäta hur väl man lyckas i sina uppdrag.

Sammanfattande bedömning
Nytida Ungstöd i Stockholm AB bedöms utif rån uppföljningsbesök 2018 - 10 - 10 och
inskickade dokument följa de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungd o-
mar.

3.2.4. Rekon, människan i centrum AB

Organisationsnummer: 5567 32 - 7415
Ingår i delo mråde: Öppenvård – familjebehandling
Uppföljning gjord av: Upplands Väsby kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 10 - 25

Resultat av uppföljning
Verksamhetens familjebehandling utförs i stor utsträckning av konsulter som är u n-
derleverantörer vilket är tillåtet i enlighet med ramavtalet. Det är dock Rekon som är
ansvarig för den verksamhet som utförs och det finns ett utvecklingsbehov avseende
löpan de uppfölj ning av uppdrag en. Det finns inga tecken som tyder på brister i dag s-
lä get, de konsulter som anlitas har relevant utbildning och erfarenhet, men Rekon
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behöver på ett mer strukturerat sätt säkra och kunna visa att de uppdrag som de ger
till sina un derleverantörer genomförs med kvalitet.

Re kon är den verksamhet som äger helhetsansvaret för motta gandet, genomförande
och avslut av uppdrag. Den bild som nu ges är dock att Rekon fungerar som adm i-
nistratör /förmedlare av tjänsten inledningsvis och att be ställarnas fortlöpande kontakt
under och vid avslut av ett uppdrag sker direkt med familjebehandlaren som formellt
är en underleverantör.

Rekon har vid uppföljningen själva tagit upp att de upplever problem med att få ko n-
takt med chefer och handläggare i beställande kommuner. De uppger även att de
önskar få mer information från socialsekreterare efter att uppdrag utförts för att få
mer kunskap om målen nåtts.

Sammanfattande bedömning
Rekon människan i centrum AB bedöms utif rån uppföljningsbesök 2018 - 10 - 25 och
inskickade dokument följa de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungd o-
mar.
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3.3. Hem för vård eller boende (HVB)
Uppföljningen avseende hem för vård eller boende (HVB) har genomförts av Järfälla
kommun

3.3.1. Attendo Katarina ungdomshem Skarpnäck

Organisationsnummer: 556477 - 8958
Ingår i delområde: HVB 13 - 20 år, HVB ensamkommande med sociala problem
Uppföljning gjord av: Järfälla kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 04 - 25

Resultat av uppföljning
Verksamheten uppger att all personal inte har den formella grundutbildning som
framgår i förfrågningsunderlag, exempelvis socionom och behandlingsassistent.
Detta kompenseras med kompletterande externa och interna utbildningar som til l-
sammans med erfarenhet innebär att utbildningen hos personal ä r likvärdig . Det finns
inga indikatorer på att verksamheten inte erbjuder en verksamhet med kvalitet och
vid de avrop som gjorts har beställaren varit nöjd. Bedömning görs i dagsläget att det
inte finns skäl att närmare granska att den personal som inte ha r formell grundutbil d-
ning lever upp till kraven på motsvarande sätt. Verksamheten bör dock i framtiden
vara uppmärksam på att gällande krav avseende personals kompetens är uppfyllda.

Kontroll är gjord med IVO om att tillstånd finns.

Sammanfattande bedöm ning
Attendo Katarina ungdomshem Skarpnäck bedöms utifrån möte 2018 - 04 - 25 och i n-
skickade dokument följa de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungd o-
mar.

Under hösten 2018 framkommer att verksamheten är nedlagd.

3.3.2. Nytida BoA mellanvård

Organisationsnummer: 556585 - 8908
Ingår i delområde: HVB 13 - 20 år
Uppföljning gjord av: Järfälla kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 04 - 27

Resultat av uppföljning
Verksamheten har nyligen (hösten 2017) blivit en del av Nytida. Stort fokus i dag s-
läget är att implementera system och arbetssätt. Utifrån beskrivning vid uppföl j-
ningsbesök kommer de centrala stödfunktionerna som finns inom Nytida förbättra
verksamhetens möjlighet att arbeta med kvalitet även om man sedan tidigare gör det
på ett strukturerat sät t. Exempelvis görs uppföljning av enskilda ungdomar efter slu t-
förd placering. Även avseende utbildning och omvärldsbevakning kommer Nytida
kunna ge utökat stöd. Verksamheten beskriver hur man arbetar med avvikelser vilket
på många sätt överensstämmer med a rbetssättet för lex Sarah men en viss osäkerhet
finns avseende när en avvikelse blir ett missförhållande i enlighet med lex Sarah.
Detta skulle kunna disktuteras ytterligare inom verksamheten
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Kontroll är gjord på IVO registerplattform att HVB - tillstånd fi nns.

Sammanfattande bedömning
Nytida BoA mellanvård AB bedöms utifrån möte 2018 - 04 - 27 och inskickade dok u-
ment följa de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungdomar.

3.3.3. Barn - och familjejouren

Organisationsnummer: 556378 - 8704
Ingår i delområd e: HVB 0 - 12 år, HVB akut - och utredningshem
Uppföljning gjord av: Järfälla kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 05 - 24

Resultat av uppföljning
Barn - och familjejouren bedöms vara en verksamhet med hög professionalitet och
kompetens. De bedriver en typ av verksamhet som är ovanlig eftersom de är en av få
verksamheter som har HVB - tillstånd för behandlingsfamiljer. Kvalitetsledningss y-
stemet och de mätningar av kvalitetskriterier som där framgår visar på ett strukturerat
sätt att arbeta med kvalitetsfrågor. St ruktur i genomförandeplaner är ett område som
skulle kunna ses över för att tydligöra hur ansvarsfördelning kommuniceras till soc i-
altjänsten, barn/ungdomar och vårdnadshavare.

Kontroll är gjord på IVO registerplattform att HVB - tillstånd finns.

Sammanfattande bedömning
Barn och familjejouren bedöms utifrån möte 2018 - 05 - 24 och inskickade dokument
följa de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungdomar.

3.3.4. Allviken HVB

Organisationsnummer: 556924 - 3362
Ingår i delområde: HVB 13 - 20 år
Uppföljning gjord av: Järfälla kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 08 - 30

Resultat av uppföljning
Allviken HVB bedöms arbeta med uppföljning och utveckling av sin verksamhet på
ett genomtänkt och strukturerat sätt och kan ge flera konkreta exempel. Äve n om
rekrytering är en utmaning poängteras vikten av att finna rätt personer och komp e-
tensutveckling ges för att säkra rätt formell kompetens. Tydlighet, struktur och dela k-
tighet men även tålamod, omsorg och vikten av att kunna få nya chanser beskrivs
som en grundläggande del av arbetssättet vilket sammantaget ger en bild av en ko m-
petent och professionell verksamhet.

Kontroll är gjord med IVO att HVB - tillstånd finns.

Sammanfattande bedömning
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Allviken HVB bedöms utifrån möte 2018 - 08 - 30 och inskickade doku ment följa de
krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungdomar.

3.3.5. Nanolfsvillan AB

Organisationsnummer: 556275 - 7772
Ingår i delområde: HVB Akut - och utredningshem 0 - 20 år
Uppföljning gjord av: Järfälla kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 09 - 20

Resultat av uppföljning
Verksamheten beskriver ett strukturerat arbete med kvalitetsfrågor som anpassats
efter och används utifrån de egna konkreta behoven och förutsättningarna. De exe m-
pel som lämnas visar att man värdesätter synpunkter och ta r till sig dem för att u t-
veckla sin verksamhet. Särskilt arbetet med att ta in synpunkter från familjerna samt
lex Sarah bedöms vara väl utvecklat. Den bild som fås vid verksamhetsbesöket är att
Nanolfsvillan bedriver en professionell verksamhet med en bre d kompetens som
bland annat består av social, psykologisk, pedagogisk och medicinsk kompetens vi l-
ket är betydelsefullt vid en utredningsverksamhet.

Kontroll är gjord med IVO att HVB - tillstånd finns.

Sammanfattande bedömning
Nanolfsvillan AB bedöms utifrån möte 2018 - 09 - 20 och inskickade dokument följa
de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungdomar.
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3.4. Stödboende
Uppföljningen avseende stödboende har genomförts av Sigtuna kommun.

3.4.1. Vårljus AB

Organisationsnummer: 556590 - 9529
Ingår i delområde: Stödboende
Uppföljning gjord av: Sigtuna kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 05 - 16

Resultat av uppföljning
Uppföljning har gjorts av verksamheten stödboende som ägs av det kommunägda
bolaget Vårljus AB.
Stödboendeverksamheten har en välfungerande verksamhet som går i linje med de
föreskrifter och riktlinjer som kontrolleras under uppföljningen. Organisationen Vå r-
ljus AB har goda och välutarbetade riktlinjer som stödboendet omsätter i praktiken.
Under uppföljning av verksamheten framko mmer ingenting som strider mot de pun k-
ter som kontrollerats.

Sammanfattande bedömning
Vårljus AB bedöms utifrån möte 2018 - 05 - 16 och inskickade dokument följa de krav
som ställs i ramavtal insatser till barn och ungdomar.

3.4.2. Aleris omsorg AB

Organisationsnummer: 556334 - 1659
Ingår i delområde: Stödboende
Uppföljning gjord av: Sigtuna kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 03 - 23

Resultat av uppföljning
Uppföljning har genomförts av stödboendet som drivs av Aleris Omsorg AB.
Verksamheten är välfu ngerande och trots ett byte av ledningssystem arbetar stödb o-
endet strukturellt och säkerställer att samtlig personal har tillgång till ett av de två
systemen som finns tillgängliga parallellt. Verksamheten har en mycket låg samma n-
brottsandel, vilket är ett av flera tecken på att de är en välfungerande verksamhet.
Under uppföljning av verksamheten framkommer ingenting som strider mot de pun k-
ter som kontrollerats.

Sammanfattande bedömning
Aleris Omsorg AB bedöms utifrån möte 2018 - 03 - 23 och inskickade dokument följa
de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungdomar.
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3.4.3. Addox ungdomsvärn AB

Organisationsnummer: 556794 - 2155
Ingår i delområde: Stödboende
Uppföljning gjord av: Sigtuna kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 04 - 06

Resultat av uppföljning
Uppföljning har gjorts av Stödboende Ungdomsvärnet AB, som är ett bolag under
Addox AB.
Vid uppföljningsbesöket påvisades ett flertal brister varför leverantören fick lämna in
en åtgärds plan. De områden som omfatta de s av åtgärdsplan en var kvalificerad ersä t-
tare för ansvarig chef, personalens kompetenskrav, hur ledningssystemet är uppdat e-
rat och känt för personalen, handledning och journalföring. Inkommen åtgärdsplan
visade att de påvisade bristerna har åtgärdats av leverantören på ett till fredsställande
vis.
Den slutliga bedömningen av verksamheten är att inget strider mot de punkter som
kontrollerats.

Sammanfattande bedömning
Addox ungdomsvärn AB bedöms utifrån möte 2018 - 04 - 06 , inskickade dokument
samt inlämnad åtgärdsplan följa de krav s om ställs i ramavtal insatser till barn och
ungdomar.
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3.5. Konsulentstött jourhem/familjehem
Uppföljningen avseende konsulentstött jourhem och/eller familjehem har genomförts
av Upplands - Bro kommun.

3.5.1. Svenska familjehem AB

Organisationsnummer: 556893 - 8988
Ingår i delområde: Konsulentstött jourhem, konsulentstött familjehem
Uppföljning gjord av: Upplands - Bro kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 09 - 19

Resultat av uppföljning
Verksamheten g år igenom ledningssystemet med nyanställda och nya familjehem
som en del av introduktionen . Alla rutiner finns utskrivna och i pärmar både på alla
kontoren samt hos familjehemmen. Årligen görs en genomgång av ledningssystemet
med personalen. Om f örändringar i rutiner genomförs däremellan delges dem via e -
post och på möten. När det sker en avvikelse ska en rapport skickas till verksamhet s-
chef inom tre dagar. Alla avvikelser tas upp i ledningsgruppen och berörd socialtjänst
informeras. Ansvarig konsulenten går igenom med familjehemmet vad som kunde ha
gjorts annorlunda i det enskilda fallet.

Verksamheten har ansökt om och fått nödvändigt tillstånd från IVO för sin verksa m-
het.

Sammanfattande bedömning
Svenska familjehem AB bedöms utifrån möte 2018 - 09 - 1 9 och inskickade dokument
följa de krav som ställs i ramavtal insatser till barn och ungdomar.

3.5.2. ABC jourhem AB

Organisationsnummer: 556656 - 9504
Ingår i delområde: Konsulentstött jourhem
Uppföljning gjord av: Upplands - Bro kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 09 - 17

Resultat av uppföljning
Företaget genomför egenkontroller i sin verksamhet två gånger per år. Då går man
igenom verksamhetsprocesser och stödprocesser .

Årligen görs en genomgång av regelverket i lex Sarah med personalen och varje höst
får jour hemsfamiljerna utbildning i l ex Sarah.

Eftersom verksamheten bedriver jourhemsverksamhet uppstår en del sammanbrott.
Matchning är ett sätt att förhindra sammanbrott och man tar bara emot placeringar
om de har ett ledigt jourhem som passar det specifika ba rnet eller ungdomen.

Verksamheten har ansökt om och fått nödvändigt tillstånd från IVO för sin verksa m-
het.
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Sammanfattande bedömning
ABC jourhem bedöms utifrån möte 2018 - 09 - 17 och inskickade dokument följa de
krav som ställs i ramavtal insatser till ba rn och ungdomar.

3.5.3. KKP bemanning AB

Organisationsnummer: 556814 – 4090
Ingår i delområde: Konsulentstött jourhem, konsulentstött familjehem
Uppföljning gjord av: Upplands - Bro kommun
Tidpunkt för uppföljning: 2018 - 09 - 24

Resultat av uppföljning
KKP bemanning följdes upp även förra året och då uppmärksammades brister avs e-
ende verksamhetschef och personals kompetens vilket föranledde krav på åtgärd s-
plan. Bedömning gjordes även att leverantören behövde följas upp även under 2018.
I samband med årets uppföljning upptäcktes att leverantören hade fått avslag på sin
ansökan om tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva kons u-
lentstödd jour - och familjehemsverksamhet. Detta innebär att verksamheten inte får
bedriva verksamhet även om de efter avslaget har lämnat in en ny ansökan till IVO.
Denna omständighet hade leverantören inte informerat någon av beställande ko m-
mun om.

Avslaget på ansökan om tillstånd innebär att samtliga kommuner har sagt upp avtalet
med KKP bemanning avseende k onsulentstödd jour - och familjehemsverksamhet.
Samti digt sades avtalen avseende kvalificerad kontaktperson upp då bedömning
gjordes att leverantören har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen då
man fortsatt bedriva verksamhet utan nödvänd igt tillstånd samt inte informerat b e-
ställarna.

Sammanfattande bedömning
KKP bemanning bedöms inte leva upp till krav som ställs i upphandling avseende
insatser till barn och ungdomar varför samtliga avtal har sagts upp.
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4. ANALYS OCH SLUTSATS

Även detta år har de verksamheter som följts upp generellt varit positiva till att up p-
följningsbesöken har gjorts och att beställarna har visat intresse för verksamheterna
utifrån ett övergripande perspektiv. Utöver de förutbestämda frågorna som ställs e n-
l igt uppföljningsmallen ger verksamhetsbesöken en möjlighet till diskussion och di a-
log som kan vara ett stöd för verksamheternas fortsatta utveckling .

De allra flesta verksamheter som följts upp bedöms bedriva en välfungerande ver k-
samhet och leva upp til l ställda krav. När brister har identifierats har begärd och i n-
kommen åt g ärds plan visat att bristerna åtgärdats. I år har dock uppföljningen lett till
att avtal har sagts upp med en leverantör vilket visar på vikten av att återkommande
göra övergripande up pföljningar med fokus på krav en i ramavtalet.

En iakttagelse från årets uppföljning är att ett flertal leverantörer bedöms arbet a
framgångsrikt med verksamhetsuppföljning och hantering av avvikelser inom ramen
för sina kvalitetsledningssystem även om det också finns utmaningar hos vissa ver k-
samheter.
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Utredning om anhöriganställningar 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar enligt förslag från socialkontoret gällande upphörande 

av anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommun har idag anhöriganställda inom framförallt hemtjänst, 

förslag till beslut påverkar även ledsagar- och avlösarservice eftersom det är i 

samma upphandlingsdokument enligt LOV. Det innebär att hemtjänst eller 

ledsagar- och avlösarservice utförs av en anhörig. Det finns både fördelar och 

nackdelar med att ha anhöriganställda. Fördelen är för brukaren som får sin 

omsorg av en person som brukaren känner väl. Nackdelen är dels att det blir 

svårt att följa upp hur arbetet utförs både för företaget och för socialkontoret, 

och dels att den anhöriganställde får en sämre anställningsform än andra 

anställda.  

För att upphörandet av anhöriganställda ska följas behöver 

förfrågningsunderlaget för LOV inom hemtjänst samt ledsagar- och 

avlösarservice revideras tillsammans med andra förändringar i underlaget 

under våren 2019. Det ska inte tillsättas några nya anhöriganställda och att de 

anhöriganställda som redan finns ska upphöra efter en tid som kommer att 

bestämmas i förfrågningsunderlaget för LOV.  

Det kan dock i särskilda fall finnas behov av att det är en anhörig som utför 

ledsagar- eller avlösarservice. Ett sådant beslut ska ha en särskild motivering 

till varför det är behövligt.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04 

 Utredning om anhöriganställning 

Ärendet 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att det finns tydlighet i rollerna runt barnet.  

Barnperspektiv 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att det finns tydlighet i rollerna runt barnet.  



 

 
 

   

Datum Vår beteckning 2 (2)  
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1 Inledning 
Under senare tid har många kommuner tagit bort anställning av anhöriga inom 
vård och omsorg. Det har varit en medial diskussion om anhöriganställda.  
Diskussionen har dels bestått av att det är svårt för kommunerna att ha insyn i 
om brukaren får den vård och omsorg som den behöver. En annan aspekt är att 
den som vårdar i sitt eget hem eller i en närståendes hem gör detta i stället för 
att ha en anställning enligt de avtal som finns på arbetsmarknaden.  

Inom de kommuner som finns i Upplands-Bro kommuns närområden har Ekerö 
kommun kvar möjlighet till anhöriganställning. Sollentuna, Upplands Väsby, 
Sundbyberg, Solna och Järfälla kommuner har inte kvar möjligheten att 
anställa anhöriga för de företag som har hand om hemtjänst, avlösarservice och 
ledsagning. De kommuner som har avskaffat anhöriganställda har gett 
hemtjänstföretagen en tidsfrist för att ha möjlighet att ställa om sin verksamhet.  

2 Anhöriganställda 
Anhöriganställda finns i Upplands Bro kommun inom hemtjänst med beslut 
från socialtjänstlagen, SoL, och inom avlösarservice och ledsagare med beslut 
från Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

I Upplands-Bro kommun finns cirka 20 anhöriganställda.  

Anhöriganställning innebär att en nära släkting anställs för att sköta de uppdrag 
som finns inom hemtjänsten, avlösarservice och ledsagare för en närstående 
brukare. Inom hemtjänsten är det vanligaste att den anhöriganställde är maka 
till brukaren som har hjälp av hemtjänsten. Den anhöriganställde arbetar i sitt 
eget hem med att ge omvårdnad till sin anhörige. Det kan också vara vuxna 
barn som anställs som anhöriganställda. Denna typ av anställning används 
framför allt då brukaren talar ett annat språk än svenska.   

Den anhöriganställde är anställd för att ha ett uppdrag för sin anhörige. Det 
innebär att när den anhörige inte längre har behov av hemtjänst, avlösarservice 
eller ledsagning upphör anställningen för den anhöriganställde.  

Det vanliga är att den anhöriganställde inte har relevant utbildning. Den 
utbildning som personalen i hemtjänst, avlösning och ledsagning ska ha är 
minst undersköterskeutbildning.  
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3 Konsekvenser av anhöriganställning 
Konsekvenser av anhöriganställning finns på flera plan. Dels finns ett 
organisationsperspektiv och dels finns det ett individperspektiv. 

Fördelarna med anhöriganställningar är att brukaren kan få hjälp under hela 
dygnet och inte bara när personalen kommer för att ge brukaren den hjälp som 
finns i en fastställd genomförandeplan. Brukaren har en vårdare som pratar 
brukarens språk. Det är också en fördel att brukare och anhörigvårdaren känner 
varandra. 

Nackdelarna på ett organisatoriskt plan är att det är svårt att följa hur många 
timmar som den anhöriganställde arbetar. Ersättningen utgår från det beslut 
som är taget av biståndshandläggare på biståndsenheten. Tidsrapporteringen 
sker oftast i efterhand för den anhöriganställde. Detta innebär att det blir svårt 
att veta hur mycket tid som den anhöriganställde arbetar. Det kan vara så att 
den anhöriganställde arbetar fler eller färre timmar än vad den anhöriganställde 
får betalt för. Det är svårt för hemtjänstföretaget och kommunen att följa upp så 
att brukaren får den hjälp som det är beslutat om. 

Nackdelarna för den anhöriganställde är att det är svårt att veta när den 
anställde arbetar och när den anställde inte arbetar. När uppdraget för den 
anhörige avslutas blir den anhöriganställde arbetslös. Det vanliga är att den 
anhöriganställde inte har undersköterskeutbildning och det är svårt för den 
anhöriganställde att få ett annat arbete utan utbildning trots att den 
anhöriganställde har erfarenhet av omvårdnadsarbete. Den anhöriganställde 
kan ha svårt att komma ut i samhället på andra aktiviteter då det vilar ett tungt 
ansvar för brukaren. Det kan bli en inlåsningseffekt för den anhöriganställde 
som inte får möjlighet att engagera sig i närsamhället.  

Nackdelarna för brukaren är att det kan vara svårt att kräva vilken typ av vård 
och på vilket sätt brukaren vill ha sin vård utförd. Det finns också en risk att 
brukaren inte blir behandlad på ett gott sätt dels för att det finns ett beroende-
förhållande och dels för att det finns risk för att vården inte utförs på ett korrekt 
sätt då den anhöriganställde inte har undersköterskeutbildning.   

4 Förslag till förändring 
Socialkontoret föreslår att anhöriganställda inte ska förekomma på grund av 
anledningar som skrivs ovan. Det förfrågningsunderlag som finns för lagen om 
valfrihet, LOV inom hemtjänst samt ledsagar- och avlösarservice behöver 
justeras enligt detta förslag under våren 2019. Förslaget är att utförarna inom 
LOV hemtjänst samt ledsagar- och avlösarservice får behålla de 
anhöriganställda som de har men de får inte anställa nya. Det behöver också 
det finnas ett slutdatum då anhöriganställningar ska upphöra. Det kan finnas 
särskilda skäl till att använda anhöriganställningar för att utföra ledsagar- eller 
avlösarservice. Sådana särskilda skäl ska vara tydligt motiverade i beslut som 
fattas kring anhöriganställningar inom ledsagar- och avlösarservice.  
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