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Datum Vår beteckning 2 (3)  
   SN 21/0078 

 

 

 Inventering av lokalbehov 

 Lokalbehovsrapport 

 Lokalförsörjningsplan 

Kommunstyrelsen beslutade den 29 januari 2020 § 10 att anta regler för 

lokalresursplanering. Utskickat förslag på Lokalbehovsrapport till nämnderna 

är nästa steg i processen. Vid en godkänd Lokalbehovsrapport kan kommunen 

ta fram en lokalförsörjningsplan som ska biläggas budgeten 2022.  

Socialkontorets synpunkter 

Socialkontoret anser att bilagd Lokalbehovsrapport 2022 är ett gediget och 

välformulerat dokument. Berörda tjänstemän inom Socialkontoret har varit 

med och tagit fram information om Socialnämndens lokaler och verksamheter. 

Socialkontoret ställer sig positiv till rapportens innehåll. Framförallt kapitlet 

som handlar om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi där olika verksamheter 

kan nyttja lokaler tillsammans eller vid olika tider på dygnet. Kontoret har 

dock följande synpunkter eller förtydliganden på rapportens innehåll.  

5.3.1 Befintliga lokalresurser Socialnämnden 

Saknar kategorin administration i Furuhällshuset liknande den som finns inom 

Äldre- och omsorgsnämnden. Avser socialsekreterare och administratörer inom 

myndighetsenheterna tex barn och unga, missbruk, våld i nära relation, LSS 

och socialpsykiatri.  

Kategori daglig verksamhet och sysselsättning 

Verksamheten på Bergvik kommer att förändras vilket innebär att Bergvik 

kommer att användas som ett rekreations och utflyktsmål för målgrupperna 

inom dagligverksamhet. De personer som tidigare hade sin verksamhet i 

trädgårdsgruppen har erbjudits andra arbetsplatser efter önskemål.  

5.3.4 Lokalbehov Socialnämnden 

 
Socialpsykiatri 

I stycket framgår det att ”Verksamheten är i akut behov av nya lokaler för 

träfflokal och kontor samt personalutrymmen. Nuvarande lokal är uppsagd på 

grund av vattenskador av hyresvärden Hembla. Som tillfällig lösning kommer 

verksamheten att flytta till Allégården.”. 

Socialkontoret vill lyfta vikten av att hitta en permanent lokal till målgruppen 

då denna är beroende av kontinuitet och rutiner.  

Verksamhetslokal som saknas 

Socialkontoret tillhandahåller familjerådgivning till sina invånare. Kommunen 

har upphandlat insatsen och A&L psykoterapi är utförare. Mottagningen ligger 

på Tibble Torg och det är kommunen som står för lokalen.  
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Datum Vår beteckning 3 (3)  
   SN 21/0078 

 

 

Barnperspektiv 

Barn och ungdomar påverkas i hög grad av beslut som fattas inom 

Socialnämnden. Därför är det viktigt att det finns en lokalbehovsplanering som 

tar hänsyn till barn och ungdomars insatser och behov. 

 

 

  

Socialchef   

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen  

 

Bilagor 

1. Lokalbehovsrapport 2022 

Beslut sänds till 

 Fastighetschef, kommunledningskontoret.  

 Kommunstyrelsen 
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Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av 
Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil 
stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en 
mångtusenårig historia med en spännande 
framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt boende 
med en aktiv fritid. Allt finns på armlängds avstånd. 
 
www.upplands-bro.se 
kommun@upplands-bro.se 
08 581 690 00 
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1 Lokalresursplanering i Upplands-Bro 
kommun 

Planering av lokalresurser i Upplands-Bro kommun utgår från verksamheternas 
behov och de gemensamma ekonomiska förutsättningarna. 

Syftet med lokalresursplaneringen är att säkerställa: 

 en effektiv användning av lokaler, anläggningar samt bostäder för 
sociala ändamål, 

 att den strategiska planeringen ger en långsiktig handlingsplan och 
säkerställer effektivitet och kvalitet i lokalresursplaneringen, 

 att kontinuerligt arbete med att åstadkomma produktiva och effektiva 
lokaler och anläggningar för kommunkoncernens verksamheter och 

 att en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor sker mellan 
nämnder och kommunägda bolag. 

1.1 Mål 
Lokalresursplaneringens övergripande mål är att uppnå en ändamålsenlig, 
effektiv, sund och säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet och 
kvalitet hos kommunens verksamheter. 

1.2 Process för lokalresursplanering 
Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna planeringen 
för kommunens lokalförsörjning. Kommunstyrelsen beslutande om processen 
den 29 januari 2020. 

Planeringen innebär att olika behov och önskemål om lokaler identifieras, 
prioriteras och värderas mot kommunens totala lokalanvändning, fysiska 
planering, verksamhetsplanering samt ekonomi och miljöstyrning.  

Processen innehåller tre steg. 

 

 

1.2.1 Inventering av lokalbehov 

Det första steget är att respektive nämnd gör en inventering av sitt lokalbehov. 
Inventeringen ska beskriva behovet på kort och lång sikt. Den ska även 
innehålla en beskrivning av befintliga lokalresurser samt nuvarande nyttjande. 
Nyckeltal ska användas för att göra jämförelser med andra liknande 
kommuner. I underlaget ska även pågående lokalprojekt beskrivas. 
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1.2.2 Lokalbehovsrapport 

Kommunledningskontoret ansvarar för att sammanställa nämndernas 
inventeringsrapporter och överlämna till Kommunstyrelsen för information. 
Lokalbehovsrapporten är ett viktigt underlag i vårens budgetarbete.  

Resultatet av nämndernas inventering sammanställs i en lokalbehovsrapport 
som är en del av underlaget i den årliga planeringen av kommunens budget och 
underlag för verksamheternas fortsatta planering.   

Lokalbehovsrapporten ska innehålla: 

 Faktorer i omvärlden som påverkar lokalbehovet 
 Befolkningsprognoser 
 Verksamheternas utveckling och behov av lokaler 
 Lokalbeståndets utveckling såsom till exempel underhållsåtgärder och 

verksamhetsanpassningar 
 Utveckling – nyckeltal för vägledning och styrning av lokalbehov. 

1.2.3 Lokalförsörjningsplan 

Som bilaga till kommunens budget ska en lokalförsörjningsplan finnas. Planen 
innehåller de lokalprojekt som prioriteras. Av planen ska det framgå när 
projektet avses påbörjas och avslutas. Det ska även framgå bedömning av 
eventuell investeringsutgift samt hur kommunens driftkostnader påverkas. 
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2 Befolkningsprognoser 

2.1 Kommunövergripande prognos 
Den senaste befolkningsprognosen för Upplands-Bro kommun sammanställdes 
i april 2020. Prognosen sammanställs av SCB och bygger på underlag från 
kommunen samt statistik som SCB har. 

 

Redovisning av prognostiserad befolkning sker i åldersklasser och innehåller 
flera rapportpunkter som födda, döda, inflyttade och utflyttade. 

2.1.1 Barn och unga (0 – 18 år) 
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2.1.2 Äldre (65 – w år) 
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3 Omvärldsanalys 
Upplands-Bros lokalresursplanering påverkas av en rad faktorer i omvärlden, 
som kommunen inte har möjlighet att påverka. Faktorer i omvärlden som kan 
ha en påverkan på behovet av lokaler för kommunal service redovisas därför i 
detta kapitel. 

3.1 Pandemi och konjunktur (Konjunkturinstitutet) 
”Den andra vågen av smittspridningen innebär att den ekonomiska 
återhämtningen bryts det fjärde kvartalet i år. Den nära förestående 
massvaccineringen innebär dock att återhämtningen tar fart igen det andra 
kvartalet 2021. 
Efter den kraftiga inbromsningen till följd av covid-19-pandemin det andra 
kvartalet återhämtade sig den svenska ekonomin mer än väntat det tredje 
kvartalet när smittspridningen bedarrade. Den andra vågen av smittspridning 
som nu sköljer över bland annat Sverige och övriga Europa innebär dock att 
återhämtningen bryts det fjärde kvartalet. 
De positiva signalerna om att vaccination av befolkningen kan inledas redan i 
början av nästa år innebär att återhämtningen tar fart igen det andra kvartalet. 
Lågkonjunkturen förblir ändå djup under 2021 och arbetslösheten uppgår i 
genomsnitt till 9 procent. 
Trots den mycket expansiva finanspolitiken i år för att stödja ekonomin under 
pandemin och rekordstora budgeterade ofinansierade åtgärder för 2021 är de 
offentliga finanserna fortfarande starka. Om konjunkturen av någon orsak 
skulle utvecklas betydligt sämre än prognostiserat finns det därför fortfarande 
ett stort manöverutrymme för att stödja ekonomin med ytterligare offentliga 
medel 2021.” 

3.2 Osäkerhet i bostadsbyggande  
”– Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det är glädjande att 
bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år och att vi på många 
ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en 
uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har 
byggts upp under lång tid ska fortsätta minska”, säger Anders Sjelvgren, 
generaldirektör på Boverket 
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Bostadsbyggandet har ökat i år. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder under 
de senaste fyra kvartalen, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Antalet 
påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent medan 
antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit 
stabilt totalt sett. 

3.3 Inlåsningseffekter på bostadsmarknaden  
En bidragande faktor till en begränsad rörlighet på bostadsmarknaden brukar 
förklaras med olika inlåsningseffekter. Det handlar till exempel om att 
människor väljer att inte flytta på grund av beskattning på kapitalvinsten. Vid 
ett scenario där inlåsningseffekterna minskar eller försvinner, skulle det kunna 
möjliggöra en större inflyttning i befintliga bostadsområden.  

3.4 Hushållens storlek  
Enligt Nordeas rapport ”Sverige: myten om bostadsbristen” (2017) beskrivs 
hushållens storlek. I Sverige är hushållen mindre än vad de är i EU, 1,8 jämfört 
med 2,3 personer/hushåll. I rapporten görs antagandet att ”det kan inte 
uteslutas att de invandrare som bidrar till befolkningstillväxten framöver 
kommer att ha acceptans, eller till och med preferenser, för något större 
hushåll”. Förutom att det är av betydelse för efterfrågan på bostadsmarknaden 
kan det få till följd att det kan bli en koncentration av befolkningsökning till 
befintligt bostadsbestånd i vissa områden, oavsett bostadsproduktionens 
volymer.  

3.5 Migration  
Den framtida situationen avseende migration är svårprognosticerad. 
Invandringens påverkan på befolkningstillväxten har de senaste åren varit stor. 
Att tillhandahålla bostäder som matchar de nyanländas behov på sikt blir en 
fortsatt utmaning för kommuner.    
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3.6 En åldrande befolkning  
Människor lever idag längre än tidigare. En åldrande befolkning innebär ökade 
kostnader för den kommunala servicen, exempelvis genom ett ökat behov av 
platser i särskilda boenden för äldre.  

Trygghetsboenden kan utgöra ett komplement till särskilda boenden för äldre. 
Antalet kommuner med trygghetsbostäder ökar. Det finns en stor variation av 
trygghetsbostäder runtom i landet, även om den gemensamma nämnaren för 
många av dem är trygghet, tillgänglighet, gemensamhetsutrymmen och särskild 
personal (Boverket 2018). Trygghetsboenden i olika former kan utgöra ett 
attraktivt boendealternativ för äldre. Fler trygghetsboenden skulle kunna 
innebära ett reducerat behov av platser i särskilda boenden för äldre. 
Trygghetsboende finns i både bostadsrätts- och hyresrättsform och kräver inget 
biståndsbeslut. Ett ökat antal attraktiva boendeformer för äldre skulle även 
kunna generera flyttkedjor och därmed minska inlåsningseffekten. Kommunala 
bostadsbolag bygger trygghetsboenden och upplåter de som vanliga 
hyresrätter. Även privata aktörer på marknaden bygger trygghetsboenden i 
bostadsrätts- och hyresrättsform. På sikt kan trygghetsboenden utgöra ett 
naturligt boendealternativ för äldre. 

Detta handlar inte bara om boendet utan tillgången till kultur- och 
fritidsaktiviteter i närmiljön för ett meningsfullt åldrande och ett hållbart och 
hälsosamt liv blir viktig. Närheten till gym, lokaler och anläggningar för 
aktivering och mötesplatser för social samvaro. 

3.7 Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 
”Effektivare utnyttjande av befintliga byggnader och lokaler är en viktig 
pusselbit för hållbar omställning. Med stor sannolikhet är alla 
verksamhetslokaler vi behöver redan byggda – de behöver bara omfördelas, 
anpassas och användas mer.”  

Företrädarna för IVA-projektet ”Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi -
ReCE” rekommenderar bland annat regeringen att se över regelverk, som kan 
främja delning av verksamhetslokaler. Till exempel föreslås att: 

 Se över momsregler, så att de möjliggör delning mellan verksamheter. 
 Modernisera hyreslagen med syfte att uppmuntra delningslösningar. 
 Se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar 

till flexibilitet. 
ReCE projektet föreslår att kommunerna ska: 

 Erbjuda en öppen digital infrastruktur, med kommunala plattformar 
som synliggör underutnyttjade lokaler och funktioner, matchar behov 
och stödjer replikerbarhet och skalbarhet. 

 Ställa krav på delning i upphandlingar och markanvisningar 

 Skapa detaljplaner som uppmuntrar till flexibilitet för att byggnader ska 
kunna användas på flera sätt, planprogram som förtydligar fördelar med 
delning och exploateringsavtal som styr mot cirkularitet.  
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 Ta en proaktiv roll i skapandet av nätverk av aktörer för ökad delning i 
kommunen, exempelvis via kooperativ eller utvecklingsbolag.  

 Skapa mobilitetshubbar där flera mindre aktörer inom mobilitet får 
möjlighet att delta, till exempel genom omvandling av parkeringshus. 
Hubbarna kan byggas ut med lokaldelningsmöjligheter. 

Kommunerna har en viktig roll att spela mellan de invånardrivna och de 
vinstdrivna delningsinitiativen, bland annat genom att ge tillgång till yta men 
också genom att tillhandahålla digital och fysisk infrastruktur som möjliggör 
delning och tar tillvara på de ekologiska, sociala och ekonomiska vinsterna 
med delning av yta.  

Runt om i landet delar kommuner ytor med sina invånare och ideella 
organisationer, både av sådant som under lång tid delats, som samlingslokaler, 
idrottshallar och kulturhus, men även av nyare typer av ytor såsom kök, 
odlingsytor, utrymmen för mobilitetslösningar och användning av det 
offentliga rummet på fler sätt.  

Kommunernas verksamhet handlar i grunden om att ta hand om de 
gemensamma resurserna. De har stora möjligheter att stödja delandet av 
lokaler, både inom kommunens verksamheter (genom att till exempel dela på 
yta och inredning) och genom att dela med sig av yta till andra verksamheter. 
Det finns ett stort intresse hos många kommuner men också en osäkerhet kring 
vad som är tillåtet. Styrmedel och stödsystem behöver förtydligas eller 
reformeras för att göra insatserna framgångsrika och varaktiga. En vägledning 
för svenska kommuner om delningsekonomi från Avfall Sverige och IVL 
Svenska Miljöinstitutet har tittat på vilken roll kommunen kan ta i att leda, 
underlätta för eller vara samverkansarena för delningsinitiativ. Kartläggningen 
visar att det pågår många mindre initiativ kring delad yta, men att det saknas ett 
samlat ansvar och strategi från kommunernas sida. 

Det finns en mängd former av pågående initiativ inom delning av yta inom 
kommuner, näringsliv och civilsamhälle, exempelvis kommunala lokaler –  

 Nomad Inn var en tidigare lösning i Göteborg för att tillgängliggöra 
kommunal yta.  

 Boffice är en liknande satsning i Solna som erbjuder tillfällig plats på 
olika ytor.  

 I ett flertal kommuner såsom till exempel Göteborg, Stockholm och 
Malmö har skolor öppnats upp för föreningar och invånare utanför 
skoltid.  

 I Järfälla kommun har föreningar fri nyttjanderätt till 
bibliotekslokalerna.  

 I Upplands Väsby har en skola fått en mängd funktioner som skola, 
fritids, rum för stadsledningen och vänthall. 

 Helsingfors och fem andra finska städer har ett öppet bokningssystem, 
Varaamo, satts upp för att privata aktörer ska kunna låna/hyra lokaler.  

 På stadsbiblioteken i Helsingfors kan man låna rum och saker.  
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 I Finland har överlag kommunerna krav på sig att lokaler ska 
samutnyttjas. Kvartersvärdar anlitas för att underlätta matchningen i 
nya stadsdelar.  

 Amsterdams kommun tillgängliggör alla sina lokaler för medarbetare i 
olika förvaltningar, som därmed minskar sitt pendlande.  

 I Nederländerna finns en lång tradition av brukaravtal, där invånarna får 
sköta och underhålla utomhusytor såsom parker och stadsodling. 

 

3.8 Agenda 2030 – Mål 11 Hållbara städer och samhällen 
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering 
inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, 
återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. 
institutionell kapacitet, och ny teknik.  

Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera 
nivåer samtidigt, (nationell, regional, kommunal och lokal nivå) inklusive 
utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Hållbar 
stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av 
infrastruktur och sanitet. Hänsyn bör också tas till personer med 
funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov. 

3.9 Digitalisering 
De stora teknikskiftena som pågår nu skapar förutsättningar för mer flexibla 
arbetsplatser, gör att behovet av butiksytor minskar och erbjuder tekniska 
lösningar för att dela ytor och funktioner. Allt fler produkter blir tjänster. 
Digitalisering i planerings och projekteringsprocessen kan mäta effekterna och 
underlätta för delning och framtidens anpassningar. Den snabba utvecklingen 
av teknikområden kommer att kräva en adaptiv reglering i nytt samspel mellan 
institutionell och teknisk utveckling. (ReCE projektrapport: Resurseffektiva 
lokaler i Sverige – Lokaldelning som norm)) 
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4 Hyresbestånd 
En förutsättning för kommunens verksamhet är att det finns resurser i form av 
lokaler. Verksamhetens lokalresurser utgör tillsammans kommunens 
hyresbestånd. Sedan 2006 har kommunens fastighetsförvaltning överförts till 
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (Kommunfastigheter). De äger de flesta 
av kommunens verksamhetslokaler förutom bostäder, som i huvudsak ägs av 
AB Upplands-Brohus. Kultur- och idrottslokaler samt vissa 
exploateringsfastigheter ägs direkt av kommunen.   

I det ramavtal som upprättades 2006 anges följande syfte för 
fastighetsförvaltningen: ”Kommunen och Upplands-Bro Kommunfastigheter 
AB ska gemensamt arbeta för att skapa ändamålsenliga lokaler för respektive 
verksamhet med rimliga hyresnivåer. Viktiga förutsättningar är:  

 Ömsesidig information.  

 Gemensam långsiktig planering.  

 Att vid behov underlätta för omstruktureringar eller avvecklingar av 
hela eller delar av fastigheter till förmån för alternativt utnyttjande.” 

Kommunens verksamheter hyr totalt cirka 120 000 kvm varav 
utbildningskontoret är den största brukaren med cirka 65 % av den totala 
inhyrda ytan.  

Den totala lokalkostnaden (exklusive byggnadsentreprenader och gata/park) 
uppgår till cirka 180 miljoner kr. De största andelarna av lokalkostnaderna 
2020 finns inom utbildningsnämnden med 46 % och socialnämnden med 15 %. 
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5 Verksamheternas kapacitet och lokalbehov 
Inför sammanställningen av kommunens kommande lokalbehov har varje 
verksamhet sammanställt sina behov. Behoven redovisas för respektive nämnd 
med lokaler.  

5.1 Utbildningsnämnden 
Utbildningskontoret redovisar nuläge, kapacitet och behov uppdelat på 
respektive prognosområde. I planerad kapacitet ingår bedömd kapacitet för 
fristående verksamheter.  

För kapaciteten i fristående verksamheter ansätts den till den beläggning som 
verksamheterna har 2020 alternativt bedömd framtida kapacitet.  

5.1.1 Inskrivningsgrad 

Inskrivningsgrad beskriver hur stor andel av barn boende i kommunen som går 
i förskola respektive skola inom kommunen. I årets behovsprognos har 
inskrivningsgraden differentierats mellan förskola och skola samt mellan de 
olika prognosområdena. I uträkningen har antal inskrivna per 2020-12-01 
använts. 

 Förskola Skola 
Bro 82% 83% 
Håbo-Tibble 70% 66% 
Kungsängen 97% 95% 
Brunna 78% 115% 
(% av befolkningen i åldersspannet som har skolgång i kommunen)  

   

   
Pedagogisk omsorg/hemma/andra kommuner 13% 8% 
(% av totala befolkningen i åldersspannet)   

 

5.1.2 Inskrivningsgrad – variation över året 

Inskrivningsgraden visar en tydlig årsvis återkommande utveckling. Nedan 
visas antal barn i fritidshem och förskolor för 2019 och 2020. Antalet barn i 
förskola i början av december är något lägre än under vårterminen varför 
kapacitetsberäkningarna visar på något lägre behov än det som uppkommer 
under vårterminen. 
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För skolverksamheten ser variationen över året ut enligt ovan för 2020. 
(Droppet under sommaren hör samman med skolpengen) 

 

Antalet barn på höstterminen och i december är något högre än under 
vårterminen varför den använda inskrivningsgraden väl reflekterar situationen. 

5.1.3 Lokalbehov Utbildningsnämnden 

Lokalresurser nuläge 

Utbildningsnämnden förfogar över cirka 80 000 kvm inhyrd lokalyta. 
Verksamheten bedrivs i 18 förskolor och 10 grundskolor.  

Fristående verksamheter finns i nio förskolor och tre grundskolor.  

Här redovisas sammanställd prognos för hela kommunen. Lokalbehov 
redovisas i detalj under respektive prognosområde. Eftersom skolverksamheten 
för de mindre barnen är beroende av närhet till skola bör de prognosindelade 
kapacitetsprognoserna väga tyngre i bedömningen. 

Prognos och behov förskola 

Lokalbehov förskola bygger på de uppdelade inskrivningsgraderna redovisade 
ovan samt bedömning av utbildningskontoret. Inom Förskoleverksamheten 
var cirka 1 868 barn inskrivna i december 2020. 
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Känslighetsanalyser förskola 

Utan fristående aktörer: 

 

Med ökande bedömning av inskrivningsgraden: 

 

Prognos och behov grundskola 

Inom grundskoleverksamheten var ca 3 880 elever inskrivna i december 
2020. Kapaciteten totalt i kommunala och fristående verksamheter var 4 235 
elever. Detta innebär ett överskott av 355 elevplatser. 

 

 

Förskola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 1-5 år 2 095 2 140 2 182 2 239 2 354 2 402 2 478 2 528 2 580 2 607 2 629
Nettobehov (exkl and  1878 1868 1900 1948 2050 2089 2156 2200 2243 2269 2289
Inskrivningsgrad 90% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%
Planerad kapacitet 1901 1949 2118 2208 2308 2333 2573 2613 2613 2693 2693
Under-/överskott 23 81 218 260 258 244 417 413 370 424 404

Förskola u fristående 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 1-5 år 2 095 2 140 2 182 2 239 2 354 2 402 2 478 2 528 2 580 2 607 2 629
Nettobehov (exkl and  1878 1868 1900 1948 2050 2089 2156 2200 2243 2269 2289
Inskrivningsgrad 90% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%
Planerad kapacitet 1581 1619 1699 1749 1749 1774 1774 1774 1774 1774 1774
Under-/överskott -297 -249 -201 -199 -301 -315 -382 -426 -469 -495 -515

Förskola högre inskriv  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 1-5 år 2 095 2 140 2 182 2 239 2 354 2 402 2 478 2 528 2 580 2 607 2 629
Nettobehov (exkl and  1878 1868 1900 2015 2189 2282 2403 2452 2502 2529 2550
Inskrivningsgrad 90% 87% 87% 90% 93% 95% 97% 97% 97% 97% 97%
Planerad kapacitet 1901 1949 2118 2208 2308 2333 2573 2613 2613 2693 2693
Under-/överskott 23 81 218 193 119 51 170 161 111 164 143
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Känslighetsanalyser grundskola 

Utan fristående aktörer: 

 

Med ökande bedömning av inskrivningsgraden: 

   

Skola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 6-15 år 4 109 4 229 4 343 4 510 4 623 4 747 4 836 4 932 5 037 5 104 5 173
Nettobehov 3734 3880 3982 4122 4223 4333 4419 4511 4609 4672 4740
Inskrivningsgrad 91% 92% 92% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 92% 92%
Planerad kapacitet 3794 4085 4135 4225 4400 4620 4966 5076 5159 5394 5579
Under-/överskott 60 205 153 103 177 287 547 565 550 722 839

Skola u fristående 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 6-15 år 4 109 4 229 4 343 4 510 4 623 4 747 4 836 4 932 5 037 5 104 5 173
Nettobehov 3734 3880 3982 4122 4223 4333 4419 4511 4609 4672 4740
Inskrivningsgrad 91% 92% 92% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 92% 92%
Planerad kapacitet 3525 3755 3755 3795 3795 3865 3703 3703 3676 3676 3626
Under-/överskott -209 -125 -227 -327 -428 -468 -716 -808 -933 -996 -1114

Skola ökande inskrivn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 6-15 år 4 109 4 229 4 343 4 510 4 623 4 747 4 836 4 932 5 037 5 104 5 173
Nettobehov 3734 3880 3982 4122 4300 4510 4595 4686 4785 4849 4914
Inskrivningsgrad 91% 92% 92% 91% 93% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Planerad kapacitet 3794 4085 4135 4225 4400 4620 4966 5076 5159 5394 5579
Under-/överskott 60 205 153 103 100 110 371 390 374 545 665
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I Bro kommer under prognosperioden cirka 3900 lägenheter att uppföras. Av 
dessa finns i Tegelhagen cirka 2200 och i Trädgårdsstaden cirka 750.  

Efter 2025 reduceras lägenhetsprognosen med 50% för att nå ett för totala 
befolkningsprognosen korrekt värde. Detta kan snedvrida prognosen för ett 
begränsat område som Tegelhagen och Trädgårdsstaden.  

Befolkningsprognosen ger en ökning av barn 1-5 år mellan 2021 till 2029 på 
279 barn. 

Lägenhetsprognosen Bro: 

 

Kombineras denna med den beräkning som Linköpings kommun använder för 
prognos (SKR, Kommunala verksamhetslokaler 2021) ger det följande antal 
barn: 

Område Hustyp 1
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Summa

Rosenängarna/Kockbacka SM 0
Rosenängarna/Kockbacka FH 0
Öster om Kockbacka (del av 
Härnevi 29:1) SM 75 75 150
Södra Finnsta (Fjärilsstigen) FH 45 50 95
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi 
1:12, vid Willys) SM 0
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi 
1:12, vid Willys) FH 0
Köpmanvägen FH 45 45
Stationsv. 44 (Gamla 
affären/Viktor Jonssonhuset) FH 45 45
Härnevi 1:41 (nybygg efter 
rivning av 6 bostäder) FH 0
Täppan större område 
Härnevi 1:34 FH 50 50 100
Trädgårdsstaden i Bro SM 50 50 50 150
Trädgårdsstaden i Bro FH 50 50 100 100 100 100 100 600
Jurstagård SM 20 20 20 20 20 100
Jurstaberg SM 0
Tegelhagen SM 25 42 30 33 45 43 42 13 12 285
Tegelhagen FH 156 314 339 218 232 193 112 112 112 112 1900
Säbyholm SM 30 30 30 90
Förtätning Ådö SM 5 5 5 15
Klockaren och Härnevihage 
(del av Brogår 1:88) FH 50 50 50 150
Klockaren och Härnevihage 
(del av Brogår 1:88) SM 50 50 50 150
Summa SM, Bro SM 0 25 77 140 143 115 113 162 83 82 940
Summa FH, Bro FH 156 314 384 313 427 393 262 262 212 212 2935
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I planerad kapacitet ingår den nya skolan i Bro. Trots reducering av 
paviljongplatser är kapacitetsöverskottet betydande och bör åtgärdas 
ytterligare. I planerad kapacitet ingår bedömningen att fristående aktörer startar 
undervisning från 2021 respektive 2025. 

Känslighetsanalyser grundskola 

En riskfaktor i bilden är expansionen för friskolor i Bro. Om vi exkluderar 
fristående skolorna under prognosperioden och bara ser på kommunala 
grundskolor blir bilden: 

 

Med ökande bedömning av inskrivningsgraden: 

 

Skola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 6-15 år 1 712 1 757 1 830 1 932 1 998 2 055 2 087 2 117 2 158 2 175 2 182

Inskrivningsgrad 82% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83%
Nettobehov 1404 1449 1510 1594 1648 1696 1722 1747 1781 1795 1800
Planerad kapacitet 1350 1499 1624 1674 1899 2119 2125 2125 2098 2198 2248
Under-/överskott -54 50 114 80 251 423 403 378 317 403 448

Skola utan extern 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 6-15 år 1 712 1 757 1 830 1 932 1 998 2 055 2 087 2 117 2 158 2 175 2 182

Inskrivningsgrad 82% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83%
Nettobehov 1404 1449 1510 1594 1648 1696 1722 1747 1781 1795 1800
Planerad kapacitet 1350 1499 1499 1499 1549 1619 1457 1457 1430 1430 1430
Under-/överskott -54 50 -11 -95 -99 -77 -265 -290 -351 -365 -370

Skola ökad inskrivning 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 6-15 år 1 712 1 757 1 830 1 932 1 998 2 055 2 087 2 117 2 158 2 175 2 182

Inskrivningsgrad 82% 83% 83% 83% 83% 85% 87% 90% 93% 95% 95%
Nettobehov 1404 1449 1510 1594 1648 1747 1816 1905 2007 2067 2073
Planerad kapacitet 1350 1499 1624 1674 1899 2119 2125 2125 2098 2198 2248
Under-/överskott -54 50 114 80 251 372 309 220 91 131 175
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Vilket ger vid hand att den planerade kapaciteten ser motiverad ut. 

Med större genomslag från ökande antalet bostäder i Tegelhagen och 
Trädgårdsstaden 

I Bro kommer under prognosperioden cirka 3900 lägenheter att uppföras. Av 
dessa finns i Tegelhagen cirka 2200 och i Trädgårdsstaden cirka 750. 

Efter 2025 reduceras lägenhetsprognosen med 50% för att nå ett för totala 
befolkningsprognosen korrekt värde. Detta kan snedvrida prognosen för ett 
begränsat område som Tegelhagen och Trädgårdsstaden.  

Totalt ger befolkningsprognosen en ökning med cirka 470 grundskolebarn 
under prognosperioden. 

Lägenhetsprognosen Bro: 
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Kombineras denna med den beräkning som Linköpings kommun använder för 
prognos (SKR, Kommunala verksamhetslokaler 2021) ger det följande antal 
grundskolebarn: 

 

Skillnaden mellan bedömningarna är totalt cirka 600 barn. Tittar man på hur 
det ser ut för kapaciteten mer i närtid – 2024, så prognosticeras en 
överkapacitet på 423 platser. Till 2024 skulle Linköpingsmodellen ge ett 
tillkommande behov av 342 platser mot befolkningsprognosens 286, det vill 
säga en kapacitetsbrist på 79 platser. 

Område Hustyp 1
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Summa

Rosenängarna/Kockbacka SM 0
Rosenängarna/Kockbacka FH 0
Öster om Kockbacka (del av 
Härnevi 29:1) SM 75 75 150
Södra Finnsta (Fjärilsstigen) FH 45 50 95
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi 
1:12, vid Willys) SM 0
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi 
1:12, vid Willys) FH 0
Köpmanvägen FH 45 45
Stationsv. 44 (Gamla 
affären/Viktor Jonssonhuset) FH 45 45
Härnevi 1:41 (nybygg efter 
rivning av 6 bostäder) FH 0
Täppan större område 
Härnevi 1:34 FH 50 50 100
Trädgårdsstaden i Bro SM 50 50 50 150
Trädgårdsstaden i Bro FH 50 50 100 100 100 100 100 600
Jurstagård SM 20 20 20 20 20 100
Jurstaberg SM 0
Tegelhagen SM 25 42 30 33 45 43 42 13 12 285
Tegelhagen FH 156 314 339 218 232 193 112 112 112 112 1900
Säbyholm SM 30 30 30 90
Förtätning Ådö SM 5 5 5 15
Klockaren och Härnevihage 
(del av Brogår 1:88) FH 50 50 50 150
Klockaren och Härnevihage 
(del av Brogår 1:88) SM 50 50 50 150
Summa SM, Bro SM 0 25 77 140 143 115 113 162 83 82 940
Summa FH, Bro FH 156 314 384 313 427 393 262 262 212 212 2935

Antal barn 6-15 år

Område Hustyp 1
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Summa

Rosenängarna/Kockbacka SM 0
Rosenängarna/Kockbacka FH 0
Öster om Kockbacka (del av 
Härnevi 29:1) SM 15 30 48 48 0 0 0 141
Södra Finnsta (Fjärilsstigen) FH 2 4 9 15
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi 
1:12, vid Willys) SM 0
Klövängen (Klöv o Lilla Ullevi 
1:12, vid Willys) FH 0
Köpmanvägen FH 2 4 9 15
Stationsv. 44 (Gamla 
affären/Viktor Jonssonhuset) FH 2 4 9 15
Härnevi 1:41 (nybygg efter 
rivning av 6 bostäder) FH 0
Täppan större område 
Härnevi 1:34 FH 2 5 10 17
Trädgårdsstaden i Bro SM 10 20 32 62
Trädgårdsstaden i Bro FH 2 5 10 10 20 20 20 87
Jurstagård SM 1 5 13 13 13 44
Jurstaberg SM 0
Tegelhagen SM 2 5 16 27 19 21 29 28 27 173
Tegelhagen FH 5 10 31 63 68 44 46 39 22 22 350
Säbyholm SM 5 10 19 34
Förtätning Ådö SM 0 1 3 4
Klockaren och Härnevihage 
(del av Brogår 1:88) FH 2 5 10 17
Klockaren och Härnevihage 
(del av Brogår 1:88) SM 10 15 32 32 32 121
Summa: 5 12 43 113 169 152 170 152 135 146 1096
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Befolkningsprognosen för Kungsängen visar på en fortsatt ökning av antalet 
barn i framförallt grundskoleåldern de närmaste åren. I planerad kapacitet ingår 
start för skola i Norrboda-Brunna (Brunna park) 2025. 

Känslighetsanalys grundskola 

Utan fristående aktörer ser scenariot ut: 

 

Vilket visar på att grundskolekapaciteten är starkt beroende av de fristående 
aktörerna.  

Med nuvarande prognos går det inte att ta bort paviljonger. 
  

Skola utan externa 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 6-15 år 1 512 1 593 1 647 1 712 1 763 1 823 1 859 1 903 1 955 1 994 2 030

Inskrivningsgrad 96% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Nettobehov 1452 1518 1570 1632 1680 1737 1772 1814 1863 1900 1935
Planerad kapacitet 1315 1362 1362 1362 1312 1312 1312 1312 1312 1312 1312
Under-/överskott -137 -156 -208 -270 -368 -425 -460 -502 -551 -588 -623
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5.2 Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

5.2.1 Befintliga lokalresurser Gymnasie- och arbetslivsnämnden 

Inom gymnasie- och arbetslivsnämnden bedrivs verksamhet på Upplands-Bro 
gymnasiet samt vuxenutbildningen. Verksamheten bedrivs på ett flertal platser. 

Upplands-Brogymnasiet 

Upplands-Brogymnasiet bedriver utbildning inom nio nationella program samt 
introduktionsprogrammet. Av kommunens ungdomar går ungefär hälften på 
Upplands-Brogymnasiet. Den andra hälften har valt att studera i en annan 
kommun. Befolkningsprognosen för kommunen visar på växande elevkullar 
och antalet ungdomar i gymnasieålder i Stockholms kommuner förväntas öka 
från drygt 77 000 till 97 100 personer till 2027 

Vuxenutbildningen 

Vuxenutbildningen bedrivs i skolformerna kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande respektive gymnasial nivå, samt utbildning i svenska för 
invandrare. Dessutom anordnas viss utbildning inom Yrkeshögskolan. 
Ansvarsområdet omfattar också ersättningar för Upplands-Broelever som går i 
vuxenutbildning hos andra skolhuvudmän eller inom det upphandlade 
utbildningsutbud som erbjuds. Särskild utbildning för vuxna på grundläggande 
respektive gymnasial nivå anordnas sedan augusti 2016 i egen kommunal regi i 
Kungsängen.   

Vuxenutbildningen bedrivs i flera lokaler.  

Kyrkvägen 6 (Upplands-Bro hus) är huvudbyggnad för verksamheten.  

Lokaler (i gamla restaurangskolan) i Torget 4 används som undervisningslokal 
för vård - och omsorgsutbildning för vuxna.  

Vidare samnyttjar vuxenutbildningens trafik- och transportutbildningar lokaler 
på Energivägen i Brunna tillsammans med gymnasiet. 

Flexibilitet för tillfälliga volymökningar åstadkoms genom inhyrning av 
externa utbildningar/tjänster istället för lokalexpansion. 

Arbetsmarknadsenheten 
Arbetsmarknadsenheten på Kyrkvägen och Mätarvägen övergick vid årsskiftet 
till Socialkontoret.  

5.2.2 Nyttjandegrad och lokalbehov 

Upplands-Brogymnasiet 

PWC genomförde under hösten 2019 en nuläges- och omvärldsanalys av 
verksamheten och presenterade ett förslag för hur kommunen borde 
dimensionera och organisera gymnasieskola och gymnasiesärskola i framtiden. 

Sammanfattningsvis konstaterade PWC att det inte fanns något som tydde på 
att skolan totalt sett var feldimensionerad.  
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Vuxenutbildningen 

För Vuxenutbildningen så möter befintlig lokalkapacitet det behov som 
finns i dagsläget och på ett par års sikt. Med ett effektivt lokalutnyttjande 
och schemaplanering samt eventuellt ett ökat antal köpta platser hos andra 
utbildningsanordnare bedömer verksamheten att lokalerna möter behovet de 
kommande två åren. 
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Servicebostäder Svartvikens 
servicebostad 

Servicebostad som ligger i Kungsängen på 
Svartviksbacken och består av tio 
lägenheter samt en lägenhet för personal- 
och gemensamhetsutrymmen. 

 Kyrkvägens 
servicebostad 

Servicebostad som består av tio lägenheter 
som ligger centralt i Kungsängen och samt 
en lägenhet för personal- och 
gemensamhetsutrymmen på Kyrkvägen. 

 Ringvägens 
servicebostad 

Servicebostad som öppnade i februari 2020 
och består av tio nybyggda lägenheter på 
Ringvägen centralt i Kungsängen samt en 
lägenhet för personal- och 
gemensamhetsutrymmen. 

   

Daglig 
verksamhet och 
sysselsättning 

Palmen Artistvägen 6 i Kungsängen 

 Sinnesverkstaden Saknar lokal 

 Vävaren Saknar lokal 

 Café 4.an Dagcentralen i Kungsängen 

 Trädgårdsgruppen Bergvik 

 Café Fjärilen Dagcentralen i Bro centrum 

 Mediaverkstaden Västra Rydsvägen 

   

Stöd och 
behandling 

Solängen Solängen är beläget i Kungsängen (318 
kvm, UBH) och inrymmer 
familjebehandling, barnskyddsteam, 
skolteam, krisstöd och familjesamverkan, 
Ungdomsmottagning och Bryggan, första 
linjens psykiatri. 

 Härnevimottagningen Härnevimottagningen ligger i Bro (937 
kvm, UBH) och inrymmer öppenvård 
missbruk, Mini-Maria, Social Insatsgrupp 
(SIG), integrations- och ungdomsstöd. 
Personalen har även möjlighet att nyttja 
arbetsplatserna i det trygghetscenter som 
har etablerats i Bro. 

 Trygghetscenter Ligger i Brohuset 
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 Stödboende 
ensamkommande 

Enheten bedriver även stödboende för 
ensamkommande barn och har idag fyra 
lägenheter där ungdomar bor. Även denna 
personal utgår ifrån Härnevimottagningen. 

   

Socialpsykiatrin Träfflokal och 
Boendestöd 

Enheten bedriver träfflokal och boendestöd 
och nyttjar lokaler på Fjärilsstigen i Bro 
som hyrs av Hembla. Hyresavtalet är 
uppsagt av hyresvärd och enheten söker 
nya lokaler i Bro. 

   

Sociala 
lägenheter 

 Utöver verksamhetslokaler har 
Socialnämnden cirka 80 sociala lägenheter 
som antingen hyrs i andra hand (av UBH 
och Hembla) eller ägs av Socialnämnden. 
Socialnämnden äger även 14 bostadsrätter 
som används som sociala lägenheter. Alla 
sociala lägenheter hanteras av medarbetare 
inom Öppenvården för unga och vuxna. 

Arbetsmarknad, 
Integration och 
Försörjning 

 Enheten för Arbetsmarknad, Integration 
och Försörjning vänder sig till 
arbetssökande personer och som saknar 
arbete. Enheten utreder även rätten till 
ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd 
samt integrationsersättning för nyanlända. 
Inom Jobbcenter har man uppdraget att 
erbjuda arbetssökande personer stöd och 
hjälp och med olika insatser göra 
personerna anställningsbara, påbörja 
utbildning eller praktik. Med målet att det 
ska leda till egen försörjning Ett antal olika 
arbetsmarknadsprojekt bedrivs i samarbete 
med andra kontor och arbetsförmedling. 

 

5.3.2 Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenheten har flyttat över till socialkontoret och bildat en ny 
enhet ihop med socialsekreterarna inom försörjningsstöd och integration. Den 
nya enheten heter, Enheten för Arbete, Integration och Försörjning. Jobbcenter 
vänder sig till arbetssökande personer och personer med funktionsnedsättning. 
Inom Jobbcenter är uppdraget att erbjuda arbetssökande personer stöd och 
hjälpinsatser som kan leda till egen försörjning, studier eller praktik. Ett antal 
olika arbetsmarknadsprojekt bedrivs i samarbete med andra kontor och 
arbetsförmedling. 
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5.3.3 Nyttjandegrad 

Nyttjandegraden i samtliga verksamheter inom Socialnämnden är hög och 
underskott på ändamålsenliga lokaler råder. 

5.3.4 Lokalbehov Socialnämnden 

Kort sikt 
Daglig verksamhet och sysselsättning  

Enheten har underskott av lokaler och blev på grund av arbetsmiljöskäl 
tvungen att lämna de lokaler som nyttjades på Härneviskolväg 8B. Del av 
verksamheten har flyttats till Västra Rydsvägen. Som tillfällig lösning kommer 
del av verksamheten att flytta till Allégården. 

Socialpsykiatri  

Verksamheten är i akut behov av nya lokaler för träfflokal och kontor samt 
personalutrymmen. Nuvarande lokal är uppsagd på grund av vattenskador av 
hyresvärden Hembla. Som tillfällig lösning kommer verksamheten att flytta till 
Allégården. 

Grupp- och servicebostäder 

I de prioriterade investeringarna för 2021 ligger två gruppbostäder. Den ena 
ska ersätta Skyttens gruppbostad, vars lokaler inte är fullvärdigt boende och 
behöver ersättas. Det första LSS gruppboendet kommer att placeras i Brunna. 
Den andra avser att möta volymökningen. 

Lång sikt 

Ersättningslokaler för Härnevimottagningen då dessa inte är ändamålsenliga 
för den verksamhet som bedrivs i dem idag. Solängens lokaler bedöms fortsatt 
ändamålsenliga. 

Korttidsboende för funktionsnedsatta 

Behov av avlastning för vårdnadshavare och anhöriga sker i dag på beslut 
enligt LSS på externa platser upphandlade enligt LOU i andra kommuner. Ett 
korttidsboende inom den egna kommunen minskar resandet och förenklar 
tillvaron för personer och anhöriga med avlastningsbehov. 
Skyttensgruppboende kan när det har byggts ett ersättningsboende för Skytten 
användas för avlastning i form av korttidsboende för personer som har beslut 
om insatsen och bor i kommunen 
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Förebyggande 
enheten 

 

Solrosen, 
Kvistaberg 

Dagverksamheten bedrivs på Kvistaberg i 
Bro, där lokalerna hyrs av och delas med 
Kultur- och fritidsnämnden. 

 
Dagcentralen i Bro I Bro nyttjas enbart bokningsbara rum 

 
Kyrkvägen 4 I Kungsängen har enheten delvis egna 

lokaler för kontor och aktiviteter. 

 
  

Hemtjänst, 
nattpatrull och 
servicehus  

 

Dagcentralen i Bro Hemtjänsten och nattpatrullen utgår ifrån 
lokaler i dagcentralen i Bro. Här finns t. ex 
kontor, matsal och omklädningsrum för 
personalen.  

 
Dagcentralen i 
Kungsängen 

Hemtjänsten och nattpatrullen utgår ifrån 
lokaler i dagcentralen i Kungsängen. Här 
finns t. ex kontor, matsal och 
omklädningsrum för personalen.  

 
Servicehus 
Kungsängen 

Finns i anslutning till hemtjänstens lokaler. 
Verksamheten bedrivs i lägenheter. I 
Kungsängen utgörs den av 8 hyresrätter 
som hyrs av Upplands-Bro hus. 

 
Servicehus Bro Finns i anslutning till hemtjänstens lokaler. 

Verksamheten bedrivs i lägenheter. I Bro 
utgörs den av ett 30-tal bostadsrätter. 

 
  

Vård- och 
omsorgsboenden 

 

Kungsgården 

 

Kungsgården bedriver vård- och 
omsorgsboende med 32 platser fördelade på 
två våningar centralt i Kungsängen. 
Verksamheten står även för den 
bokningsbara lokalen ”Kontakten” i 
bottenplanet, som även nyttjas av bland 
annat pensionärsföreningar. På bottenplan 
finns också sjuksköterskeexpedition, några 
små förråd och en del som tillhör 
Kontakten (lokal för träffpunktverksamhet 
för äldre samt kontor för 
pensionärsföreningar). 

 Norrgården 

 

Norrgården bedriver vård- och 
omsorgsboende med 48 platser fördelade på 
ett plan centralt i Bro. I lokalerna finns 
även ett kök där maten till Norrgården, 
Kungsgården samt dagverksamheten på 
Kvistaberg tillagas. 
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 Hagtorp 

 

Verksamheten bedriver vård- och 
omsorgsboende med 36 platser i ett 
tvåvåningshus vid Tibble torg i 
Kungsängen. Verksamheten drivs på 
entreprenad av Attendo.  

 LOV – Lillsjö 
Badväg 

Idag köper vi 46 platser på vård-och 
omsorgsboendet Lillsjö Badväg som drivs 
av Humana. Humana har för närvarande 
outnyttjad kapacitet om cirka 10-20 platser. 
Lillsjö Badväg har totalt 80 platser. 

 LOV - Övrigt Vi köper 5 platser externt (speciella behov 
samt i annan kommun) 

 

5.4.2 Nyttjandegrad  

De utrymmen verksamheten har är resursoptimerade och används yteffektivt, 
med undantag för vård- och omsorgsboendet Norrgården som har en 
källarvåning som endast nyttjas delvis av verksamheten. Källarvåningen 
används nu delvis som förråd för skyddsutrustning. 

Vård- och omsorgsboendet Allégården med 16 platser avvecklades i juli 2020 
och lokalerna står för närvarande tomma i avvaktan på beslut.  

5.4.3 Lokalbehov Äldre- och omsorgsnämnd 

SKR statistik i Kolada för behov av platser för särskilt boende för äldre i 
åldersgruppen 65 och äldre visar för Upplands-Bro kommun ett genomsnittligt 
behov av platser motsvarande 3,40 procent av befolkningen i åldersgruppen 
(2018).  

Behovet varierar starkt inom gruppen. Uppdelning i två åldersgrupper ger 
följande bild. Åldersgruppen 65-79 år har enligt SKR statistik i Kolada ett 
genomsnittligt behov motsvarande 1,2% (2018) medan åldersgruppen 80 år och 
äldre har ett behov motsvarande 12,3% av åldersgruppen. 
 

Detta ger följande behovsbild: 

 

 

VOB 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Behov befolkningsprognos: 164 172 181 190 205 219 234 246 257 266

ÄON Norrgården 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
ÄON Allégården 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÄON Hagtorp 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
ÄON Kungsgården 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
LOV Lillsjö Badväg Humana 46 50 60 60 60 60 60 60 60 60
LOV Externt 5 5 5 15 25 30 30 30 30 30
VOB 2025 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60
VOB 2032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa kapacitet: 132 167 171 181 191 201 266 266 266 266 266

Differens 3 -1 0 1 -4 47 32 20 9 0
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Kort sikt 

Kungsängens servicehus omvandlas successivt till trygghetslägenheter. På sikt 
kommer därmed servicehuset i Kungsängen att vara avvecklat. I december 
2020 fattade Äldre- och omsorgsnämnden beslut om att ta bort insatsen 
servicehus vilket innebär att även Bro servicehus på sikt kommer att avvecklas. 

För att klara behovsökningen de närmaste åren är ansatsen att öka platserna via 
LOV. LOV förväntas ta hand om cirka 30 personer fler än i dagsläget. 

På kort sikt är därigenom lokalbehovet inom Äldre- och omsorgsnämnden 
tillgodosett. 

Lång sikt 

Det nya boendet som drivs av Humana på Lillsjö Badväg medför möjlighet till 
fler nya platser. Dessa platser kan endast fyllas om individen väljer boendet 
och om boendet kan tillgodose den enskildes behov. Därför behöver 
nödvändigtvis inte det nya boendet och de ytterligare platserna innebära en 
direkt lösning på den rådande obalansen. Kommunens behov av platser på 
särskilt boende för äldre på en flerårshorisont är en viktig fråga att följa och 
kräver ett pågående och strukturerat prognosarbete. Idag tar kommunen hjälp 
av SKR och SCB:s undersökningar och verktyg för prognosarbete för detta 
ändamål. 

Under perioden bör ett tillkommande boende med 60 -70 platser finnas på plats 
2025. 

5.4.4 Trygghetsboende 

Det finns ett stort behov av att etablera trygghetsboende i kommunen.  
Trygghetsboende är en icke biståndsbedömd boendeform för äldre. Det som är 
karaktäristiskt för trygghetsboende är att det finns allmänna lokalytor i boendet 
för hyresgästerna. Eventuella behov av vård och omsorg tillgodoses för den 
enskilde via hemtjänst. I dag finns det ett trygghetsboende i Kungsängen där 
Upplands-Brohus är hyresvärd och fastighetsägare. I boendet finns ca 65 
lägenheter. Det finns i dag ca 300 personer som står i kö hos Upplands-Brohus 
för ett trygghetsboende varav ca 30 personer är aktivt sökande.  

Behov finns av etablering av trygghetsboende i Bro. Vid etablering är det av 
stor vikt att dialog sker med andra aktörer för att tillgodose god 
samhällsservice i form av vårdcentral, apotek etcetera. 
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5.5 Kultur- och fritidsnämnden 

5.5.1 Befintliga lokalresurser Kultur- och fritidsnämnden 

Den prioriterade målgruppen för Kultur- och fritidsnämnden är barn och 
ungdomar. 

Enligt befolkningsprognosen ökar åldersgruppen 7–19 år med cirka 24 % fram 
till 2029, vilket talar för att efterfrågan på lokaler och anläggningar för kultur, 
fritid och idrott kommer att öka. Förhoppningen är att möta det ökade behovet 
genom att planera för en mångfald av idrottsanläggningar och kulturlokaler när 
nya detaljplaner för bostadsbyggande tas fram.  

Våra anläggningar ska alltid planeras ur ett jämställdhets- och 
jämlikhetsperspektiv.   

Mätningar visar att bokningsgraderna från kl. 17-22 på vardagar och mellan 8–
20 på helgerna för vissa lokaler är hög. Fotbollshallen 88 %, sporthallar 86 %, 
gymnastiksalar cirka 40 %. Graden av bokningar utgör en grund för planering 
av nya lokaler.  
 

Befintliga resurser 2020 

Typ Bro 
Kungs-
ängen 

Brunna Håbo-
Tibble 

Anmärkning 

Friluftsgård 1 1*    
*Nedbrunnen, 
Återuppbyggnadsprojekt pågår 

      

Sporthallar       

Nya sporthallen  1    
Kungsängens sporthall 
vid Upplands-Bro 
gymnasiet  1 

 

 

 

Bro sporthall i 
Brohuset, Bro Centrum 1  

 
 

 

Ekhammarhallen   1    

Hagnäshallen   1   

      

Gymnastiksal 3 2 1 1  

      

Konstgräsplan 1 2 

 

  

En konstgräsplan uppvärmd 
vintertid i Kungsängen. 
Önskemål om att även anlägga 
uppvärmd plan i Bro när 
konstgräset byts ut. 

 
Naturgräsplan 1 3  1  

Konstfrusen isbana   1    
En konstgräsplan spolas 
vintertid 

Inomhushall fotboll 1       

Friidrottsarena   1     
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Aktivitetspark 1       

Baseballplan    1 
 

  

På före detta Kungsängens IP. 
Tidsbegränsad, hotad av ny DP. 
Behövs ny plats för baseboll. 

      

Föreningslokaler        
42 lokaler tillgängliga för 
bokning via hemsidan 

Tennishall  1   Föreningsägd 

Bågskyttehall  1   Föreningsägd (Aspviksbacken) 

Frisbeegolfbana 1 1    

Ridanläggning 1       

Boxningslokal 1      
Gemensam lokal Korpstigen 25 
 

Skyttelokal 1      
Gemensam lokal Korpstigen 25 
 

Musik - Replokal 1      
Gemensam lokal Korpstigen 25 
 

KSK-villan Ekhammar   1     

Kampsportslokal   1    I Ekhammar hallen 

Kulturföreningslokal   1    C-huset Ekhammar, UMTS 

          

Samlingslokaler         

Marina föreningshuset   1    
Tillgänglig för bokning via 
hemsidan 

Florasalen 1       

Tibblegården      1  

      
Badplatser      

Hällkana 1     

Björknäs 1    Före detta First Camp 

Gröna Udden  1    

Lillsjöbadet  1    

Frölunda  1    

Stigstorp   1   

Vallbyvik    1  

      

Motionsspår/elljusspår      

Hällkana 1     

Bro centrum 1     

Lillsjön  1    

      

Kulturlokaler      

Bibliotek 1 1     

Scener   2     

Danssal 1 1    

Simhall 1       
Fritidsgårdar 2 1 1    

Kvistaberg 1       
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Kulturskola 1 1 
 

  

Viss undervisning sker i 
skolorna 
 

 

Ägandeskapet av anläggningarna varierar. Brohuset/simhallen, kulturskolans 
lokaler, kulturhuset och fritidsgårdarnas lokaler ägs och förvaltas av Upplands-
Bro Kommunfastigheter AB. Resterande lokaler och anläggningar ägs och 
förvaltas av Kultur- och fritidsnämnden eller är föreningsägda. 

5.5.2 Lokalbehov Kultur- och fritidsnämnden 

I samband med nya bostadsområden och skolor måste behovet av nya kultur- 
och fritidslokaler ses över. Framtidens sporthallar bör ha funktionen mötesplats 
och vara kluster som inkluderar flera idrotts- och kulturverksamheter. För att 
effektivisera utnyttjandet av hallen över dygnets timmar bör sporthallar 
placeras med skola i närheten.  

Efterfrågan för olika typer av anläggningar för spontanaktivitet ökar och ett 
behov finns av dessa anläggningar i barn och ungdomars närmiljö. Ökad vikt 
bör läggas vid genusfördelningen när det gäller tillgång till anläggningar. Vi 
har få anläggningar för dans och gymnastik som gynnar flickors hälsa och 
idrottsutövande. 

Prognos över invånare per anläggning och lokaler 

 

Nyckeltal 
Som bilaga finns sammanställning av nyckeltal för Kultur- och 
fritidsanläggningar med jämförelse mot andra kommuner. Sammanställningen 
bygger på data från Kolada med vissa justeringar. 

Pågående lokalförändringar 

Efter beslut i tidigare budgetar så pågår uppbyggnadsprojekt av Lillsjöns 
Friluftsgård. 

En ny sporthall i Kungsängen med anpassningar för bordtennis stod klar 
sommaren 2020. Parallellt med detta har kontoret i samband med 
budgetbeslutet 2021 även fått i uppdrag att utreda en ny matcharena för 
inomhussport i Kungsängen, som bör ligga i anslutning till Kungsängens IP, 
samt att utveckla Bro IP med en fullstor sporthall.  

Behov på kort sikt  

Anläggning Invånare per 
anläggning 2019

Invånare per 
anläggning 2024

Invånare per 
anläggning 2029

Ökning 2019-
2029

Scen 14 673 16 808 18 172 24%
Bibliotek 14 673 16 808 18 172 24%
Fotbollsplan, sommar 3 668 4 202 4 543 24%
Sporthallar 5 869 6 723 7 269 24%
Fotbollshall 29 346 33 616 36 344 24%
Simhall 29 346 33 616 36 344 24%
Danssal 14 673 16 808 18 172 24%
Fritidsgård (12-16 år) 634 758 825 30%
Fritidsgård (16-20 år) 1 369 1 645 1 846 35%
Bandyplan, konstfrusen 29 346 33 616 36 344 24%
Fotbollsplan uppvärmd, vintersäsong 29 346 33 616 36 344 24%



14 Lokalbehovsrapport 2022 - SN 21/0078-1 Lokalbehovsrapport 2022 : Bilaga - Lokalbehovsrapport 2022

Lokalbehovsrapport 2022 Verksamheternas kapacitet och 
lokalbehov 

 

48 
 

  

Utöver det som prioriterades i budgetbeslutet 2021 finns på kort sikt behov av: 

 ”En väg in” nyckelhantering. Omfattar komplettering och anpassning 
av larm och passersystem. 

 Kulturskolan – renoveras. 

 Ombyggnad av simhallens personalutrymmen så det blir två 
omklädningsrum istället för ett.  

 Ekhammarhallen renoveras med avseende på ventilation och fuktskydd. 

 Trappans lokaler i Kungsängen samt Korpen 25 i Råby renoveras.  

 Verkstäder/workshoprum för skapande saknas.  

 Teaterlokal saknas för drama. 

 Lokaler för Ungdomens hus/öppen ungdomsverksamhet i Kungsängen 
saknas. 

 Scen/Fritidsbank i Bro-skolan. 

Tibblegården som används som samlingssal för fester och mötesverksamhet 
föreslås avvecklas.  

Framtida behov på längre sikt 

Simhallen i Bro byggdes om under 2013–2014. Behov finns av en 
undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ramp/hiss för att klara 
simundervisningen och tillgängligheten för ett ökande antal elever. 

Vi saknar sporthall för redskaps- och tävlingsgymnastik som skulle gynna 
flickornas idrottsutövande och hälsa. 

5.5.3 Kulturfastigheter 

Kommunen äger ett antal både äldre och nyare lokaler som kultur- och 
fritidskontoret förvaltar. Flera av nämndens verksamhetslokaler klarar inte 
gällande krav på tillgänglighet och god arbetsmiljö. Det finns även ett mycket 
stort underhållsbehov för flera av fastigheterna. Kostnaden för underhåll av 
äldre verksamhetslokaler är stor och att avveckla lokaler med låg nyttjandegrad 
bör utredas. 

Kultur- och fritidskontoret har tillsammans med kommunledningskontoret 
genomfört en inventering av kulturhistoriska byggnader som underlag för 
politiska prioriteringar av bevarande.  

Se dokument: Kulturhistoriska byggnader, 2017-02-01, Dnr: KFN 15/0604 
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5.6 Tekniska nämnden 

5.6.1 Befintliga lokalresurser Teknisk nämnden 

Tekniska nämnden och samhällsbyggnadskontoret har merparten av sin 
kontorsverksamhet förlagd i Furuhällshuset (kommunhuset) eller i den 
angränsande lokalen på Kyrkvägen 2 i Kungsängen.  

Utöver detta finns Ulleviförrådet i Bro och även mindre lokaler vid 
kommunens kretsloppscentraler i Brunna och Skällsta. 

Furuhällshuset  
En samlad bedömning av behov och utveckling kopplat till Furuhällshuset 
finns under kapitlet Kommunstyrelsen. 

Ulleviförrådet  

Ulleviförrådet innehåller driftlokaler som delas mellan driftenheten för gata 
och park och personal från vatten och avlopp. Lokalen innehåller 
kontorsarbetsplatser, hygienutrymmen, omklädningsrum, lager, verkstad, 
materialupplag och garage. Ulleviförrådet togs i bruk 2012. 

Lokalen upplevs idag som trång där det mest aktuella problemet är ytan för 
upplag. För att effektivisera och göra kostnadsbesparingar behövs en större yta 
för att ha upplag samt maskiner på. De befintliga omklädningsplatserna 
upplevs som för små och det råder brist på skåp. Rengöring stövlar – groventré 
fungerar bra. I nuläget finns det för få kontorsplatser på Ulleviförrådet. 
Tillkommande platser skapas i befintlig lokal. 

Kretsloppscentraler 

Kretsloppscentralerna är idag arbetsmiljömässigt problematiska med 
begränsade personalutrymmen.  

Idag är möjligheten för medborgarna att återvinna sitt avfall besvärlig eftersom 
nuvarande kretsloppscentraler är underdimensionerade och möjligheten till 
effektiv logistik begränsas på grund av centralernas läge och storlek. 

5.6.2 Lokalbehov tekniska nämnden 

Ny Kretsloppscentral  

Planering och stöd finns i FÖP för placering av en ny kretsloppscentral i närhet 
av avfarten från E18 vid Kockbacka. Den nya placeringen möjliggör bra 
tillgång för medborgarna från hela kommunen. Den nya kretsloppscentralen 
ska möjliggöra tidseffektiv källsortering för medborgarna. I närhet till den nya 
kretsloppscentralen placeras även förvaringsyta och lokaler för Gata-park och 
VA avdelningen. 

Eventuell samlokalisering av VA avdelningen, Gata-Park och Avfall utreds 
under 2021. 
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Kontakt med övriga organisationen är viktig. För att nå en effektiv arbetsplats 
med bra kommunikationer med övriga organisationen bör kontorsplatser finnas 
vid den gemensamma kretsloppscentralen samt i kommunhuset. För 
kontorsplatserna är det viktigt med en balans mellan flexibla platser och 
bestämda platser baserat på de arbetsuppgifter som finns. Platserna ska alltså 
vara aktivitetsbaserade. I dagsläget är antalet kontorsplatser totalt ca 35.  

NIS-direktivet som berör i huvudsak VA-avdelningen möts med genomtänkta 
och säkra rutiner. Skymda kontorsplatser behövs. Inlåsning av arbetsmaterial 
möjliggörs i kassaskåp eller motsvarande.  

 

Nya kretsloppscentralen – förslag till grov tidplan: 

 Förstudie/ytstudie av möjligheter till placering av byggnad för 
samlokalisering av Tekniska driften under 2021. 

 Planuppdrag kvartal 1 2021.  
 Detaljplan 2022  
 Produktion ny Kretsloppscentral 2023. 
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5.7 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens verksamhet bedrivs idag inom kommunledningskontoret 
och samhällsbyggnadskontoret. Verksamheterna finns främst i Furuhällshuset, 
i den angränsande lokalen på Kyrkvägen 2 samt i Brohuset. 

5.7.1 Lokalbehov kommunstyrelsen 

Furuhällshuset (kommunhuset) 

I Furuhällshuset och angränsande Kulturhus arbetar idag cirka 280 medarbetare 
inom kommunens alla verksamhetskontor. Projekt kopplat till förstärkning av 
säkerheten i Furuhällshuset planeras. I huset har hemvist baserade 
aktivitetsplatser etablerats. De flesta mötesrummen har uppdaterats med 
möjlighet till högkvalitativa digitala möten. 

Arkiv 

Sedan tidigare finns behov att etablera en ny arkivlokal för kommunens 
slutarkiv. Nuvarande slutarkiv är beläget i ett skyddsrum på nedre plan i 
Furuhällshuset. Lokalen är drabbad av fuktgenomträngningar och är dessutom 
begränsad vad gäller utrymme. På sikt bör en ny etablering av slutarkiv för 
kommunen hittas på annan plats. 

Civilförsvarsförråd 

Behov finns av en ny lokal för civilförsvarsförråd på cirka 300–400 kvm. 
Fastigheten där befintligt förråd står är såld och byggplaner är på gång. Vatten, 
avlopp och el är nödvändigt för verksamheten. 
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6 Utveckling och avveckling 

6.1 Förändringar i Upplands-Bro kommunfastigheters 
bestånd 

Cirka sextio procent av kommunfastigheters bestånd är byggt under perioden 
1965–1984. Det innebär att dessa fastigheter nu är 35–55 år gamla. Några av 
fastigheterna har varit föremål för ett genomgripande underhåll varför behovet 
till viss del är tillgodosett. Några fastigheter i beståndet har 30-åriga 
underhållsplaner men tyvärr saknas det ännu för flera. Arbetet med att upprätta 
underhållsplaner pågår.  

I samband med renovering ska energisparåtgärder vidtas. Idag är det 
kommunens olika kontor som står för sina egna mediakostnader, vilket innebär 
att om bolaget genomför energisparprojekt så får man inte ta del av 
besparingen utan denna hamnar hos hyresgästen. Det finns därför ett behov att 
hitta en ekonomisk modell för att kunna motivera detta.   

Även för fastigheter som inte är föremål för genomgripande underhåll bör 
energisparåtgärder övervägas. Det kan handla om till exempel vindsisolering, 
utbyte till LED-armaturer, styrning av ventilation med mera.  

Ett annat sätt att utveckla fastigheterna kan vara att förtäta. Genom förtätning 
kan befintlig infrastruktur nyttjas och därmed produktionskostnaderna hållas 
nere. Nyproduktion kan alltså med fördel ske genom förtätning på egen mark.  

6.2 Avyttring av fastigheter 

I ägardirektivet för Upplands-Bro kommunfastigheter för 2021 framgår att 
bolaget ska avyttra de fastigheter som identifieras under 2020 och som man 
fattar beslut om.  

För att fastslå vilka fastigheter som anses lämpliga har styrelsen för Upplands-
Bro kommunfastigheter beslutat att följande kriterier ska beaktas:  

1. lokaler som är uppsagda och som kommunen inte har behov av  

2. lokaler som är i behov renovering eller inte är lämpade för ändamålet  

3. att skapa en mix av olika typer av fastigheter på listan (förskola, daglig 
verksamhet, industrifastighet, vårdlokal) i syfte att skapa intresse hos 
flera köpare  

4. att beakta var Kommunfastigheter har stor närvaro då det kan finnas ett 
värde i att fler aktörer etablerar sig i ett område. Ett sådant exempel är 
centrala Bro där två fastigheter föreslås avyttras.  

 

Fastigheter som är ”udda” i förhållande till övriga delar av portföljen kan med 
fördel övervägas om dessa ska avyttras. Att avyttra fastigheter kan vara ett 
sätta att finansiera kommande nyproduktion.  
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Förslag från bolaget till avyttringsobjekt: 

Härnevimottagningen, Bro  

Byggnaden är delvis utrymd. Socialkontoret är hyresgäst och inhyser bland 
annat en beroendemottagning, mini Maria, ungdomsstödjare och 
integrationsstöd i fastigheten. På sikt bör övervägas om byggnaden på grund av 
sin tekniska status ska rivas. Fastigheten utgör även en del av ”Stationsområde 
Bro”. 

Norrgrindens förskola, Bro  

Befintlig förskola är tekniskt sett uttjänt. Rivning förväntas vara klar 
månadsskiftet i februari 2021. Platsen ska inte förbli tom utan planen är att 
ställa upp paviljonger för att kunna evakuera vårdcentralen i Bro som sitter i en 
byggnad med stora tekniska problem.  

Norrängens förskola, Bro  

Idag finns här en förskola med tillfälligt bygglov som löper ut 2024. 
Byggnaden är placerad på prickmark. Dessutom är placeringen olämplig ur 
trygghetssynpunkt. Paviljongbyggnaden planeras tas bort till 2024.  
 
Vävnadsvägen, Brunna 
Socialverksamheten har lämnat lokalen som är i behov av upprustning. 
Förslaget just nu är av lokalen istället rivs och lämnar plats för ny gruppbostad 
LSS. 

Ulleviförrådet, Skällsta Bro 
Förrådsbyggnad och nybyggt personalhus som används av Gata-park och VA. 
 
Kungsskolan 
Före detta Ekbackens förskola. Numera uthyrd skola/förskola. 
 
Palmen, Artistvägen Brunna 
Villa som används av Socialnämnden för dagverksamhet. 
 

6.3 Pågående nybyggnation 
Gruppbostad LSS Brunna 
Nyuppförande av ny gruppbostad LSS i Brunna planeras. 

6.4 Förändringar i Upplands-Bro kommuns 
fastighetsbestånd 

Översyn av kommunens innehav av bostadsrätter för att möjliggöra en succesiv 
avveckling initieras. 

Följande lokaler är vakanta: 

 Lindhagaberg  
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7 Tabellbilaga  
Befolkningsstatistiken som redovisas i Lokalbehovsrapporten togs fram i april 
2020 och omfattar 2020 till och med 2029. 

 I prognosen angavs att kommunens folkmängd skulle landa på 30 121 
personer vid 2020 års slut. Prognosen står sig bra i förhållande till faktiskt 
utfall för helåret. Hur bra det blir kommer vi få reda på i februari 2021 då 
helårsstatistiken för år 2020 publiceras.  

Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka. Vi är fortfarande en av de 
kommuner i riket som ökar mest i förhållande till vår folkmängd. Ökningen 
beror på att det flyttade in fler personer än det flyttade ut samt att vi har ett 
födelseöverskott (fler födda än döda).  

7.1 Prognosområden 
I lokalbehovsrapporten hänvisas till prognosområden. Dessa är de 
statistikområden SCB använder för att redovisa statiska underlag per 
geografisk indelning. För Upplands-Bro kommun är det följande områden: 
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7.2 Befolkningsstatistik Upplands-Bro kommun 
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7.3 Befolkningsstatistik per prognosområde 
Kommentarer under respektive rubrik avser en översiktlig jämförelse mellan 
den nya prognosen och med den föregående prognosen som togs fram 2019 
och som avsåg tidsperioden 2019 till och med 2028. 

7.3.1 Befolkning Bro  

 

Utfall befolkning 2019 samt prognosen för 2020 överstiger föregående prognos 
med cirka 200 personer. Den nya prognosen visar också att befolkningen 
överstiger 14 000 i slutet av prognosperioden 

 

 

 

Födelse- Inflyttade Utflyttade Netto- Folk-
Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyttade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2010 8 216 144 38 106 930 822 108 764 697 67 166
2011 8 482 134 49 85 914 788 126 735 695 40 179 266
2012 8 693 153 49 104 961 823 138 854 788 66 107 211
2013 8 890 125 59 66 1 047 917 130 916 833 83 131 197
2014 9 142 122 61 61 1 194 1 046 148 1 006 963 43 188 252
2015 9 493 148 59 89 1 244 1 110 134 983 938 45 261 351
2016 9 835 142 42 100 1 259 1 085 174 1 020 944 76 239 342
2017 10 256 122 57 65 1 384 1 152 232 1 028 961 67 356 421
2018 10 604 151 56 95 1 432 1 235 197 1 177 1 124 53 255 348
2019 11 100 148 62 86 1 656 1 446 210 1 251 1 180 71 405 496
2020 11 396 149 51 98 1 430 1 245 185 1 232 1 164 68 198 296
2021 12 042 153 54 99 1 789 1 608 180 1 242 1 174 68 547 646
2022 12 872 166 57 109 2 078 1 901 177 1 358 1 286 72 720 830
2023 13 414 183 60 123 1 876 1 702 174 1 458 1 381 77 418 542
2024 13 904 192 62 130 1 857 1 682 175 1 497 1 417 80 360 490
2025 14 185 199 65 134 1 686 1 508 178 1 538 1 456 83 147 282
2026 14 335 201 67 134 1 563 1 380 182 1 547 1 462 85 16 150
2027 14 552 199 70 130 1 638 1 453 185 1 551 1 466 85 87 217
2028 14 605 200 72 128 1 472 1 289 183 1 546 1 460 86 -74 54
2029 14 658 195 74 121 1 468 1 287 182 1 537 1 451 86 -69 52
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Jämfört med föregående prognos syns en ökning med cirka 200 barn och unga i 
skolverksamhet i slutet av prognosperioden. 

 

 

 

Jämfört med föregående prognos visar den uppdaterade prognosen på en 
ökning med 24 personer 2024, varav 13 personer finns i gruppen 80+. För 2029 
är ökningen i 80+ gruppen 50 personer. 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 152 157 166 181 194 203   207   207   207   205   201
1-5 833 863 913 968 1 027 1 074 1 100 1 110 1 123 1 120 1 112
6-15 1 712 1 757 1 830 1 932 1 998 2 055 2 087 2 117 2 158 2 175 2 182
16-18 440 455 482 513 539 567 588 603 605 604 619
Totalt 3 137 3 232 3 391 3 593 3 758 3 899 3 982 4 037 4 093 4 104 4 114

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
65-74 848 849 869 860 867 884 920 946 979 1 004 1 039
75-79 272 305 321 355 397 399 393 389 365 357 353
80-w 253 268 296 326 340 381 417 444 486 522 548
Totalt 1 373 1 422 1 486 1 541 1 603 1 664 1 730 1 780 1 831 1 883 1 940
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7.3.2 Befolkning Kungsängen 

 

 

 

Från föregående befolkningsprognos kan noteras att vi har en minskning 
prognosticerad för 2021 samt att ökningen generellt är lägre. Till 2028 är 
prognosen neddragen med 690 personer. 

 

 

Födelse- Inflyttade Utflyttade Netto- Folk-
Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyttade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2010 9 806 109 63 46 926 829 97 802 764 38 124
2011 9 845 112 85 27 860 779 81 850 808 42 10 39
2012 9 996 114 76 38 900 813 87 788 744 44 112 151
2013 10 133 114 62 52 896 812 84 813 775 38 83 137
2014 10 416 126 88 38 1 125 1 018 107 880 819 61 245 283
2015 10 564 134 75 59 1 263 1 163 100 1 173 1 124 49 90 148
2016 11 163 131 97 34 1 482 1 350 132 920 877 43 562 599
2017 11 553 131 83 48 1 427 1 295 132 1 087 1 051 36 340 390
2018 12 329 187 93 94 1 788 1 633 155 1 107 1 059 48 681 776
2019 12 378 144 82 62 1 273 1 118 155 1 289 1 243 46 -16 49
2020 12 862 162 94 69 1 637 1 508 129 1 222 1 168 54 415 484
2021 12 844 172 96 76 1 170 1 044 126 1 264 1 207 56 -94 -18
2022 13 078 169 96 72 1 434 1 311 124 1 273 1 217 55 161 233
2023 13 586 172 98 74 1 719 1 597 122 1 285 1 229 56 434 508
2024 13 871 182 100 82 1 531 1 408 123 1 328 1 269 59 203 285
2025 14 123 186 102 84 1 512 1 388 125 1 344 1 284 60 168 252
2026 14 389 188 104 85 1 539 1 412 128 1 358 1 296 62 182 266
2027 14 698 191 106 86 1 609 1 480 129 1 386 1 324 62 223 308
2028 14 955 195 108 88 1 570 1 442 128 1 400 1 336 64 170 257
2029 15 190 197 110 88 1 570 1 443 127 1 422 1 357 65 148 235



14 Lokalbehovsrapport 2022 - SN 21/0078-1 Lokalbehovsrapport 2022 : Bilaga - Lokalbehovsrapport 2022

Lokalbehovsrapport 2022 Tabellbilaga 

 

62 
 

  

 

 

 

Även bland barn och unga kan en minskning från föregående prognos noteras 

 

 

 

 

Prognosen för Äldre i Kungsängen ökar från föregående befolkningsprognos 
med 130 (2024) respektive 187 (2028) personer 
  

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 149 171 174 174 181 188   191   194   198   201   203
1-5 871 895 883 887 941 942 970 992 1 013 1 032 1 050
6-15 1 512 1 593 1 647 1 712 1 763 1 823 1 859 1 903 1 955 1 994 2 030
16-18 397 405 406 416 440 474 491 504 509 527 544
Totalt 2 929 3 063 3 110 3 189 3 324 3 427 3 511 3 594 3 674 3 755 3 828

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
65-74 1 156 1 108 1 044 1 028 1 038 1 045 1 036 1 062 1 083 1 113 1 140
75-79 501 549 598 623 640 625 599 539 511 481 474
80-w 581 603 636 659 692 747 803 872 909 943 971
Totalt 2 238 2 260 2 277 2 310 2 370 2 416 2 439 2 473 2 503 2 536 2 585
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7.3.3 Befolkning Brunna (Västra Ryd) 

 

Jämfört med föregående prognos ses en tydlig förskjutning av 
befolkningsökningen, på grund av utbyggnaden av Brunna, från 2022 till 2025. 
Prognosen för 2028 ligger dock fast. 

 

 

 

Födelse- Inflyttade Utflyttade Netto- Folk-
Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyttade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2010 4 046 47 15 32 335 314 21 353 345 8 -18
2011 4 047 50 12 38 326 302 24 366 348 18 -40 1
2012 4 058 40 6 34 268 233 35 291 273 18 -23 11
2013 4 047 49 8 41 336 291 45 386 377 9 -50 -11
2014 4 058 36 13 23 360 326 34 371 355 16 -11 11
2015 4 043 50 12 38 341 313 28 395 379 16 -54 -15
2016 4 021 45 14 31 321 301 20 374 358 16 -53 -22
2017 4 044 39 11 28 403 366 37 408 395 13 -5 23
2018 4 078 45 14 31 413 377 36 411 393 18 2 34
2019 4 097 44 16 28 330 306 24 344 333 11 -14 19
2020 4 079 44 18 26 358 331 28 403 387 16 -45 -18
2021 4 070 44 18 26 357 330 27 393 378 15 -36 -9
2022 4 057 45 19 26 370 344 27 409 394 15 -39 -13
2023 4 032 45 19 26 358 332 26 409 394 15 -51 -25
2024 4 022 46 19 26 358 331 26 394 379 15 -37 -10
2025 4 176 46 20 26 518 491 27 390 375 15 128 154
2026 4 318 50 20 30 519 491 27 406 390 16 113 143
2027 4 443 54 21 33 520 492 28 429 411 17 91 124
2028 4 527 57 21 36 482 454 28 433 415 18 49 85
2029 4 607 58 22 36 482 455 27 439 420 18 43 80
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Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 46 48 48 48 49 49   51   56   59   62   63
1-5 291 288 288 287 286 286 307 325 341 353 363
6-15 689 679 677 666 665 669 693 715 728 738 762
16-18 203 217 214 217 210 206 197 201 216 233 232
Totalt 1 229 1 232 1 226 1 218 1 209 1 210 1 248 1 296 1 344 1 385 1 420

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
65-74 432 393 358 336 316 300 289 292 294 299 306
75-79 132 154 177 177 175 179 167 145 137 125 115
80-w 61 69 76 94 111 122 141 162 172 183 192
Totalt 625 616 611 607 602 601 597 598 604 606 613
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7.3.4 Håbo-Tibble, Håtuna 

 

 

 

 

 

Födelse- Inflyttade Utflyttade Netto- Folk-
Befolkningen Födda Döda överskott Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade flyttade ökning

År vid årsslut under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året under året
2010 1 566 15 7 8 164 149 15 144 134 10 20
2011 1 576 16 9 7 150 143 7 148 142 6 2 10
2012 1 564 19 5 14 116 106 10 142 134 8 -26 -12
2013 1 589 13 5 8 144 126 18 127 118 9 17 25
2014 1 621 22 4 18 163 150 13 149 141 8 14 32
2015 1 638 15 5 10 164 145 19 157 152 5 7 17
2016 1 677 17 7 10 172 161 11 136 112 24 36 39
2017 1 710 14 7 7 172 154 18 146 140 6 26 33
2018 1 701 23 7 16 149 136 13 175 170 5 -26 -9
2019 1 726 17 3 14 149 142 7 138 137 1 11 25
2020 1 739 18 10 8 158 147 11 154 145 8 4 13
2021 1 751 18 10 8 157 147 11 153 145 8 4 12
2022 1 758 18 10 8 158 148 10 159 151 8 -1 7
2023 1 764 19 10 8 158 147 10 160 151 8 -2 6
2024 1 775 19 10 8 157 147 10 154 146 8 3 11
2025 1 786 19 11 8 159 148 11 155 147 9 4 12
2026 1 803 19 11 8 159 148 11 150 142 8 9 17
2027 1 816 19 11 8 159 148 11 155 146 8 5 13
2028 1 831 19 11 8 159 149 11 152 143 8 7 15
2029 1 845 19 12 7 159 148 11 152 144 9 7 14
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Den nya befolkningsprognosen visar på cirka 20 fler äldre per 2028 jämfört 
med föregående prognos. 

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
0 17 19 19 19 19 19   19   19   19   20   20
1-5 97 92 95 95 98 97 99 100 100 101 102
6-15 195 197 186 195 194 196 193 192 192 192 193
16-18 54 58 65 56 52 45 55 58 60 59 57
Totalt 363 366 364 365 363 358 366 369 371 371 372

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
65-74 228 226 219 227 230 224 239 246 247 253 266
75-79 51 64 77 82 86 87 79 80 81 79 73
80-w 35 34 35 36 40 49 56 66 71 77 85
Totalt 314 324 331 346 355 360 375 392 400 410 423
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7.4 Kapacitet och behov förskola och grundskola 

7.4.1 Totalt 

 

 

7.4.2 Bro 

 

 

7.4.3 Håbo-Tibble 

 

 

7.4.4 Kungsängen 

 

 

7.4.5 Brunna 

 

Förskola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 1-5 år 2 095 2 140 2 182 2 239 2 354 2 402 2 478 2 528 2 580 2 607 2 629
Nettobehov (exkl and  1878 1868 1900 1948 2050 2089 2156 2200 2243 2269 2289
Inskrivningsgrad 90% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87%
Planerad kapacitet 1901 1949 2118 2208 2308 2333 2573 2613 2613 2693 2693
Under-/överskott 23 81 218 260 258 244 417 413 370 424 404

Skola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 6-15 år 4 109 4 229 4 343 4 510 4 623 4 747 4 836 4 932 5 037 5 104 5 173
Nettobehov 3734 3880 3982 4122 4223 4333 4419 4511 4609 4672 4740
Inskrivningsgrad 91% 92% 92% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 92% 92%
Planerad kapacitet 3794 4085 4135 4225 4400 4620 4966 5076 5159 5394 5579
Under-/överskott 60 205 153 103 177 287 547 565 550 722 839

Förskola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 1-5 år 833 863 913 968 1027 1074 1100 1110 1123 1120 1112
Inskrivningsgrad 86% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82%
Nettobehov 715 710 752 796 845 884 905 914 925 921 915
Planerad kapacitet 715 733 813 853 953 978 1058 1058 1058 1138 1138
Under-/överskott 0 23 61 57 108 94 153 144 133 217 223

Skola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 6-15 år 1 712 1 757 1 830 1 932 1 998 2 055 2 087 2 117 2 158 2 175 2 182

Inskrivningsgrad 82% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83%
Nettobehov 1404 1449 1510 1594 1648 1696 1722 1747 1781 1795 1800
Planerad kapacitet 1350 1499 1624 1674 1899 2119 2125 2125 2098 2198 2248
Under-/överskott -54 50 114 80 251 423 403 378 317 403 448

Förskola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 1-5 år 97 92 95 95 98 97 99 100 100 101 102
Inskrivningsgrad 75% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
Nettobehov 73 64 66 66 68 68 69 70 70 70 71
Planerad kapacitet 70 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100
Under-/överskott -3 26 24 34 32 32 31 30 30 30 29

Skola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 6-15 år 195 197 186 195 194 196 193 192 192 192 193

Inskrivningsgrad 61% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66%
Nettobehov 118 129 122 128 127 128 126 126 126 126 126
Planerad kapacitet 120 120 120 160 160 160 160 160 160 160 160
Under-/överskott 2 -9 -2 32 33 32 34 34 34 34 34

Förskola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 1-5 år 871 895 883 887 941 942 970 992 1013 1032 1050
Inskrivningsgrad 98% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
Nettobehov 849 869 857 861 914 915 942 963 984 1002 1020
Planerad kapacitet 880 890 979 1019 1019 1019 1059 1099 1099 1099 1099
Under-/överskott 31 21 122 158 105 104 117 136 115 97 79

Skola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 6-15 år 1 512 1 593 1 647 1 712 1 763 1 823 1 859 1 903 1 955 1 994 2 030

Inskrivningsgrad 96% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Nettobehov 1452 1518 1570 1632 1680 1737 1772 1814 1863 1900 1935
Planerad kapacitet 1584 1692 1617 1617 1567 1567 1667 1717 1767 1842 1917
Under-/överskott 132 174 47 -15 -113 -170 -105 -97 -96 -58 -18

Förskola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 1-5 år 291 288 288 287 286 286 307 325 341 353 363
Inskrivningsgrad 83% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78%
Nettobehov 241 225 225 224 223 223 240 254 266 276 284
Planerad kapacitet 236 236 236 236 236 236 356 356 356 356 356
Under-/överskott -5 11 11 12 13 13 116 102 90 80 72
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Skola 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Befolkning 6-15 år 689 679 677 666 665 669 693 715 728 738 762

Inskrivningsgrad 110% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115% 115%
Nettobehov 761 783 781 768 767 771 799 824 839 851 879
Planerad kapacitet 740 774 774 774 774 774 1014 1074 1134 1194 1254
Under-/överskott -21 -9 -7 6 7 3 215 250 295 343 375
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 Järfälla 3,3 8,6 

 Sigtuna 7,0 6,9 

 Sollentuna 6,1 5,0 

 Upplands Väsby 7,9 7,7 

 Upplands-Bro 8,5 8,2 
11-manna naturgräs Botkyrka 2,7 1,7 
(antal/10000 7-15 åringar) Ekerö 7,1 4,7 

 Håbo 14,3 10,8 

 Järfälla 4,4 3,2 

 Sigtuna 14,0 13,8 

 Sollentuna 3,1 3,0 

 Upplands Väsby 2,0 1,9 

 Upplands-Bro 14,2 13,6 
Fritidsgård Botkyrka 14,2 6,9 
(antal/10000 7-15 åringar) Ekerö 4,8 4,7 

 Håbo 7,2 7,2 

 Järfälla 4,4 3,2 

 Sigtuna 3,5 5,2 

 Sollentuna 7,1 7,0 

 Upplands Väsby 7,9 11,5 

 Upplands-Bro 8,5 8,2 
Idrottshall liten Botkyrka 0,5 0,7 
(antal/10000 invånare) Ekerö 0,0 0,0 

 Håbo 0,0 2,7 

 Järfälla 3,8 0,5 

 Sigtuna 1,9 1,8 

 Sollentuna 1,2 1,4 

 Upplands Väsby 1,5 1,5 

 Upplands-Bro 1,0 1,0 
Ishall Botkyrka 2,7 4,3 
(antal/10000 7-15 åringar) Ekerö 4,8 4,7 

 Håbo 3,6 3,6 

 Järfälla 2,2 3,2 

 Sigtuna 3,5 3,5 

 Sollentuna 2,0 2,0 

 Upplands Väsby 2,0 3,8 

 Upplands-Bro 0,0 0,0 
Ridhall Botkyrka 0,1 0,0 
(antal/10000 invånare) Ekerö 0,0 0,0 

 Håbo 0,0 0,0 

 Järfälla 0,0 0,0 

 Sigtuna 0,0 0,0 

 Sollentuna 0,0 0,0 

 Upplands Väsby 0,2 0,0 

 Upplands-Bro 0,3 0,3 
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Simbassäng Botkyrka 0,2 0,2 
(antal/10000 invånare) Ekerö 0,0 0,0 

 Håbo 0,0 0,5 

 Järfälla 0,1 0,0 

 Sigtuna 0,4 0,4 

 Sollentuna 0,0 0,1 

 Upplands Väsby 0,2 0,2 

 Upplands-Bro 0,3 0,3 
Idrottshall - större Botkyrka 0,0 0,7 
(antal/10000 invånare) Ekerö 0,0 0,7 

 Håbo 0,0 0,0 

 Järfälla 0,0 0,4 

 Sigtuna 0,0 0,2 

 Sollentuna 0,0 0,0 

 Upplands Väsby 0,0 0,0 

 Upplands-Bro 0,3 0,3 
Ungdomens hus Botkyrka 0,0 0,0 
(antal/10000 7-15 åringar) Ekerö 0,0 0,0 

 Håbo 0,0 0,0 

 Järfälla 1,1 1,1 

 Sigtuna 0,0 1,7 

 Sollentuna 0,0 1,0 

 Upplands Väsby 0,0 0,0 

 Upplands-Bro 2,8 2,7 
Äventyrsbad Botkyrka 0,0 0,0 
(antal/10000 invånare) Ekerö 0,0 0,0 

 Håbo 0,5 0,0 

 Järfälla 0,1 0,0 

 Sigtuna 0,0 0,0 

 Sollentuna 0,1 0,0 

 Upplands Väsby 0,0 0,0 

 Upplands-Bro 0,0 0,0    
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Hembygdsgå
rd 

KFN Bro UBK Bro Prästgård 
6:16 

Klint 1800  92   Hembygdsgård 

Ingen 
verksamhet, 
bostad o stall 

KFN Bro UBK Upplands-Bro 
Kvista 2:5 

Kvistaberg   337   Ingen verksamhet, 
bostad o stall 

Ingen 
verksamhet, 
verkstad 

KFN Bro UBK Upplands-Bro 
Kvista 2:5 

Kvistaberg,  1910  46   Ingen verksamhet, 
verkstad 

Kontor o 
samlingslokal
er 

KFN Kungsängen UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsängen IP   526   Kontor o 
samlingslokaler, 
nya IP 

Stallbyggnad KFN Bro UBK Aspvik 1:4 Ridanläggning 
Prästtorp + stallar 

1984  1 405   Ny stallbyggnad 
Finns även ridhus 

Omklädningsr
um 

KFN Tibble UBK Tibble-Ålsta 
6:6 

Håbro IP   190   Omklädn.paviljong 

Omklädningsr
um 

KFN Bro UBK Bro Gård 1:84 Bro IP 1973  360   Omklädn.paviljong 
 
Finns 2 
omklädningspaviljo
nger på Bro IP 

Omklädningsr
um 

KFN Kungsängen UBK Ekhammar 
4:21 

Kungsängen IP   449   Omklädningsrum 

Simhall KFN Bro UBKF Finnsta 1:166 Simhallen    1 955 877 
 

Sjöscouter 
och 
konferens 

KFN Kungsängen UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:1 

Marint föreningshus   282   Sjöscouter och 
konferens 
Nere vid vattnet i K-
Ä. Uthyres även 
som samlingslokal 

Sjöscouter 
och 
konferens 

KFN Kungsängen UBK Kungsängens 
Kyrkby 2:1 

Marint föreningshus   48   Sjöscouter och 
konferens 

Sporthall KFN Brunna UBKF Brunna 7:132 Hagnäshallen 2007  1 438 801 eller UN? 

Skyddsrum/fö
reningsverks
amhet 

KFN Bro UBK Bro - Råby 
3:128 

Korpen   985   
 

Bostäder KS Brunna UBK Brunna 6:1 Violinvägen 4  2017  540 6 690 Inhyrd paviljong 

Förvaltningsl
okal 

KS Bro Extern Klöv och Lilla 
Ullevi 1:5 

Civilförsvarsförråd 
Bro 

  1 251   Civilförsvarsförråd 
2 st 

Industr byggn
ad, lager, 
personal 

KS Bro UBK Bro Prästgård 
1:101 

Snickarvägen 56 (g:a 
telestationen) 

1960  920   Gamla 
telestationen! 
Teleoperatör hyr 
del av byggnaden. 

Exploaterings
fastighet 

UBH Bro UBH Härnevi 31:1 Kamrervägen 1         

Exploaterings
fastighet 

UBH Bro UBH Härnevi 1:30 Härnevi skolväg 6         

Exploaterings
fastighet 

UBH Bro UBH Härnevi 1:89         Mark som "blev 
över" när 
Lärarvägen 
styckades av och 
såldes. 

LSS 
Gruppbostad 

SN Kungsängen UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:266 

Östervägens 
gruppbostad 

      6 lgh+173 kvm gem 
yta 

LSS 
Gruppbostad 

SN Kungsängen UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:75 

Furuhälls 
gruppbostad 

      5 lgh+ 88 kvm 
gemyta 

LSS Daglig 
verksamhet 

SN Kungsängen 
 

  Vävaren       Verksamheten 
saknar lokal 
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LSS Daglig 
verksamhet 

SN Brunna UBKF Brunna 4:830 fd Vävaren & 
Sinnesverkstaden 

1979 
  

763 354 Vakant 

Servicebosta
d 

SN Kungsängen   Kungsängens 
Kyrkby 2:293 

Svartviken       10 lgh+ gemyta 

Servicebosta
d 

SN Kungsängen UBH   Kyrkvägen       10 lgh+ gemyta 

Servicebosta
d 

SN Kungsängen     Ringvägen 2020     10 lgh+ gemyta 

LSS Daglig 
verksamhet 

SN Bro Extern   fd Media       Brf, Vakant 

LSS Daglig 
verksamhet 

SN Bro Hembla   Legoarbete         

LSS Daglig 
verksamhet 

SN Kungsängen     Palmen         

LSS Daglig 
verksamhet 

SN Bro Extern   Café Fjärilen       Brf 

LSS Daglig 
verksamhet 

SN Brunna UBKF Brunna 4:876 Lane    260 1 368 Stängd? 

LSS 
Gruppbostad 

SN Bro     Gula Villan       5 lgh+ gem yta 

LSS 
Gruppbostad 

SN Bro     Rosa Villan       6 lgh+ gem yta 

LSS 
Gruppbostad 

SN Kungsängen Extern  Ekhammar 
4:408 

Skyttens gruppbostad       5 lgh+gem yta 

LSS 
Gruppbostad 

SN Bro UBH Bro-Råby 
3:150 

Parkvägens 
gruppbostad 

  718 4 504 6 lgh+ gem yta 

LSS 
Gruppbostad 

SN Bro UBH Härnevi 12:42 Kamrervägens 
gruppbostad 

  500 3 688 6 lgh+ gem yta 

LSS Daglig 
verksamhet 

SN Kungsängen UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:273 

fd Café 4:an       Vakant 

LSS Daglig 
verksamhet 

SN Kungsängen UBK Upplands-Bro 
Sylta 1:24 

Bergvik   57   96 kvm i avtal 

Stöd och 
behandling 

SN Bro UBKF Härnevi 1:31 Härnevimottagningen   937 449  Delvis vakant 

LSS Daglig 
verksamhet 

SN Bro UBKF Härnevi 1:31 Härnevi Skolväg 8  2009 112 321 paviljong 
Temporent 

Bostäder, 
vakant 

KS Bro UBK Härnevi 7:17 Lindhagaberg   365   Fd nyanlända. Fd 
värdshus. 
Politiskt beslut finns 
för försä jning 

Gata & park TN  Bro UBKF Klöv och lilla 
Ullevi 1:28 

Ulleviförrådet   1 156 340   

Kretsloppsce
ntral 

TN Brunna UBK   Kretsloppscentralen 
Brunna 

        

Kretsloppsce
ntral 

TN Bro UBK   Kretsloppscentralen 
Skällsta 

        

Gata & park TN  Bro UBKF Klöv och lilla 
Ullevi 1:28 

Ulleviförrådet, ny 
personalbyggnad 

  243 1 868   

Öppen 
förskola 

UN Bro  Extern  Tibble 
Kyrkby 17:5 

Öppna förskolan i Bro         

Öppen 
förskola 

UN Kungsängen UBH Kungsängens 
Kyrkby 6:1 

Öppna förskolan i 
Kungsängen 

        

Förskola UN Håbo-Tibble UBK   Håbo-T bble kyrkby       Brf   

Förskola UN Håbo-Tibble UBKF Tjusta 2:11 Tjustaskolan  1965  2 392 472 "Röda villan" 

Förskola UN Kungsängen UBKF Kungsängen 
Tibble 1:41 

Ekhammar förskola  2017 955 4 689 Inhyrd paviljong 
tom 21-12-31 

Förskola UN Brunna UBKF Brunna 4:669 Artisten förskola 2007  870 1 032   

Förskola UN Kungsängen UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:257 

Bergshöjden förskola 1980  639 920   
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Förskola UN Brunna UBKF Brunna 4:502 Brunna förskola 1972  964 742   

Förskola UN Kungsängen UBKF Korsängen 
1:21 del av 

Klockarängen 
förskola 

2005  1 200 691   

Förskola UN Kungsängen UBKF Kungängen 
Tibble 1:165 

Lillsjö förskola 1990  937 501   

Förskola UN Kungsängen UBKF Kungsängen 
Tibble 1:337 

Rönnbäret förskola  1976 876 737   

Förskola UN Brunna UBKF Brunna 7:133 Hagnäs förskola  1981 613 856   

Förskola UN Kungsängen UBKF Kungängen 
Tibble 1:162 

Lillsjö förskola (fd 
Vulkanen förskola) 

1977  466 1 543 Lillsjön yngre 
numera! 

Förskola UN Kungsängen UBKF Kungsängen 
Tibble 1:473 

Norrboda förskola 2009  1 210 1 483   

Förskola UN Kungsängen UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:306 

Ringblommans 
förskola 

2020  1 300 4 217 BFV bedömt per 
2020-12-31, prel. 
hyra avser 2021 

Förskola UN Bro UBKF Finnsta 1:166 Norrängen förskola 
paviljong 

2011 660 1 831 Inhyrd paviljong 

Förskola UN Bro UBKF Finnsta 1:166 Norrängen paviljong 
utökning 

  140 1 834 Inhyrd paviljong, 

Förskola UN Bro UBKF Finnsta 1:230 Blommans förskola 2001 807 458   

Förskola UN Bro UBKF Finnsta 1:230 Blommans förskola, 
tillbyggnad 

ca 2018 410 1 842 
 

Förskola UN Bro UBKF Finnsta 1:231 Finnstaberg förskola 1981/20
09 

1 174 1 233   

Förskola UN Bro UBKF Finnsta 1:269 Norrgrindens förskola 1972 1 150 205 Nedlagd, rivning 
pågår 

Förskola UN Bro UBKF Bro Råby 
3:129 

Råby förskola 1970/19
96/1999

.. 

1 583 969   

Förskola UN Bro UBKF Härnevi 8:12 Rosenängen förskola 2007 1 200 1 161   

Förskola UN Kungsängen Rikshem   Kristallen 2020      Lillsjö badväg 8 

Förvaltningsl
okal 

UN Kungsängen UBKF Kungsängens 
kyrkby 2:17 

Kommunhuset/Kultur
hus 

 2014 7 138 1 678   

Skola UN Håbo-Tibble UBK Tjusta 2:11 Tjusta äldre (Villa 
Lanto) 

1951  161   
 

Skola UN Brunna UBKF Brunna 4:670 Brunnaskolan 1977  3 350 517   

Skola UN Kungsängen UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:212 

Bergaskolan 1971  3 633 430   

Skola UN Kungsängen UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:212 

Bergaskolan, 
paviljonger 

 2016 276 2 207 Inhyrd paviljong. 
Markinvesteringen 
är avskriven 

Skola UN Kungsängen UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammarskolan HS 1958/19
67  

13 
562 

354   

Grundsärskol
a 

UN Kungsängen UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Provisorisk 
Grundsärskola 

 2015 460 2 200 Inhyrd paviljong 

Skola UN Kungsängen UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Tillbyggnad 
Provisorisk 
Grundsärskola 

  162 3 092 Inhyrd paviljong 

Skola UN Kungsängen UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammarskolan, 
paviljonger klassrum 

 2017 258 2 739 Inhyrd paviljong 
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Skola UN Kungsängen UBKF Kungsängens 
Kyrkby 2:9 

Ekhammarskolan, 
paviljonger HT-2020 

2020 500 2484  Inhyrd paviljong,  

Skola UN Kungsängen UBKF K-Tibble 
1:164 

Lillsjöskolan 1972/19
90  

3 232 567   

Skola UN Kungsängen UBKF K-Tibble 
1:164 

Lillsjöskolan, 
paviljonger klassrum 
HT 2020 

2020 443 2794  Inhyrd paviljong,  

Skola UN Brunna UBKF Brunna 7:132 Hagnässkolan 1978/19
85/2007

/2017 
  

5 884 948   

Skola UN Bro UBKF Härnevi 1:28  Härnevi nya skola 2013 5 831 1 284   

Skola UN Bro UBKF Bro Råby 
3:129 

Råbyskolan  1970 3 163 680   

Skola UN Bro UBKF Bro Råby 
3:129 

Råbyskolan, 
paviljonger klassrum 
HT 2020 

2020 700 3087  Inhyrd paviljong,  

Skola UN Håbo-Tibble UBKF Tjusta 2:11 Tjustaskolan        Sko byggnaden 

Skola UN Bro UBKF Finnsta 1:229 Finnstaskolan 1973 3 747 467   

Skola UN Bro UBKF Finnsta 1:229 Finnstaskolan, 
paviljonger 

2017 774 3 023 Inhyrd paviljong 

Skola UN Bro UBKF Finnsta 1:166 Broskolan 1993 4 938 733   

Sporthall UN Bro UBKF Finnsta 1:166 Bro Sporthall   1 705 321 eller KFN? 

Skola UN   UBKF Härnevi 28:1 Ulleviskolan   635 407 Del av 
Härneviskolan 

Servicehus ÄON Bro Extern   Bro servicehus       cirka 30 lgh Brf 

Servicehus ÄON   UBH   Kungsängens 
servicehus 

      8 lgh 

Dagcentral ÄON Kungsängen UBH  Kungsängen 
Kyrkby 2:252 

Dagcentralen i 
Kungsängen 

1980        

Dagcentral ÄON Bro Extern, 
Brf  

 Finnsta 
1:163 

Dagcentralen i Bro         

Dagverksamh
et 

ÄON   UBK Upplands-Bro 
Kvista 2:5 

Solrosen   773   Dagverksamhet för 
personer med 
demenssjukdom. 
Soc hyr i 2a hand 
av KFN. 
Kommunalt VA 
saknas men är pg. 

VOB ÄON Kungsängen UBH Härnevi 1:72 Norrgården   3 714 1 680 
 

VOB ÄON Bro UBH Härnevi 1:73 Allégården 1994  808 1 780 Tomställd. Hyra för 
gemensamhetsutry
mmena. 

VOB ÄON Kungsängen UBH Kungsängen 
Tibble 1:476 

Hagtorp   2 840 2 075 Attendo 

VOB ÄON Kungsängen UBH Kungsängens 
Kyrkby 2:63 

Kungsgården 1995  2 529 1 598   

 

Obs. Se även Kulturfastigheter, hänvisning finns under Kultur- och 
fritidsnämnden. 
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Budgetunderlag år 2022 med plan för år 2023-
2024 

Förslag till beslut 

Socialnämnden överlämnar nämndens underlag till budget år 2022 till 

Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget år 2022. 

 

Sammanfattning 

Socialnämnden har upprättat underlag för budget utifrån Anvisningar för 

budget år 2022 – 2024. Den första delen är en analys av verksamhetsår 2020 

avseende ekonomiskt resultat samt hur väl nämnden har lyckats med tänkta 

mål. För år 2020 visar Socialnämnden ett negativt resultat med 12,4 mnkr 

vilket motsvarar 5, 2 procent. 1, 7 mnkr av underskottet utgörs av 

covidkostnader. Med anledning av pandemin har planerade aktiviteter för att 

uppnå nämndens mål fått andra förutsättningar än tänkt. Resultat av 

prioriterade mål beskrivs. 

Underlagets nästa del beskriver budgetram för år 2021 med prioriterade 

insatser för året. Budgetram år 2021 för Socialnämnden uppgår till 260 821 tkr, 

en ökning av nettoram med 24 496 tkr jämfört med år 2020. Prioriterade 

insatser för år 2021 är satsning på barn och unga samt vuxen för att möta ökade 

behov främst kopplat till placeringar men också förebyggande arbete. 

En ytterligare utmaning för nämnden för de kommande åren är den ökande 

arbetslösheten med anledning av covid-19.  Under år 2021 ska nämnden arbeta 

effektivare med arbetsinriktade insatser med målet om att fler når egen 

försörjning. 

Nämnden har identifierat några särskilt viktiga områden för att nå mål om 

trygghet och god integration för kommunens invånare. Dessa är beskrivna 

under avsnittet Goda exempel. 

Den sista delen av underlag beskriver nämndens prioriterade områden för åren 

2022 – 2024 med fokus på det som ska göras. Flera av de prioriteringar som 

nämnden beskriver för år 2021 kommer att vara aktuella att arbeta vidare med 

även under kommande år. Förändringsarbete och omställning av verksamhet 

kräver långsiktighet och uthållighet. Några av de områden som beskrivs som 

prioriterade är:  

Ökad intern och extern samverkan, förebyggande arbete, ökad digitalisering, 
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2021-03-16 SN 21/0003 

 

 

systematisk uppföljning samt förberedelser för ny socialtjänstlag. Prioriterade 

aktiviteter för nämndens olika målgrupper och enheter beskrivs under egen 

rubrik. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 mars år 2021 

 Socialnämndens underlag till budget 2022, bilaga 1 

Barnperspektiv 

Identifierade och prioriterade insatser för år 2021 och framåt utgörs av satsning 

på barn och unga för att möta ökade behov främst kopplat till placeringar men 

också förebyggande arbete.  

Barns rätt till delaktighet och inflytande synliggörs i de beskrivna och 

prioriterade aktiviteter som verksamheten har och kommer att arbeta med 

under planperioden.  
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1 Analys av nuläge 

Utfall och analys år 2020 
För år 2020 visar Socialnämnden ett negativt resultat med 12,4 mnkr vilket motsvarar 
5,2 procent. 1, 7 mnkr av underskottet utgörs av covidkostnader. 
Försörjningsstöd 
Kostnader för försörjningsstöd visar ett negativt resultat för perioden med 12,3 mnkr 
motsvarande 78,1 procent. Skäl för ökningen är stigande antal hushåll samt höjning av 
riksnorm. Den stigande arbetslösheten med sviktande konjunktur får direkt effekt på 
kostnader för försörjningsstöd. Enklare arbeten inom branscher där Socialnämndens 
målgrupper ofta har en väg in i arbetslivet har minskat betydligt. Unga utan 
arbetslivserfarenhet, lågutbildade och nyanlända är grupper som drabbats hårt av 
konkurrensen på arbetsmarknaden. 
Arbetsmarknadsenheten flyttade över till Socialnämndens ansvarsområde vid årsskiftet 
2020/2021. Enhetens resurser har under föregående år använts väl och 85 arbetslösa 
personer har efter stöd och arbetsmarknadsinsatser uppnått målet om egen försörjning. 
Av de 85 personerna har 32 haft någon typ av lönestöd från Arbetsförmedlingen, övriga 
53 har inte haft det. 
Vuxen 
Resultatet visar ett underskott med 2,4 mnkr. Antalet placeringar inom missbruk och 
kriminalitet har varit högre under perioden då öppenvård inte har bedömts vara 
tillräcklig, 3,0 mnkr. Tomhyror för sociala lägenheter överstiger budget med 0,6 mnkr 
men vägs upp av lägre personalkostnader med 1,2 mnkr. 
Ett omfattande arbete har genomförts under året för att antalet E-ansökningar om 
ekonomiskt bistånd skulle öka. I slutet av 2020 var andelen E-ansökningar uppe i hela 
80,5%. När en ansökan inkommer via e-tjänsten görs även en automatisk beräkning av 
systemet gällande rätten till ersättningen, den behöver dock kontrolleras och ibland 
ändras. 
Planen för att ha Trygghetscenter som en arbetsplats för handläggare någon dag/vecka 
genomfördes aldrig på grund av pandemin. 
  
Barn, unga och familjer 
Resultatet visar ett underskott med 3,8 mnkr beroende på höga kostnader för 
placeringar, 5,2 mnkr. Flera av de pågående placeringarna gäller ungdomar där 
problembilden är komplex och där gränsöverskridande beteende förekommer. 
Personalkostnaderna ger ett överskott med 1,4 mnkr, främst beroende på 
sjukskrivningar och vakanta tjänster. 
Under året har 13 orossamtal genomförts med polisen, fler samtal var inplanerade men 
genomfördes aldrig på grund av återbud från familjen. Socialsekreterarna har 
tillsammans med polisen upprättat en rutin för samtal med ungdomar under 15 år. Ett 
orossamtal innebär att socialsekreterare och polis tillsammans talar med vårdnadshavare 
och barn om att oro finns för barnets utveckling. Syftet med samtalet är att för både 
vårdnadshavare och barn förtydliga och förmedla den oro som föreligger samt ge 
information om vilket stöd som familjen kan erbjudas. Samtalet genomförs vanligtvis 
efter att barnet har blivit aktuellt hos socialtjänsten, antingen under en 
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förhandsbedömning eller under pågående utredning.  Arbetet med samtalen togs mycket 
väl emot av familjerna. Socialtjänsten och polisen uppfattade insatsen som ett bra stöd i 
arbetet med att nå ungdomar i riskzon tillsammans med sina vårdnadshavare och prata 
vad ungdomen är med om och har gjort sej skyldig till. 
Under år 2020 har samarbetet mellan myndighet och öppenvård utvecklats med 
dokumenterade rutiner, uppföljning av insatser och nya mötesformer som resultat. Det 
nyinrättade barnskyddsteamet har kunnat erbjuda krisstöd inom 48 timmar och 
därigenom kunnat förebygga vidare problematik och placeringar. Signs of Safety, den 
riskbedömningsmodell som verksamheterna systematiskt arbetar efter, har under året 
givit möjligheter till fördjupad kunskap kring barn och unga samt bidragit till säkrare 
bedömningar vid val av stöd och insatser. 
Föräldrastödsgrupper och gruppverksamhet för barn till missbrukare har genomförts 
under året på ett tillfredsställande sätt. 
Under året har det arbetats det fram en blankett för att inhämta samtycke i alla ärenden 
från vårdnadshavare. Det medför att handläggarna kan återkoppla mer information 
utifrån bedömningar och insatser till anmälningsskyldiga vid orosanmälningar. 
Det förebyggande arbetet för ungdomar i samverkan mellan ungdomsstödjare och 
skolor, fritidsgårdar och fältare fungerar väl. Under året har samarbete kring bland annat 
urinprovstagning upprättats mellan Härnevimottagningen och Upplands-Brogymnasiet. 
Myndighetsenheten har under året i högre utsträckning levt upp till lagkrav om 
färdigställande av utredning inom fyra månader vilket ger snabbare insatser, stöd och 
behandling för den enskilde. 
Funktionsnedsättning 
Totalt visar verksamhetsområdet ett resultat enligt budget. Statlig ersättning för 
covidkostnader uppgår till 6,5 mnkr, därav förbättrat resultatet jämfört med prognos. 
Daglig verksamhet och sysselsättning visar ett överskott med 1,0 mnkr. Grupp- och 
serviceboenden visar ett överskott med 1,6 mnkr. Överskotten beror på 
effektiviseringsarbete av personalkostnader, bemanning och personalplanering under 
året. 
Personlig assistans visar ett underskott med 0,9 mnkr där egen regis verksamhet uppgår 
till -3,7 mnkr. Korttidsvistelse och korttidstillsyn visar ett underskott med 1,0 mnkr 
beroende på volymökning. Ledsagning och avlösning visar underskott med 0,1 mnkr på 
grund av för låg ersättning och ökade kostnader. Hälso- och sjukvårdsenheten visar 
underskott med 0,4 mnkr och administration visar underskott med 0,3 mnkr beroende på 
konsultkostnader för personal inom båda verksamheterna. 
Under år 2020 har samverkan mellan myndighet och utförare givit goda resultat. Bra 
framförhållning och kontinuerlig dialog mellan personalen på myndighet, grupp- och 
servicebostäder och daglig verksamhet har givit snabbare insatser, bättre träffsäkerhet 
och matchning av insatser på boenden och dagligverksamhet 
Pandemins konsekvenser har visat både en god vilja och förmåga till flexibel 
omfördelning av arbetskraft. Särskilt nedstängningen av daglig verksamhet har visat 
prov på god förmåga till omställning. 
Socialpsykiatrin 
Resultatet för perioden visar ett underskott med 0,6 mnkr beroende på volymökning av 
externa placeringar i samband med nedstängning av hyresbostäder i Bro. 
Under år 2020 har nya mötesforum upprättats mellan myndighet och utförare i syfte att 
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öka kvalitet och uppföljning av biståndsprövad verksamhet. Boendestödet har ökat sin 
flexibilitet av insatser i möte med den enskilde för att bibehålla kontinuitet och trygghet 
i samband med pandemin. 
Integration 
Resultatet för perioden visar ett underskott med 7,8 mnkr främst beroende på 
placeringskostnader för ensamkommande barn 6,5 mnkr. Ökade 
försörjningsstödskostnader uppgår till 1,3 mnkr och mottagande av nyanlända var 
nästan obefintligt under året. 
Övergripande 
Resultatet för perioden visar ett överskott med 2,3 mnkr främst beroende på vakanta 
tjänster samt avsatta medel för volymförändringar som inte har utnyttjats. 
Covid-19 
Under år 2020 har kostnaderna kopplade till covid-19 uppgått till 10,9 mnkr. De extra 
kostnader som har förekommit för Socialnämnden på grund av covid-19 avser främst 
personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Anställda som under perioden tillfälligt 
har arbetat på andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på anställande enhet. 
Några enheter framför allt inom myndighetsutövningen har konsulter tagits in tillfälligt 
för att täcka upp för ökade sjukskrivningar. De kostnader som uppkommit för 
skyddsutrustning har främst belastat Äldre- och omsorgsnämnden.  
Under hösten har statlig ersättning uppgått till 91 procent av ansökt belopp fram till 
augusti månad samt rekommenderad uppbokning från Socialstyrelsen för perioden 
september-november med 90 procent av ansökt belopp, motsvarande totalt 9,2 mnkr. 
  
Måluppfyllelse år 2020 
Med anledning av pandemin har planerade aktiviteter för att uppnå nämndens mål fått 
andra förutsättningar än tänkt. Det minskade antalet fysiska klientmöten samt 
nedstängda verksamheter har påverkat enskilda. Trots pandemins påverkan har 
personalen kunnat hålla smittspridningen nere med endast någon enstaka person smittad 
i verksamheten. Insatserna till socialnämndens klienter och brukare har levererats utan 
avbrott på ett tillfredsställande sätt. Omställningen till digitala arbetssätt har 
kompletterat fysiska möten och besök vilket har fungerat mycket väl. 
Socialnämnden mål om ett tryggt och självständigt liv 
Genom att erbjuda tidigare insatser ökar förutsättningar för trygghet till kommunens 
invånare. Trots minskade fysiska möten med viktiga samverkanspartners har samarbetet 
fungerat väl.  Personal har genom flexibla lösningar kunnat bibehålla kontakt och 
därigenom trygghet till de grupper som är mest utsatta. Några exempel är temporära och 
tillfälliga former för aktiviteter i kommunens LSS-boenden, medarbetares flexibilitet i 
arbetsuppgifter, ökade digitala lösningar för ansökan om försörjningsstöd och 
inrättandet av barnskyddsteamet. 
Den ökade användningen av SIP-möten inom barn- och ungdomsområdet under senare 
delen av år 2020 har varit ett gott verktyg för att nå målet om såväl delaktighet som 
självständighet. 
Socialnämndens mål om god integration 
Att vara integrerad i ett samhälle kännetecknas bland annat av etablering på arbets- och 
bostadsmarknaden. För att förhindra utanförskap, diskriminering och segregation är 
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vägen till arbete och hållbart boende viktiga frågor för nämnden. 
Av kommunens 50 sociala bostäder har 9 (nio) hyresgäster med biståndsbeslut om 
boende nått målet om eget självständigt boende vilket motsvarar 18% av totalen. Även 
om målet om 25% inte nås får resultatet bedömas som förhållandevis gott, med hänsyn 
till samhällsutvecklingen. 
Trots högre konkurrens om arbetstillfällen och antalet studieplatser har många av 
socialnämndens försörjningsstödstagare kommit ut i egen försörjning under året. 
Målvärdet 45% med avslutsorsak arbete/studier nås dock inte och är sämre än resultat 
från år 2019. För år 2019 avslutades 35% med avslutsorsak arbete/studier, för år 2020 
ligger siffran på 30%. 
Insats från arbetsmarknadsenheten (AME) har för år 2020 använts optimalt för de som 
bedöms ha arbetsförmåga. Målet om att 98% av de som kan ta ett arbete också ska ha en 
insats från AME nås väl. Ett årligt genomsnitt för hur väl verksamheten når upp till 
målet visar att 80% av dessa har en insats från AME. 
Socialnämndens mål om valfrihet och delaktighet för kommunens invånare 
I syfte att ge enskilda god möjlighet till inflytande över beslut, tillvarata den enskildes 
bedömning av en insats effekt och för att säkerställa aktiv delaktighet används en rad 
olika bedömnings- och utredningsverktyg. Genom att säkerställa ett strukturerat 
användande av dessa verktyg samt att mäta, jämföra och analysera olika resultat utgör 
dem gott underlag för förbättringar för den enskilde. Socialnämndens verksamheter har 
under år 2020 i hög grad nyttjat dessa verktyg som underlag för såväl beslut som 
utformning och val av insats. 
Socialkontoret har under året reviderad och förbättrad information på hemsidan med 
mål om god och lättillgänglighet information. 
Arbetsgrupp inom funktionshinder har arbetat fram material anpassat för att 
delaktiggöra barnets rätt, från utredning till beslut och uppdrag. Motsvarande aktiviteter 
för att öka barn och ungas delaktighet inom utredningsenheten barn och unga är 
materialet Min utredning och Min Väg som för året har använts i så hög grad som 
möjligt trots pandemins begränsningar. 
I kravställan på tjänst i de förfrågningsunderlag som avdelningen för kvalitet- och 
verksamhetsstöd under året har arbetat med, framgår tydligt vilka krav på delaktighet 
som ska vara uppfyllda. 
 
Budgetram år 2021 
Budgetram år 2021 för Socialnämnden uppgår till 260 821 tkr, en ökning av nettoram 
med 24 496 tkr jämfört med år 2020. Utökningen består av överföring av 
Arbetsmarknadsenheten från Kommunstyrelsen till Socialnämnden med 13 318 tkr. 
Volymökning med 8 000 tkr, generell kompensation med 1,3 procent motsvarande 
3 100 tkr samt särskild satsning inom LOV ledsagning och avlösning med 100 tkr. 
Budgeten visar på en satsning på barn och unga samt vuxen för att möta ökade behov 
främst kopplat till placeringar men också förebyggande arbete. 
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Prioriterade insatser år 2021 
En av Socialnämndens större utmaningar under de kommande åren är den ökande 
arbetslösheten med anledning av covid-19.  Många av de arbeten som nu försvinner 
finns i branscher som utgör viktiga instegsjobb för både utrikesfödda och unga som 
ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden. Under år 2021 ska nämnden arbeta 
effektivare med arbetsinriktade insatser med målet om att fler når egen försörjning.  
Bostad, arbete och inkomst har direkt påverkan på möjligheter att integrera sig väl i 
samhället varför även nämndens arbete med etablering av nyanlända har stor prioritet. 
Försörjningsstöd/arbetsmarknad 
För år 2021 behöver arbetet inom Jobbcenter utvecklas för att på bästa sätt kunna rusta 
arbetssökande så att de snabbt kommer ut på arbetsmarknaden. Kartläggning av 
individers resurser med tydliga arbetsplan ger effektivare arbetsmetoder. 
Försörjningsstödet behöver villkoras i mycket större utsträckning för de som står till 
arbetsmarknadens förfogande med krav om att delta med kompetenshöjande aktiviteter 
på Jobbcenter utifrån sin handlingsplan för att behålla stöd till försörjning. 
Utveckling/anpassning behöver göras till stöd för att minska det digitala utanförskapet 
för de som inte har tillgång till eller möjlighet att ta del av digitala arbetssätt. 
Samverkan med externa samverkanspartners för försörjningsstödstagare behöver 
tydliggöras och arbetet för att ansluta till samordningsförbundet i Sundbyberg stad 
påbörjas. 
Personalresurser inom handläggning av försörjningsstöd, integration och Jobbcenter 
behöver ses över för att se vilka möjligheter till förflyttningar och 
kompetensförstärkningar som behöver göras för att öka kompetensen inom Jobbcenter.  
I dag finns det inga alternativa driftsformer upphandlade inom arbetsmarknads insatser. 
Under året ska alternativa utförare inom matchning och jobbcoachning testas och 
utvärderas. 
Förebyggande arbete 
Brottsutvecklingen har under de senaste åren resulterat i otrygghet för boende i 
kommunen. Gängkriminalitet och missbruk bland unga är ett komplicerat socialt 
problem som kräver omfattande insatser där nämnden har en viktig roll att tillsammans 
med andra huvudmän och interna och externa samarbetspartners åstadkomma 
förändringar i utsatta områden. Samverkan ska vara en självklar del i nämndens arbete 
såväl inom det förebyggande arbetet som i pågående ärenden. En fungerande skolgång 
är en skyddsfaktor för barn och unga varför nämndens verksamheter behöver prioritera 
samarbetet med skolan. 
Barn, unga och familjer 
För år 2021 kommer utarbetade modeller och metoder för att öka barn och ungas 
delaktighet att vara fortsatt viktiga fokusområden. Arbetet med "Min utredning/Min 
Väg" behöver för året användas i högre utsträckning. Inom öppenvården finns behov av 
att delaktiggöra barn och unga i behandlingsarbetet och val av insatser. Socialtjänsten 
kommer i år att bjuda in till mycket högre grad av anmälningsmöten för att öka 
tillgängligheten, delaktigheten och förståelsen för myndighetsutövningen. 
Tillsammans med Råbyskolan har socialtjänsten startat ett pilotprojekt kring 
lärarhandledning. Syftet är att öka barns kunskap och ändra negativa attityder om 
socialtjänsten. 
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Samarbete med ungdomsgruppen i Järfälla kommun har initierats för att tillsammans 
med dem inventera vilka insatser och arbetssätt som socialtjänsten i de bägge 
kommunerna använder. Målsättningen är att bägge kommunerna gör så lika som möjligt 
och hjälps åt så att samverkan med den gemensamma polismyndigheten underlättas. 
Järfälla kommun har en speciellt utsedd barn/ungdomshandläggare som samarbetar med 
polisen. Arbetssättet ska ses över för att eventuellt implementeras även i Upplands-Bro 
kommun. 
Vuxen 
Det våldpreventiva och kommunövergripande uppdraget som idag finns behöver under 
året kopplas ihop med kärnverksamheternas uppdrag för att kunna ge ett bredare stöd 
för kommunens medborgare. För att förhindra/förkorta missbruksplaceringar ska 
samarbetet mellan kommunens egen öppenvård på Härnevi och myndighetsenheten 
utvecklas för att kunna erbjuda ett strukturerat behandlingsprogram för missbruk. 
Kommunens egen öppenvård för missbruk behöver utöka samarbetet med Mini-Maria. 
För att förebygga bostadslöshet har ett strukturerat vräkningsförebyggande arbete stor 
betydelse. Idag saknas funktion för att tillsammans med kommunens hyresvärdar 
uppmärksamma hyresgäster med sociala problem. Ett kraftfullt och tidigt agerande 
behöver under året planeras från socialtjänsten och ett tydligt vräkningsförebyggande 
arbete inledas då vräkningar är kostsamt för alla parter och ska prioriteras 
För hyresgäster med biståndsbedömt boende behöver arbetet med bolots som insats  
färdigställas under år 2021, i syfte att ge ökat stöd och kontroll i kommunens bostäder. 
Samarbetet med polis kommer att bli tydligare med planerade regelbundna bokade 
avstämningsmöten. Socialsekreterares närvaro en dag i veckan vid en arbetsplats på 
Trygghetscenter ökar socialtjänstens förståelse för områdets behov samt ökar 
samarbetet med samarbetspartners på Trygghetscenter. 
En lokal handlingsplan för arbetet med suicidprevention enligt Folkhälsomyndighetens 
handlingsprogram behöver upprättas. I planen finns nio beskrivna åtgärdsområden för 
att minska antalet självmord. 
Integration 
Antalet nyanlända under år 2020 har påverkats stort av pandemin. De resurser som 
kommunen har för mottagandet är väl utvecklade, samtidigt minskar 
flyktingmottagandet generellt. För att utnyttja personalresurserna på bästa sätt kan 
frågan om personalbemanning och förflyttningar komma att bli aktuell. Samtidigt kan 
förberedelser behövas för en eventuell flyktingvåg när gränserna återöppnas. 
Socialpsykiatri 
Samarbetet med Personligt ombud behöver förtätas och samverkan med 
öppenpsykiatrin som samverkanspartner öka. Placeringar av vuxna på hem för vård eller 
boende (HVB) som gjordes under år 2020 ska ses över och analyseras inför beslut om 
att under året kunna erbjuda hemmaplanslösningar. Ny träfflokal öppnar under år 2021 
för social samvaro och aktiviteter. I lokalerna kommer även personalutrymmen att 
finnas. 
Funktionsnedsättning 
Styrning och ledning inom LSS-boenden behöver ses över för att stärka chefsstödet ute i 
organisationen och till medarbetarna. Enhetsledarna och enhetschef har idag för stora 
uppdrag. En översyn och planering för att öka stödet till personalgrupperna behöver 



15 Budgetunderlag år 2022 med plan för år 2023-2024 - SN 21/0003-2 Budgetunderlag år 2022 med plan för år 2023-2024 : Underlag till budget 2022 (Socialnamnden)

Socialnämnden, Underlag till budget 2022 9(16) 

genomföras. Samverkan mellan boenden och daglig verksamhet, ökad helhetssyn och 
inflytande på insatsens utformning för den enskilde behöver utformas. Utveckling av 
daglig verksamhet/sysselsättning som möter deltagare med varierade funktionshinder. 
Locka fler personer till verksamheter med till exempel daglig verksamhet digitalt för 
personer med neuropsykiatriska diagnoser. Daglig verksamhet och sysselsättning har 
från våren 2021 nya lokaler på Allégården. 
För att identifiera behov och möjligheter för den enskilde används utredningsverktyget 
IBIC (Individens Behov I Centrum). För att utnyttja verktyget ytterligare finns 
förbättringar att göra för att öka den enskildes delaktighet. Genomförandeplaner 
behöver vara mer realistiska, bättre anpassade efter den enskildes förmåga samt följas 
upp bättre. 
Det kommande årets prioriteringar har fokus på lokalplanering för Daglig verksamhet. 
Verksamheten vill kunna erbjuda heltidssysselsättning samt möta mer varierade behov 
och önskemål om innehåll. Daglig verksamhet på distans är ett utvecklingsområde och 
kan särskilt för målgrupper med neuropsykiatriska funktionsvariationer öka 
attraktiviteten. 
Turbunden resa är ett bistånd som kan beviljas för insatserna daglig verksamhet, 
korttidsvistelse eller korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshinder (LSS). Idag belastas myndighet och utförare denna kostnad. 
Verksamheten ser behov av tydliga och enhetliga riktlinjer för hur kostnader ska 
hanteras och i vilken utsträckning egenavgifter kan tas ut. Även vissa avgifter för 
placerade barn på korttidshem och betalningsansvar hos vårdnadshavare behöver ses 
över. 
Korttidshem som avlastning till vårdnadshavare som vårdar en närstående köps idag 
som enstaka platser i andra kommuner. Behovet av insatsen har under åren ökat och 
många familjer reser idag för att lämna sina närstående i andra kommuner för 
avlastning. Det medför bland annat lång resväg och ökade kostnader för skoltransporter. 
Behovet och efterfrågan på avlastning behöver ses över och analyseras inför ett 
eventuellt beslut om att insatsen ska verkställas internt i kommunen. 
Under år 2021 kommer utredning och analys av ny tänkt driftsform enligt LOU för 
gruppbostäder att genomföras, som underlag för beslut och planering. 
Hälso- och sjukvårdsenheten 
Verksamhetscheferna för hälso- och sjukvård kommer att ansvara för HSL på 
övergripande nivå, enhetscheferna kommer att bli inspelade för respektive verksamhet. 
En sjuksköterska är ansvarig för grupp- och servicebostäderna, sjukgymnast och 
arbetsterapeut finns tillgänglig vid behov. Inom LSS-boenden finns tillgång till en 
sjuksköterska på 70 brukare vilket behöver förstärkas då tiden inte räcker till. Det 
behövs mer tid för att arbeta med personalen i syfte att få in HSL-behovet på 
individnivå. Utbildningsinsatser för att kunna höja kompetensen samt medverka till att 
personal i allt högre grad kan göras delegeringsbara. 
Samverkansformer behöver ytterligare stärkas under år 2021 och därefter fortlöpande i 
och med den kommande övergången mot en god och nära vård. God och nära vård är en 
reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem, där primärvårdens roll och ansvar 
ska stärkas och fler patienter planeras behandlas inom primärvården. Den hälso- och 
sjukvård som kommunerna ansvarar för att erbjuda ligger på denna primärvårdsnivå. 
Roll- och ansvarsförskjutningen innebär att det inom kommunens ansvarsområde 
sannolikt kommer att finnas allt skörare och mer vårdkrävande individer. Därav är det 
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av stor vikt att kompetenshöjande insatser inom både kommunens hälso- och sjukvård 
samt socialtjänst genomförs. Kommunikationen mellan region, kommun och andra 
aktörer behöver underlättas samt ansvarsfördelningen tydliggöras. Nämnden kommer 
fortsatt att bevaka frågan och aktivt delta i förändringsarbetet. 
Lokalförsörjning 
Den pågående lokalöversynen inom Social- och arbetsmarknadsavdelningen innefattar 
även lokaler för Arbetsmarknadsenheten (AME) där verksamheten på Mätarvägen 
planerar att flytta över till lokalerna på Västra Rydsvägen, som Daglig verksamhet 
disponerar. Arbetsmarknadsenheten (AME) kommer att hyra ett våningsplan och 
ytterligare ett våningsplan kommer att disponeras för verksamheterna Transport och 
service. Våningsplan två kommer Daglig verksamhet att fortsätta att hyra för sin 
verksamhet. Härnevimottagningens verksamheter kan inom en snar framtid behöva 
ersättningslokaler då fastigheten är under försäljning. Plan för möjlig effektivisering av 
befintliga lokaler i stället för att ersätta dem pågår. 
Digitala tjänster 
Den påbörjade och ökade takten av digitala lösningar ska under år 2021 fortsätta för att 
frigöra tid för det sociala förändringsarbetet. Digitala tjänster ökar även den enskildes 
delaktighet, självständighet och insyn. 
  

1.1 Goda exempel, internkontroll och inspirerande jämförelser 

Genom omvärldsbevakning kan verksamheterna inom Socialnämnden få goda idéer för 
nya sätt att arbeta. Nämnden har identifierat några särskilt viktiga områden att bevaka 
för att nå mål om trygghet och god integration för kommunens invånare. 
Integrationsarbete 
Delaktighet, inflytande och engagemang är delar i god integrering i samhället. Många 
av nämndens målgrupper befinner sig dock i ett socialt utanförskap. För nyanlända har 
bostad, arbete och språkkunskaper stor betydelse för att minska segregation och för att 
öka etableringen i samhället. Etableringstiden om två år är kort och kommunens ansvar 
och kostnader för nyanländas etablering är hög. 
Integrationsforskning understryker vikten av att kunna svenska och att kunna få en 
arbetsplatsnära utbildning parallellt med praktik på en arbetsplats.  Kända 
framgångsfaktorer för en god integration är engagemang hos företagare, i civilsamhället 
och hos föreningar. Möjlighet att skapa enklare instegsjobb har också stor betydelse. 
Vid en övergripande omvärldsspaning kan konstateras att även mindre kommuner, med 
en begränsad arbetsmarknad, har skapat goda relationer med näringslivet och lyckats 
väl. 
Kommunens organisering av integrationsfrågor kan ha betydelse för hur bättre resultat 
kan nås. En väl sammanhållen organisering av såväl arbetsmarknadsfrågor, 
försörjningsstöd som psykosocialt stöd till den enskilde ökar sannolikt takten för 
självständighet och egen försörjning. Externa samverkanspartners såsom det lokala 
näringslivet och Arbetsförmedlingens ansvar behöver förtydligas. 
Arbetsmarknadsenheten flyttades till Socialkontoret vid årsskiftet 2020/2021 vilket ökar 
möjligheterna för att människor med försörjningsstöd och som står utanför 
arbetsmarknaden får stöd på individnivå efter kartläggning och upprättad handlingsplan. 
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Trygghetsskapande samverkan 
Trygga och goda uppväxtvillkor har stor betydelse för barn och ungas hälsa och för 
folkhälsan på lång sikt. En god uppväxtmiljö är ett gott skydd mot en ogynnsam 
utveckling. Ett långsiktigt och strukturerat samarbete mellan skola, polis, kommun och 
andra aktörer utgör goda förutsättningar för att skapa trygghet. Ett gott exempel på 
framgångsrikt arbete är fastighetsbolag som har inrättat former för relationsförvaltning 
vilket ger förutsättningar för hyresgästers inflytande över sin boendemiljö. Genom att 
driva frågor som är bra för kvarteret, området och de människor som bor eller arbetar 
där skapas engagemang och initiativ. Ett fungerande Trygghetsråd där kommunens 
fastighetsbolag är representerade utgör en viktig del för att skapa samverkansytor och en 
gemensam bild av kommunens utmaningar avseende trygghetsfrågor. 
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2 Budget 2022–2024 – fokus på det som ska 
göras 

Prioriteringar år 2022 - 2024 
Flera av de prioriteringar som nämnden beskriver för år 2021 kommer att vara aktuella 
att arbeta vidare med även under åren 2022 - 2024. För att lyckas med förändringsarbete 
och omställning av verksamhet krävs långsiktighet och uthållighet. 
Ökad intern och extern samverkan 
Behovet av samverkan kring det ökade behovet av insatser hos klienter, samhällets 
utmaningar, den ökade arbetslösheten och de ökade våldet i nära relationer gör att 
samarbetet såväl internt som extern är mycket efterfrågat och är ett stort behov hos 
många olika personalgrupper. Arbetet i nystartade tvärprofessionella arbetsgrupper 
kring brukare/ klienter kommer att fortsätta och prioriteras de närmaste åren för att på 
bästa sätt kunna möta klienters behov. 
Förebyggande arbete 
Kommuner som satsar på förebyggande folkhälsoarbete kan bidra till stora 
samhällsbesparingar. Med systematiska satsningar på exempelvis trygg skolmiljö, 
drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd kan våldsbrotten minska och fler unga 
klara sin skolgång. Socialkontoret ser ett fördjupat och långsiktigt samarbete med 
Utbildningskontoret som en prioriterad fråga. Det nyinrättade skolteamets arbete 
kommer de närmaste åren att vara en viktig framgångsfaktor i arbetet för att alla elever 
ska kunna nå målen för sin årskurs. Deras arbete tillsammans med skolans 
elevhälsoteam kommer att utföra kartläggningar, analyser och stöd till elever med hög 
skolfrånvaro. 
Målet med en kommunövergripande samverkan är att bekämpa grogrunderna till sociala 
problem och utanförskap. Kriminella nätverk försvinner när miljön och livet i nätverket 
inte längre har status och är framgångsrikt. Till följd därav minskar även 
narkotikaförsäljningen och socialt välmående och välfärd ökar istället. Andra viktiga 
aspekter är boendes egenförsörjning, skolornas resultat och områdets 
samhällsengagemang med kontroll över offentliga platser. Socialtjänsten och polisens 
arbete för en god samhällsutveckling och att lyckas vända otryggheten stärks i 
samarbete med de lokala bostadsbolagen. Bostadsbolagen behöver vara en stark 
tvingande central aktör och stoppa all otillåten andrahandsuthyrning och enbart 
acceptera hyresgäster med fast inkomst och avhysning av boende som missköter sig. 
Digitalisering 
Den digitala och tekniska utvecklingen innebär att anställda får bättre verktyg och 
administrativt stöd för handläggning. Syftet med digitaliseringen är viktig att lyfta fram, 
tillgängligheten till socialtjänsten ökar och handläggningstiderna minskar till förmån för 
en utveckling av hur man utreder behovet hos klienten. Analys av matchningen av 
insats görs ihop med uppföljning av besluten. Brukarnas delaktighet och inflytande i 
handläggning ökar i takt med införandet av E-tjänster där brukaren själv ansvarar för att 
fylla i blanketten med frågor för ansökan om insats. Automatisering och i vissa fall även 
robotisering av delar av handläggningen leder till snabbare och mer objektiva 
bedömningar och risken för felberäkningar minskar. 
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Struktur för systematisk uppföljning av biståndsbedömda insatser, evidensbaserad 
praktik 
Genom systematisk uppföljning av biståndsbedömda insatser skapar verksamheten lokal 
kunskap och beprövad erfarenhet som är en viktig del i utvecklingen av en 
evidensbaserad praktik. Genom analysen av klientarbetet i den egna verksamheten görs 
bedömningar om insatsens matchning mot den sökta insatsen. Behovet av pågående 
insats och en god planering för insatser över tid blir möjlig och blir ett verktyg för 
handläggningen. 
Konsekvenser av nya Socialtjänstlagen 
En ny tänkt socialtjänstlag har en inriktning mot en jämställd, förebyggande, 
lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst. Tidigt förebyggande insatser utan 
behovsprövning för att nå människor tidigt kan vara en väg att nå personer som annars 
drar sig för att kontakta socialtjänsten och frigöra handläggningsresurser till dem med 
störst behov av insatser. Behov av förberedelser för den nya lagen inom nämndens 
ansvarsområden kommer att göras de kommande åren. 
Omställning av personal med anledning av minskat mottagande av 
flykting/ensamkommande 
Arbetsmarknadsenheten (AME) gick över till socialkontoret vid årsskiftet år 2020/2021 
och slogs då ihop med ekonomiskt bistånd och integration, till en enhet. Enheten kallas 
för Integration, försörjning och arbete. Arbete med en intern resursöversyn med syfte att 
öka kompetensen inom Jobbcenter har påbörjats och kommer att leda till 
kompetensutveckling av personal som arbetar med arbetssökande inom Jobbcenter. 
Jobbcenter kommer även att utöka insatserna inom verksamheten med målet att göra 
arbetssökande mer "arbetsklara" utifrån tydlig kartläggning av resurser och behov. 
Upprättande av handlingsplaner och ställda krav om att gå kortare utbildningar/kurser 
inom Jobbcenter kan till exempel leda till körkort och på sikt arbete. Krav om att delta 
på Jobbcenter är obligatoriskt och försörjningsstödet villkoras när individen inte följer 
planen. 
Barn, unga och familjer 
Utvärdering och analys av de öppna insatserna med fem samtal utan beslut behöver 
genomföras med frågeställningen: Tappar vi kunskap av att ha insatser utan utredning 
och beslut och vad leder insatser utan beslut till för den enskilde? 
Under de närmaste åren ska utveckling av samarbetet med familjerätten ske för att 
kunna erbjuda föräldrar och barn i komplicerade och återkommande konfliktsituationer 
utbildning och/eller stöd i sin situation. Samverkan mellan socialtjänst, förskola och 
skola med socialtjänsten på föräldramöten som informerar och presenterar vilket stöd 
som kan erbjudas ska utökas. Utveckling av digital information med fokus på tidiga 
insatser för barn, unga och familjer ska ske.  Arbete för att erbjuda tidiga insatser för att 
förhindra placering vid hög skolfrånvaro, hemmasittare och utanförskap i skolan ska 
genomföras. Intensifiering av arbetet med ungdomar 9 till 13 år i riskzon och med fel 
umgänge på väg in i kriminalitet och droger för att kunna välja en annan väg ska ske. 
Arbetet med att fånga skolans signaler från elevhälsa och klasslärare måste leda till 
åtgärder och insatser för att fånga upp elever som inte mår bra och är på väg att 
utvecklas på ett ogynnsamt sätt ska intensifieras. Järfälla kommun har en speciellt 
utsedd barn-/ungdomshandläggare som samarbetar med polisen. Arbetssättet ska ses 
över för att eventuellt implementeras även i Upplands-Bro kommun. 
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Utvecklingen av samarbetet mellan socialtjänsten, fritid, skola och polis kommer under 
perioden att fortsätta. Kunskap och villkor för varandras roller, funktioner och olikheter 
inom lagstiftningen ska med utbildningssatsningar och tätare samarbete öka. 
Metoder och modeller för arbete med barn och unga i åldern 9 till 13 år med 
riskbeteende kommer att stärkas med en egen socialsekreterare för målgruppen. För 
detta arbete har nätverksarbetet en stor betydelse. 
Det nyinrättade sociala skolteamets arbete kommer de närmaste åren att vara en viktig 
framgångsfaktor i arbetet för att alla elever ska kunna nå målen för sin årskurs. 
Skolteamets arbete tillsammans med skolans elevhälsoteam kommer att utföra 
kartläggningar, analyser och stöd till elever med hög skolfrånvaro. Stödet kan utformas 
i klassrummet såväl som i hemmet med bakgrund av att alla elever inte kan komma 
tillbaka till skolan 
Behov av att utveckla insatser av "hemma hos karaktär" till barnfamiljer är ett behov 
som ökar. Familjer som av olika skäl inte får ihop sin vardag med barn, hushållssysslor, 
läxor och planering för familjen ökar och kommunens insatser för målgruppen räcker 
inte till. Behovet av ett team med kompetens inom behandling för att kunna ge stöd 
såväl dagar som kvällar när barnfamiljernas behov är störst finns och behöver utredas 
och analyseras. 
Vuxen 
Insatser med boendestödsliknande insatser till fler målgrupper behöver utredas och 
analyseras. Målgrupperna är personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa. 
Insatser behöver utformas som ett stöd för att bland annat bryta isolering, upprätthålla 
rutiner med måltider, hushållssysslor och städning samt stöd för att kunna behålla 
bostaden och betala räkningar. 
Missbruksbehandling, återfallsprevention och anhörigstöd behöver utvecklas vidare 
tillsammans med öppenvården för att undvika kostsamma externa placeringar för 
missbruk/kriminalitet. 
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsenheten (AME) 
Fortsatt arbete med metodutveckling inom Jobbcenter behövs. En översikt av vilka 
aktörer på den öppna marknaden som finns för eventuell upphandling enligt LOU 
behöver göras. Företag som har arbetsmarknadsinsatser i form av matchning till arbete 
och egen försörjning i nära samverkan med det lokala näringslivet kan bidra till ökad 
kvalitet och utbud av tjänster. 
Verksamheten behöver utveckla personalens kompetens och stödet för dem som 
behöver utredas inom Jobbcenter för att komma ut på arbetsmarknaden. 
Utredningsinsats gällande den arbetssökandes kompetens, behov av stöd, diagnoser 
samt behov av att utredas av annan huvudman, (Arbetsförmedlingen eller 
Försäkringskassan), ska utvecklas. 
Integration 
Översyn av organisationen kring integrationsarbetet som nu finns hos flera enheter och 
chefer kommer att genomföras. Arbetet syftar till att få en mer sammanhållen 
integration och bättre kontroll över insatser och stöd till nyanlända. 
Bostadsfrågan för nyanlända behöver ses över ihop med Upplands-Brohus och privata 
hyresvärdar för att göra en överenskommelse om när och hur denna målgrupp kan 
förvärva ett förstahandskontrakt. Idag blir nyanlända kvar i de lägenheter som 
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socialtjänsten förfogar över som de nyanlända får hyra med ett andrahandskontrakt. 
Boendekedjan behöver bli tydlig samt vilka regler som gäller för en bostad med 
förstahandskontrakt. 
Funktionsnedsättning 
Tydlig styrning och ledning inom LSS-boenden kommer de närmaste åren att vara en 
viktig fråga som enheterna kommer att jobba vidare med i organisationen. 
Enhetsledarna och enhetschef har idag för stora uppdrag. Arbetet med en god och nära 
vård för boende inom verksamheten är en prioriterad fråga tillsammans med Regionen. 
Bemanningen på grupp- och servicebostäder är en fortsatt viktig fråga. 
Verksamheternas behov av personal ska ersättas endast när det behövs och med minsta 
möjliga antal timmar. Träffsäkerheten är en viktig kostnadsfaktor. 
Det finns ett fortsatt utvecklingsbehov av arbetsliknande aktiviteter inom Daglig 
verksamhet/sysselsättning som möter deltagare med varierade funktionshinder. 
Personal/bemanning/kompetens 
Det kommer att finnas ett stort rekryteringsbehov med anledning av ökad inflyttning till 
kommunen inom samtliga områden framöver. Möjligheten att sätta kommunen på 
kartan som en intressant och attraktiv arbetsgivare är ett viktigt uppdrag. 
Kompetensförsörjning inom nämndens ansvarsområde är en viktig del som behöver ses 
över med en noggrann kartläggning och analys av befintlig kompetens och kommande 
behov. Behov av bred kompetens inom funktionshinderområdet ses som en 
nödvändighet då boenden och deltagare förutom intellektuell funktionsnedsättning även 
har många andra diagnoser, såväl psykiska som fysiska sjukdomar. Behovet av att 
rekrytera människor till socialtjänstens handläggartjänster med arbetslivserfarenhet och 
personlig mognad är nödvändig för att kunna skapa förtroendefulla och professionella 
möten i arbetet med människor i kris och svårigheter. 
Samordningsförbund 
Det planerade deltagandet i Samordningsförbundet år 2022 ger kommunen möjligheter 
att skapa bättre förutsättningar för de medborgare som av olika skäl behöver ett 
samordnat stöd genom gemensamma kartläggningar/analyser.  Utveckling av 
samarbetsstrukturer mellan parterna i Samordningsförbundet samt insatser direkt mot 
invånaren behövs. 
Samordningsförbundet Sundbybergs Stad är ett förbund mellan Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Stockholm och Sundbybergs stad. Förbundet bildades 
den12 oktober år 2018. Sundbybergs stad delar geografisk region med Upplands-Bro 
kommun, nordvästra Stockholmsområdet, samt har gemensam infrastruktur med 
pendeltågslinje för persontransporter i regionen. Detta gör Sundbybergs stad till en 
naturlig samverkanspart inom ramen för Samordningsförbundet. 
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Verksamhetsberättelse år 2020 Socialnämnden 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelse med tillhörande 

uppföljningsrapport gällande intern styrning och kontroll för 

Socialnämnden år 2020 

2. Socialnämnden skickar verksamhetsberättelse och uppföljningsrapport 

till Kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse för år 2020 är upprättad i enlighet med gällande 

anvisningar. I berättelsen redovisas viktiga händelser under året, 

måluppfyllelse utifrån nämndmålen samt årets resultat avseende ekonomi. 

Socialnämndens verksamheter har under år 2020 i hög grad präglats av den 

pågående pandemin vilket givit konsekvenser inom såväl måluppfyllelse som i 

ekonomiska mått.  

Trots pandemins påverkan har verksamheterna kunnat genomföra många 

planerade aktiviteter. Verksamheterna har under året visat på god beredskap, 

flexibilitet och gott samarbete i syfte att bibehålla trygghet och rättssäkerhet för 

nämndens målgrupper.  

Verksamhetsberättelsen för år 2020 presenteras i sin helhet i bifogad bilaga 1. 

Till verksamhetsberättelsen biläggs även årets uppföljningsrapport för intern 

styrning och kontroll, bilaga 2. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 19 mars år 2021 

 Socialnämndens verksamhetsberättelse år 2020, bilaga 1 

 Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll år 2020 för 

Socialnämnden, bilaga 2 

Ärendet 

Verksamhetsberättelse för år 2020 är upprättad i enlighet med gällande 

anvisningar. I verksamhetsberättelsen redovisas viktiga händelser under året, 

måluppfyllelse utifrån nämndmålen samt årets resultat avseende ekonomi. Till 
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verksamhetsberättelsen biläggs även årets uppföljningsrapport för intern 

styrning och kontroll. 

Socialnämndens verksamheter har under år 2020 i hög grad präglats av den 

pågående pandemin och smittspridningen av covid-19 vilket ger konsekvenser 

inom såväl måluppfyllelse som ekonomiska mått.  

Nämnden visar ett negativt resultat för år 2020 med 12,4 mnkr, vilket 

motsvarar 5,2 procent, varav covidrelaterade kostnader uppgår till 1,7 mnkr. 
Underskottet beror i huvudsak på höga kostnader för externa placeringar samt 

integration.  

Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat för perioden med 12,3 mnkr 

motsvarande 78,1 procent. 

Verksamheterna har under året visat på god beredskap, flexibilitet och gott 

samarbete i syfte att bibehålla trygghet och rättssäkerhet för nämndens 

målgrupper.  

Trots pandemins påverkan har verksamheterna kunnat genomföra många 

planerade aktiviteter. Viktiga händelser i enheterna uppdrag beskrivs i punktform. 

Nämndens trygghetsmål mäts i verksamheternas arbete i enlighet med efterlevnad 

av lagkrav men också i utvalda indikatorer. Utifrån mätning av valda indikatorer 

bedömer nämnden målet som delvis uppfyllt. Den upplevda tryggheten har 

tidigare mätts genom svar i brukarenkäter vilka för år 2020 inte är genomförda 

varför måluppfyllelsen är otydlig. Att använda brukarenkäter som indikator mäter 

enbart delvis hur väl ett mål uppnås. Enkäter för socialtjänstens målgrupper har i 

genomsnitt en svarsfrekvens på 50%. Detta i kombination med små volymer gör 

att fler kontrollmoment behövs.  

För att säkerställa trygghet har dock kompenserande aktiviteter genomförts, 

framför allt för målgruppen med funktionsvariationer. 

 
Nämndens integrationsmål mäts bland annat i graden av etablering på arbets- och 

bostadsmarknaden. För att förhindra utanförskap, diskriminering och segregation 

är vägen till arbete och hållbart boende några av socialtjänstens viktigast frågor 

vilket synliggörs i val av indikatorer. Nämnden kan konstatera förhållandevis gott 

resultat avseende arbetsmarknadsfrågorna trots pandemins påtagliga påverkan i 

ökad arbetslöshet. Även målet om etablering på bostadsmarknaden får bedömas 

som förhållandevis gott. Nämnden bedömer integrationsmålet som delvis uppfyllt. 

Nämndens valfrihets- och delaktighetsmål utgörs bland annat av indikatorer som 

mäter den enskildes upplevelse av delaktighet och då i brukarenkäter. Då 

brukarenkäter inte är genomförda under år 2020 saknas resultat i dessa mätningar. 

Dock har samtliga verksamheter genomfört aktiviteter och metoder för att öka den 

enskildes delaktighet. Nämnden bedömer valfrihets- och delaktighetsmålet som 

delvis uppfyllt. 

Även den interna kontrollen och dess kopplade åtgärder har till viss del 

påverkats av pandemin. Risker som har identifierats har i sin helhet hanterats, 

dock kvarstår en del punkter avseende bland annat loggkontroller. Kvarstående 

punkter kommer att åtgärdas under år 2021.Verksamheterna arbetar också 

aktivt med lokala egenkontroller inom respektive enhet vilka kommer att 

presenteras i kvalitetsberättelsen för år 2020. 
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Verksamhetsberättelsen för år 2020 presenteras i sin helhet i bifogad bilaga 1. 

Till verksamhetsberättelsen biläggs även årets uppföljningsrapport för intern 

styrning och kontroll, bilaga 2. 

 

Barnperspektiv 

Barn och unga berörs i hög grad av Socialnämndens arbete. Barns rätt till 

delaktighet och inflytande i såväl handläggning som i erbjudna och beslutade 

insatser har stor betydelse för den upplevda och faktiska tryggheten för barn 

och unga. Verksamheterna inom Socialnämndens ansvarsområde 

uppmärksammar barnperspektivet bland annat genom att systematisk använda 

beprövade bedömnings- och utredningsverktyg.  

Under år 2020 har nya utåtriktade och tidiga insatser genomförts vilket gör att 

barns behov av skydd ytterligare uppmärksammas.  
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Bilagor 

1. Socialnämndens verksamhetsberättelse år 2020, bilaga 1 

2. Uppföljningsrapport intern styrning och kontroll år 2020 för 

Socialnämnden, bilaga 2 

 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Socialnämndens verksamheter har under år 2020 i hög grad präglats av den pågående 

pandemin och smittspridningen av covid-19. Vid krisberedskap och krishantering 

ansvarar Socialnämnden för att verksamhet bedrivs med samma lagkrav på säkerhet och 

uthållighet som under ordinarie verksamhet. Verksamheterna har under året visat på god 

beredskap, flexibilitet och gott samarbete i syfte att bibehålla trygghet och rättssäkerhet 

för nämndens målgrupper. 

Digitala möjligheter har utnyttjats väl i både professionella möten och i klientkontakter. 

Påfrestningarna har varit stora för personalens arbetsmiljö. Trots detta har 

verksamheternas planer för år 2020 kunnat bibehållas till viss del, om än i andra former. 

Planerade aktiviteter för samarbete, såväl internt som externt, har dock påverkats. 

  

  

  

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Socialnämnden ansvarar för omsorg om personer med funktionsnedsättning samt att 

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

Socialnämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med 

missbruksproblematik, boendestöd och träfflokal för personer med psykiska 

funktionshinder samt kommunens flyktingmottagande. 

Socialnämndens tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt Socialtjänstlagen 

(SoL), Lagen om vård av unga (LVU), Lagen om vård av missbrukare (LVM) och 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utföraravdelningen 

bedriver verksamhet som grupp- och serviceboenden, daglig verksamhet, personlig 

assistans, stöd för barn, unga och familjer samt öppenvård för personer med 

missbruksproblematik och socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet- och 

verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, genomför avtals- 

och kvalitetsuppföljningar, håller i övergripande projekt, omvärldsbevakning samt 

samordning av nämndärenden och budgetarbete. 

Inom grupp- och servicebostäder samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar 

Socialnämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser till och med sjuksköterskenivå. 

Från januari år 2021 tillhör AME, Arbetsmarknadsenheten, Socialnämndens 

ansvarsområde och utgör en del av enheten för ekonomiskt bistånd. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Barn, unga och familjer 

• Treårig projektstart av Barnskyddsteamet med uppdrag att erbjuda korta och 

snabba stödinsatser, delvis utan biståndsbeslut.  

• Fortsatt utveckling av metoder och stöd för barn och ungas rätt till information 

och delaktighet i utredningsarbetet. Material för unga "Min väg genom 
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socialtjänsten" färdigställdes, som ett komplement till material för barn "Min 

utredning" som färdigställdes under år 2019. 

• Ökad användning av Signs of Safety, en metod med fokus på utsatta barns 

trygghet och säkerhet. Metoden ger förutsättningar för förbättrat samarbete 

mellan socialtjänst och familj.  

• Organisationsjusteringar för såväl utredningsenheten som öppenvården i syfte 

att få en mer effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Utveckling av arbetet med 

placerade barns behov ges större utrymme genom att enheten har bildat en 

placeringsgrupp. Öppenvården för barn, ungdom och familj är nu en egen 

självständig enhet med enhetschef och samordnare.   

 Vuxen 

• Grund lagd för införandet av insats Bolots som ska underlätta och ge stöd till 

boende i sociala kontrakt med mål om eget självständigt boende. 

• Samarbetet mellan utredningsenhet och utförare av missbruksbehandling har 

under året stärkts. Urinprovtagning har införts som kontrollfunktion och del i 

utredning. 

• Upphandling av externa leverantörer av avhopparverksamhet genomförd i 

samarbete med Järfälla kommun. 

 Integration 

• LANE, stödboende för ensamkommande unga, avvecklades då 

behov/mottagande av ensamkommande unga successivt har minskat. 

• Planerat mottagande av 21 kvotflyktingar reducerades med anledning av covid-

19 och stängda gränser.  Under året har 11 kvotflyktingar tagits emot. 

Ekonomiskt bistånd/arbetsmarknad 

• Konsultläkare har anlitats med uppdrag att utreda försörjningshinder i syfte att 

hitta vägar till egen försörjning. 

• Satsning på digitala tjänster i form av e-tjänst vid ansökan om ekonomiskt 

bistånd vilket har givit ett resultat på 80% användning innan årets slut. 

• Politiskt beslut fattat om att AME, arbetsmarknadsenheten, från den 1 januari år 

2021 övergår till Socialnämndens ansvarsområde. 

• För att tillse att korrekta utbetalningar av försörjningsstöd sker har rutiner för 

ökade kontroller införts. 

Socialpsykiatri 

•  Träfflokal med personalutrymmen uppsagd. 

Funktionsnedsättning 

• Ny servicebostad, Ringvägens servicebostad, togs i drift från den 1 februari. 

• Från den 1 januari år 2020 flyttades Daglig verksamhet och sysselsättning till 

Socialnämndens ansvarsområde. 

• Från den 1 oktober ny driftsform av kommunal personlig assistans, drivs på 

entreprenad av Carelli Assistans. 

• Flytt av verksamhet för sysselsättning i syfte att hitta mer ändamålsenliga 

lokaler och för att hitta samordningsvinster. Härnevi skolväg stängdes i 

september av arbetsmiljöskäl. 

• Som ett resultat av barnkonventionen som lag från 1 januari år 2020 har material 

tagits fram för att delaktiggöra barnets perspektiv i utredning, beslut och 
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uppdrag.  

Hälso- och sjukvårdsenheten 

• Omorganisation, är nu en fristående enhet med egen enhetschef.  

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd 

• Ansvarat för beredning av ordförandebeslut vid verksamhetsförändringar med 

anledning av covid-19. 

• Påbörjad kommungemensam upphandling av den sociala barn- och 

ungdomsvården.   

Påbörjad kommungemensam upphandling med tre anbudsområden inom LSS: Daglig 

verksamhet, korttidsvistelse för barn/vuxna. 

Genomlysning av avdelningens organisering genomförd, i samarbete med extern 

konsult. Avdelningen kvalitet- och verksamhetsstöd har avvecklats. Administrativa 

funktioner och systemansvariga ligger från år 2021 i linje med verksamhetsområde och 

inte centralt. En kvalitetsgrupp ligger från år 2021 direkt under socialchef i syfte att  

tydliggöra uppdrag och funktion. 

 Övergripande 

Covid-19 har medfört påfrestningar för allt arbete inom nämndens ansvarsområde, för 

såväl berörda målgrupper som för personal. Trots den ökade sjukfrånvaron bland 

personal under år 2020 bedöms stabiliteten som god med låg personalomsättning. 

  

1.4 Covid-19 effekter 

Positiva effekter av covid-19 

De digitala lösningar som finns för olika former av möten har påskyndad den digitala 

mognaden för såväl brukare som medarbetare. Många delar i såväl handläggning som 

professionella möten har kunnat genomföras med tillfredställande resultat och visat sig 

ge effektivt nyttjande av tid. Innovativa lösningar har getts utrymme att testas och 

flexibiliteten har ökat. Samtidigt som digitala lösningar kan ge positiva effekter för 

vissa grupper är det viktigt att uppmärksamma den risk som finns för att individer som 

inte kan nyttja de digitala verktygen hamnar i ett digitalt utanförskap. 

Verksamheternas kunskap och beredskap gällande kravställt skydd för smitta har ökat 

och adekvat utrustning utgör nu en självklar del i berörda verksamheter. 

Negativa konsekvenser av covid-19 

Det minskade antal klientmöten samt inställda verksamheter påverkar möjlighet till 

delaktighet och inkludering. För målgrupper som riskerar isolering har pandemin haft 

särskilt stor påverkan. Stängning av Daglig verksamhet och sysselsättning i mars år 

2020 har påverkat deltagares innehåll i sin vardag även om verksamheten har kunnat 

erbjuda alternativa aktiviteter. 

Antalet anmälningar gällande barn och unga har ökat varje år, så även under år 2020. 

Det är dock oklart om ökningen går att härleda till covid-19.  Vi vet att ökad isolering 

och minskat stöd från samhällsinstitutioner påverkar barn och familjer där det finns en 

problematik kring våld, missbruk eller andra psykosociala svårigheter i hemmet. Att 

barn och unga stannar hemma från skolan och ges distansundervisning och att 

fritidsaktiviteter i viss mån ställts in kan leda till ökat behov av stöd. 
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Kommunens kostnader för försörjningsstöd ökar vilket gör att grupper som vanligtvis 

inte behöver söka försörjningsstöd från socialtjänsten tvingas till det. Grupper som 

redan har en svag anknytning till arbetsmarknaden drabbas ännu hårdare. Hälsa och 

socioekonomiska förutsättningar har avgörande betydelse när konkurrensen om arbeten 

ökar. Den ökade arbetslösheten och sysslolösheten har lett till ett flertal konsekvenser 

såsom inkomstbortfall och därmed större ekonomisk utsatthet, främst för redan utsatta 

grupper. 

Ökad personalfrånvaro har för de verksamheter som kräver fysisk närvaro medfört ökat 

behov av vikarieanställningar. 

Planerat samarbete, såväl internt som externt, har fått andra förutsättningar än planerat. 

Många samverkanstillfällen har ägt rum digitalt, skjutits fram i tid eller uteblivit vilket 

har påverkat kvaliteten och effektiviteten. 
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2 Mål och resultat 

2.1 Nämndmål: Socialnämnden arbetar med att kommunens 

invånare ska ha ett tryggt och självständigt liv 

Beskrivning 

Socialtjänsten ska genom tidiga förebyggande insatser reducera uppkomsten av sociala 

problem och identifiera barn och ungdomar i riskzonen. Socialtjänsten ska också jobba 

med kortsiktiga insatser för att tydligare konsekvensbelägga mindre lämpligt beteende 

bland unga. Vi vill ytterligare stärka det nära samarbetet med övriga lokala aktörer i 

Upplands-Bro som exempelvis skola, polis, arbetsförmedling, föreningsliv och andra 

ideella organisationer. 

 

Kommentar 

Målet är delvis uppnått. 

För att mäta måluppfyllelse av 2020 års verksamhet används bland annat indikatorer. 

De flesta av 2020 års val av dessa skiljer sig från år 2019 varför jämförelser med 

föregående år inte låter sig göras.  Det är med anledning av detta som vissa siffror i nu 

aktuella tabeller saknas. 

Antal orossamtal med polisen 

De samtal som genomförs i samarbete med polisen syftar till att tidigt uppmärksamma 

identifierad sociala problem hos barn och unga. Att antal samtal för år 2020 har ökat 

kan vara en indikator på dels ökat samarbete med också på att oroligheterna i 

kommunen har tilltagit under år 2020. 

Enheten har, för att ytterligare förbättra samverkan och därmed öka tryggheten, förstärkt 

med en deltidstjänst som SIP-ledare, för att kunna leda samverkansmöten intern och 

externt och då framför allt för att öka samverkan med utbildningskontoret. 

Upplevd kvalitet av familjebehandling  

Verksamheten saknar resultat för år 2020. Grundplanering för kommande djupintervjuer 

med föräldrar är gjord under året och kommer att verkställas under år 2021. 

Mått på upplevd trygghet 

För att mäta graden av trygghet hos socialnämndens målgrupper har många 

verksamheter tidigare år använt sig av brukarenkäter. För målgrupper inom 

funktionshinderområdet ger årliga undersökningar bland annat svar på frågor om 

inflytande, förtroende, trivsel och trygghet. Vid en nationell jämförelse och tidigare år 

visar Upplands-Bro över lag på goda resultat i brukarundersökningen. För år 2020 har 

det med anledning av covid-19 inte genomförts undersökning som underlag för mätning 

vilket även återspeglas vid en nationell jämförelse där även genomförda undersökningar 

visar på en lägre svarsfrekvens. Den nationella undersökningen visar dock i huvudsak 

på små skillnader i jämförelse med tidigare års mätning, de flesta är positiva till det stöd 

de får. 

Att använda brukarenkäter som indikator mäter dock enbart delvis hur väl ett mål 

uppnås. Enkäter för socialtjänstens målgrupper har i genomsnitt en svarsfrekvens på 
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50%. Detta i kombination med små volymer gör att fler kontrollmoment behövs. För 

verksamhetsår 2021 har socialkontoret utarbetat fler och varierade indikatorer för att 

mäta resultat. 

För att säkerställa trygghet har kompenserande aktiviteter genomförts, framför allt för 

målgruppen med funktionsvariationer. Besöksförbud, stängning av Daglig verksamhet 

och sysselsättning samt begränsningar i gemensamma aktiviteter har särskilt stor 

påverkan för denna grupp. Personal har kunnat omdirigeras för mer stöd i kommunens 

LSS-boenden för att upprätthålla sociala kontakter och för att minska risk för isolering. 

Anhörigas roll och betydelse har tydliggjorts och stärkts. 

Behov hos boende i ordinärt boende har uppmärksammats genom erbjudande om 

utökad assistanstid. 

Boendestödjare har kunnat bibehålla kontakt och kontinuitet med sina brukare genom 

att träffas utanför bostaden. 

Våld i nära relationer- skyndsam kontakt 

För att uppmärksamma och ge rätt stöd till våldsutsatta har utbildning och kunskap 

inom området stor betydelse. Under år 2020 har flera av socialkontorets enheter 

genomgått utbildning inom området. Rutiner för arbetet har upprättats och lättillgänglig 

information för våldsutsatta avseende rättsligt stöd och skydd har publicerats. 

Beredskap för akuta skyddsplaceringar har stärkts och ett nytt frågestöd för fullständig 

utredning har utarbetats. Målet om kontakt inom 48 timmar har i stort fungerat väl. 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Antal orossamtal som 
genomförs tillsammans 
med polisen ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

13 14 10 

 

Andel brukare som 
känner sig trygg med sin 
personal på sin dagliga 
verksamhet ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 74% 80% 

 

Andel brukare som 
känner sig trygg med 
sina boendestödjare ska 
öka i jämförelse med 
föregående år. 

 

 87% 95% 

 

Andel brukare som 
känner sig trygg med sin 
personal på sin 
gruppbostad ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 59% 90% 

 

Andel brukare som 
känner sig trygg med sin 
personal på sin 
servicebostad ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 81% 100% 

 

Andel familjer som 
upplever att de får rätt 
stöd och vägledning 
genom 
familjebehandling. 

 

  90% 

 



16 Verksamhetsberättelse år 2020 Socialnämnden - SN 21/0007-2 Verksamhetsberättelse år 2020 Socialnämnden : ~ SN 21_0007-3 Verksamhetsberattelse ar 2020 (Socialnamnden) (7) 747269_1_1

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse år 2020 9(18) 

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel ärenden där 
vuxenenheten får 
kännedom om våld i 
nära relation ska 
kontaktas inom 48 
timmar 

 

100%  100% 

 

Andel brukare som känner sig trygg med sin personal på sin dagliga verksamhet ska öka 

i jämförelse med föregående år. 

Mätning inte utförd år 2020. 

Andel brukare som känner sig trygg med sina boendestödjare ska öka i jämförelse med 

föregående år. 

Mätning inte utförd år 2020. 

Andel brukare som känner sig trygg med sin personal på sin gruppbostad ska öka i 

jämförelse med föregående år. 

Mätning inte utförd år 2020. 

Andel brukare som känner sig trygg med sin personal på sin servicebostad ska öka i 

jämförelse med föregående år. 

Mätning inte utförd år 2020. 

Andel familjer som upplever att de får rätt stöd och vägledning genom familjebehandling. 

Mätning inte utförd år 2020. 

2.2 Nämndmål: Socialnämndens integrationsarbete är en 

förutsättning för ett hållbart samhälle 

Beskrivning 

Alliansens integrationspolitik bygger på vetskapen att varje människa har en strävan att 

skapa sig ett bättre liv. Denna strävan har politiken ett ansvar att uppmuntra och främja. 

Det gör vi inte bara genom att erbjuda skydd och trygghet, utan också genom att se till 

att de människor som kommer till Sverige och Upplands-Bro erbjuds möjlighet att på 

riktigt ta steget in i vårt samhälle. Vi ser där de viktigaste faktorerna som språk och 

arbete. 

 

Kommentar 

Målet är delvis uppnått. 

Att vara integrerad i ett samhälle kännetecknas bland annat av etablering på arbets- och 

bostadsmarknaden. För att förhindra utanförskap, diskriminering och segregation är 

vägen till arbete och hållbart boende några av socialtjänstens viktigast frågor vilket 

synliggörs i val av indikatorer. 

Andel som når målet om eget självständigt boende 

För att nå målet om ett eget tryggt boende har den egna försörjningen avgörande 

betydelse. Andra viktiga parametrar är skuldfrihet och tid i bostadskö. Bostadsbristen i 

framför allt storstadsregionerna är sedan många år ett känt faktum vilket påtagligt 
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påverkar de som står längst från arbetsmarknaden. Pandemins konsekvenser för 

arbetsmarknaden, i synnerhet inom branscher där socialtjänstens målgrupper ofta ser ett 

första kliv ut i arbetslivet, är betydande och konkurrensen stor. Detta får direkt effekt för 

möjligheter till eget stadigt boende och är en samhällelig och konjunkturberoende 

omständighet som ger utmaningar för kommunen. 

Verksamheten har under år 2020 lagt en grund för införandet av stärkt stöd och kontroll 

i kommunens andrahandskontrakt, i form av bistånd Bolots. Denna insats ska ge 

kommunens andrahandshyresgäster ökade förutsättningar att komma vidare i sin 

bostadskarriär. Även samarbetet med budget- och skuldrådgivningen har stärkts. 

Av kommunens 50 sociala bostäder har 9 (nio) hyresgäster med biståndsbeslut om 

boende nått målet om eget självständigt boende vilket motsvarar 18% av totalen. Även 

om målet om 25% inte nås får resultatet bedömas som förhållandevis gott, med hänsyn 

till samhällsutvecklingen. 

Andel insatser för missbruksbehandling med uppnådda mål 

Mätning av målet kan analyseras väl med brukarenkät där den enskildes upplevelse av 

förändring samt behandlingens innehåll kan mätas. Under år 2020 har Härnevi inte 

kunnat prioritera detta arbete men har som mål att under år 2021 utarbeta underlag för 

mätning. 

Försörjningsstödstagare som går ut i arbete eller studier 

Målvärdet 45% nås inte och är sämre än resultat från år 2019. För år 2019 avslutades 

35% med avslutsorsak arbete/studier, för år 2020 ligger siffran på 30%. Covid-19 med 

högre konkurrens om arbetstillfällen och även om antalet studieplatser antas vara skäl 

för sämre resultat. Dock ska påpekas att det inte alltid är klarlagt av vilka skäl ett ärende 

inom ekonomiskt bistånd avslutas då flera klienter inte hörs av och skäl för avslut 

därmed blir oklart. Det betyder att resultatet kan vara bättre än redovisat. 

Andel som står till arbetsmarknadens förfogande med insats från AME 

Målvärdet beskriver att 98% av de som kan ta ett arbete också ska ha en insats från 

AME. Ett årligt genomsnitt för hur väl verksamheten når upp till målet visar på att 80% 

av dessa har en insats från AME. 

Andel som inte återaktualiserad för försörjningsstöd efter ett år 

Något fler återaktualiserades under år 2020 än under 2019. Andelen som återkommer 

har successivt ökat vilket kan antas vara effekter av covid-19 och att permitteringar och 

slutligen uppsägningar av anställningar har ökat. 

Andel upprättade arbetsplaner 

Vuxenenheten har under år 2020 arbetat för att öka andelen arbetsplaner. Enheten 

ekonomiskt bistånd visar en ökning från 1 januari år 2020 från 38% till att vid årets slut 

ligga på 77%. För nyanlända var andelen arbetsplaner i augusti 71,6 % för att ha 

minskat till 59,4 % vid årets slut. Totalt för vuxenenheten låg andelen aktuella 

arbetsplaner på 73,4 % vid årets slut. En förklaring till att målet om 100 % inte har 

uppnåtts kan vara handläggarbyten samt tillfälliga konsultuppdrag. 

Tillgänglighetsmått 

Snabb handläggning och beslut i ärenden är ett mått på tillgänglighet vilket ger den 

enskilde trygghet. Enheten ekonomiskt bistånd vill nå målet om besökstid hos 

socialsekreterare inom två veckor från att ansökan har inkommit. För år 2020 är detta 
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mål inte uppnått beroende på det ökade antalet ansökningar och hushåll. I syfte att fatta 

snabba beslut i ansökningar valde enheten att prioritera beslutsfattande framför besök. 

Vidare beror uteblivna besök på pandemins begränsningar av fysiska möten. 

  

  

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel klienter som 
svarar positivt på om 
deras situation 
förbättrats sedan de fick 
kontakt med 
socialtjänsten (IFO) ska 
öka i jämförelse med 
föregående år. 

 

 84% 90% 

 

Andel sociala 
bostadskontrakt enligt 
socialtjänstlagen som 
har avslutsorsak 
annat/eget boende ska 
öka i jämförelse med 
föregående år. 

 

18%  25% 

 

Andel insatser för 
missbruksbehandling på 
Härnevimottagningen 
som vid avslut uppnått 
målet med insatsen helt 
eller delvis. 

 

  50% 

 

Andel hushåll som har 
avslutsorsak arbete eller 
studier inom ekonomiskt 
bistånd ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

30% 35% 45% 

 

Öka andelen ej 
återaktualiserade vuxna 
individer med 
ekonomiskt bistånd ett 
år efter avslutat bistånd. 

 

71% 75% 85% 

 

Andel klienter som står 
till arbetsmarknadens 
förfogande inom 
ekonomiskt bistånd ska 
ha en insats hos 
arbetsmarknadsenheten
. 

 

80%  98% 

 

Andel klienter inom 
ekonomiskt bistånd som 
har upprättade och 
aktuella arbetsplaner 
ska öka i jämförelse 
med föregående år. 

 

73%  100% 

 

Andel klienter inom 
ekonomiskt bistånd som 
har träffat sin 
socialsekreterare inom 
två veckor inför beslut 
vid nyansökan ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

  100% 

 

Andel klienter som svarar positivt på om deras situation förbättrats sedan de fick kontakt 

med socialtjänsten (IFO) ska öka i jämförelse med föregående år. 

Mätning inte utförd år 2020. 
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2.3 Nämndmål: Socialnämnden står för valfrihet och delaktighet 

inom sina verksamhetsområden 

Beskrivning 

De omsorgsverksamheter som kommunen tillhandahåller ska präglas av trygghet, 

värdighet, delaktighet och självbestämmande. Dessa ska göra det enklare för individen 

att utforma sin vardag som de vill. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara 

tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde. Hänsyn ska tas till såväl 

själsliga, andliga som materiella behov då människovärdet inte beror på åldern eller den 

egna förmågan. Därför är det viktigt med valfrihet för den enskilde och mångfald i 

utbudet – det betyder fler möjligheter för både brukare och anställda. 

Kvalitet utvecklas inte av sig själv, utan av konkurrens. Därför bör alla aktörer 

välkomnas, såväl ideella och privata som offentliga. Kommunens mål ska vara att 

erbjuda en trygg och säker omvårdnad. Det är mycket viktigt att kommunen 

kommunicerar tydliga och mätbara kvalitetskrav på alla aktörer. 

 

Kommentar 

De indikatorer som för år 2020 är valda för att mäta graden av valfrihet och delaktighet 

är resultatet av enkäter och då till målgruppen med funktionsvariationer. Planerade 

brukarundersökningar för år 2020 är med anledning av covid-19 inte genomförda. 

Målet är delvis uppnått. 

I syfte att ge enskilda en möjlighet till inflytande över beslut, tillvarata den enskildes  

bedömning av en insats effekt och för att säkerställa aktiv delaktighet från de 

målgrupper som socialnämnden har ansvar för, används en rad olika bedömnings- och 

utredningsverktyg. Dessa är utformade för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning och 

de kvalitetskrav som socialtjänsten har att efterleva. Delaktighetskravet har kommit att 

bli en allt viktigare del i socialt arbete vilket avspeglar sig i användandet av 

evidensbaserade bedömningsverktyg. Genom att säkerställa ett strukturerat användande 

av dessa verktyg samt att mäta, jämföra och analysera olika resultat utgör dem gott 

underlag för förbättringar för den enskilde. Socialnämndens verksamheter nyttjar i hög 

grad dessa verktyg som underlag för såväl beslut som utformning och val av insats. 

För år 2021 har socialkontoret lagt in indikatorer som mäter nyttjandet av vedertagna 

bedömningsverktyg som ett mått på bland annat den enskildes möjligheter att påverka. 

Kommunens digitala tjänster, som ständigt utvecklas, ger den enskilde ökade 

möjligheter till insyn i sitt ärende. 

Socialkontoret har under året reviderad och förbättrad information på hemsidan med 

mål om god och lättillgänglighet information. 

Arbetsgrupp inom funktionshinder har arbetat fram material anpassat för att 

delaktiggöra barnets rätt, från utredning till beslut och uppdrag. Motsvarande aktiviteter 

för att öka barn och ungas delaktighet inom utredningsenheten barn och unga är 

materialet Min utredning och Min väg genom socialtjänsten. Dessa utgör viktiga 

verktyg för att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses och ligger i linje med delar av 

innehållet i Barnkonventionen, som blev lag den 1 januari år 2020. 

I kravställan på tjänst i de förfrågningsunderlag som avdelningen för kvalitet- och 

verksamhetsstöd under året har arbetat med, framgår tydligt vilka krav på delaktighet 
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som ska vara uppfyllda. Anbudsgivare ska ha goda rutiner och arbetssätt för att 

säkerställa att enskildas delaktighet och inflytande tillvaratas. 

  

  

  

Indikatorer  Utfall 2020 Utfall 2019 Målvärde  

Andel klienter som 
svarar positivt på om 
deras socialsekreterare 
frågar efter deras 
synpunkter på hur deras 
situation skulle kunna 
förbättras ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 83% 90% 

 

Andel brukare som 
upplever att de får 
bestämma om saker 
som är viktiga för dem 
hemma i deras 
gruppbostad ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 88% 95% 

 

Andel brukare som 
upplever att de får 
bestämma om saker 
som är viktiga för dem 
hemma i sin 
servicebostad ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 88% 95% 

 

Andel brukare som 
upplever att de får vara 
med och bestämma om 
saker som är viktiga för 
dem på sin dagliga 
verksamhet ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 69% 90% 

 

Andel brukare som 
upplever att deras 
boendestödjare låter 
dem bestämma över 
saker som är viktiga för 
dem ska öka i 
jämförelse med 
föregående år. 

 

 87% 95% 

 

Andel klienter som svarar positivt på om deras socialsekreterare frågar efter deras 

synpunkter på hur deras situation skulle kunna förbättras ska öka i jämförelse med 

föregående år. 

Mätning inte utfört år 2020. 

Andel brukare som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem 

hemma i deras gruppbostad ska öka i jämförelse med föregående år. 

Mätning inte utfört år 2020. 

Andel brukare som upplever att de får bestämma om saker som är viktiga för dem 

hemma i sin servicebostad ska öka i jämförelse med föregående år. 

Mätning inte utfört år 2020. 
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Andel brukare som upplever att de får vara med och bestämma om saker som är viktiga 

för dem på sin dagliga verksamhet ska öka i jämförelse med föregående år. 

Mätning inte utfört år 2020. 

Andel brukare som upplever att deras boendestödjare låter dem bestämma över saker 

som är viktiga för dem ska öka i jämförelse med föregående år. 

Mätning inte utfört år 2020. 





16 Verksamhetsberättelse år 2020 Socialnämnden - SN 21/0007-2 Verksamhetsberättelse år 2020 Socialnämnden : ~ SN 21_0007-3 Verksamhetsberattelse ar 2020 (Socialnamnden) (7) 747269_1_1

Socialnämnden, Verksamhetsberättelse år 2020 16(18) 

Resultatet visar ett underskott med 2,4 mnkr. Antalet placeringar inom missbruk och 

kriminalitet har varit högre under perioden då öppenvård inte har bedömts vara 

tillräcklig, 3,0 mnkr. Tomhyror för sociala lägenheter överstiger budget med 0,6 mnkr 

men vägs upp av lägre personalkostnader med 1,2 mnkr. 

Barn, unga och familjer 

Resultatet visar ett underskott med 3,8 mnkr beroende på höga kostnader för 

placeringar, 5,2 mnkr. Flera av de pågående placeringarna gäller ungdomar där 

problembilden är komplex och där gränsöverskridande beteende förekommer. Tidiga 

och förebyggande insatser behöver förstärkas och behandlingsinsatser i form av 

kvalificerade samtal erbjudas. Personalkostnaderna ger ett överskott med 1,4 mnkr 

främst beroende på sjukskrivning och vakanta tjänster. 

Funktionsnedsättning 

Totalt visar verksamhetsområdet ett resultat enligt budget. Statlig ersättning för 

covidkostnader uppgår till 6,5 mnkr, därav förbättrat resultatet jämfört med prognos. 

Överskott med 1,0 mnkr inom Daglig verksamhet och sysselsättning. Boenden för barn 

och vuxna visar ett överskott med 1,6 mnkr. Överskotten beror på effektiviseringsarbete 

under året, med start hösten år 2019. 

Personlig assistans visar ett underskott med 0,9 mnkr där egen regis verksamhet uppgår 

till -3,7 mnkr. 

Korttidsvistelse och korttidstillsyn visar ett underskott med 1,0 mnkr beroende på 

volymökning. Ledsagning och avlösning visar underskott med 0,1 mnkr på grund av låg 

ersättning. 

Hälso- och sjukvårdsenheten visar underskott med 0,4 mnkr och administration visar 

underskott med 0,3 mnkr beroende på konsultkostnader inom båda verksamheterna. 

Socialpsykiatrin 

Resultatet för perioden visar ett underskott med 0,6 mnkr beroende på volymökning av 

externa placeringar. 

Integration 

Resultatet för perioden visar ett underskott med 7,8 mnkr främst beroende på 

placeringskostnader för ensamkommande barn 6,5 mnkr. Ökade mottagnings- och 

försörjningsstödskostnader uppgår till 1,3 mnkr. 

Övergripande 

Resultatet för perioden visar ett överskott med 2,3 mnkr främst beroende på 

personalkostnader samt avsatta medel för volymförändringar. 

  

Ekonomiskt bistånd  

Resultatet visar ett underskott med 12,3 mnkr, dels beroende på ökning av antal hushåll 

där covid-19 är en del av förklaringen, samt ökning av riksnorm. 

3.2.1 Covid-19 ekonomiska effekter 

Covid-19 

Under år 2020 har kostnaderna kopplade till covid-19 uppgått till 10,9 mnkr. De extra 

kostnader som har förekommit för Socialnämnden på grund av covid-19 avser främst 

personalkostnader till följd av sjukskrivningar. Anställda som under perioden tillfälligt 

har arbetat på andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader på anställande enhet. 

Några enheter har tillfälligtvis fått ta in konsulter för att täcka upp för ökade 

sjukskrivningar men endast under kort tid. De kostnader som uppkommit för 
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skyddsutrustning har främst belastat Äldre- och omsorgsnämnden.  

Under hösten har statlig ersättning uppgått till 91 procent av ansökt belopp fram till 

augusti månad samt rekommenderade uppbokning från Socialstyrelsen för perioden 

september-november med 90 procent av ansökt belopp, motsvarande totalt 9,2 mnkr. 

Totalt återstår covidkostnader med 1,7 mnkr för Socialnämnden. 

3.3 Sociala investeringsfonden 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 

2020 

Prognos 
för 

projektet 

Prognos
avvikels

e 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto 

SIG -Sociala insatsgruppen 2018 2021 2 570 1 724 2 070 500 

Barnskyddsteamet 2020 2023 6 100 1 646 6 100 0 

Summa   8 670 3 370 8 170 500 

3.4 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Sociala insatsgruppen, SIG 

Projektet startades upp under september år 2018. För att öka förutsättningarna att nå 

uppsatta mål är projektet förlängt till den 31 mars år 2021 och då med redan tilldelade 

och beslutade medel. SIG vänder sig till unga som vill bryta en kriminell bana där 

verksamhetsidén bygger på metoder i tätt samarbete mellan polis, socialtjänst samt 

andra berörda huvudmän. Projektet SIG avslutades vid årsskiftet 2020/21 och arbetet 

för att implementera insatsen i den ordinarie verksamheten inom såväl myndighet som 

öppenvård har påbörjats. Erfarenheter från projektet och nya resurser har i form av fler 

behandlare med kompetens för att stödja och behandla unga och vuxna för att lämna sitt 

kriminella nätverk kommer möjliggöra ett framåtsyftande arbete och starka team. 

  

Barnskyddsteam 

Beslut om tilldelade medel för ett treårigt projekt togs under år 2019. Arbetet startade 

under början av år 2020 med inrättande av tre tjänster i ett Barnskyddsteam. 

Barnskyddsteamet erbjuder barn, unga och familjer förebyggande samtal, snabba korta 

insatser i form av samtalsstöd samt krisstöd med målet om att kunna erbjuda  insatser 

utan beslut samt  begränsa behovet av externa placeringar. 

  

3.5 Investeringsredovisning 

Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Inredning ny 
servicebostad 150 0 139 150 11  

Tekniska hjälpmedel 50 0 0 50 50  

Inredning ny träfflokal 
(socialpsykiatrin) 300 0 0 300 300  

Upprustning 
bostadsrättslägenheter 50 0 116 50 -66  
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Projekt 
Total 

kalkyl 
Redovisat 

2019 
Redovisat 

2020 
Budget 

2020 

Kvar av 
budget 

2020 

Ombudget
eras till 

2021 

Summa 550 0 255 550 295  

3.6 Kommentarer investeringsredovisning 

Budgeterat belopp för investeringar uppgår till 0,55 mnkr och utfallet till 0,26 mnkr och 

består av inredning av ny servicebostad samt upprustning av bostadsrättslägenheter. 
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1 Inledning 
I denna rapport presenteras uppföljningen av årets arbete med intern styrning och 

kontroll enligt nämndens antagna interna kontrollplan för året. 

• Utfall och kommentarer till årets genomförda kontrollmoment 

• Status och kommentarer till de genomförda åtgärder som planerats i samband 

med upprättandet av den interna kontrollplanen samt de åtgärder som vidtagits 

under året 
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2 Uppföljning av kontrollmoment 
Statussymbolernas betydelse för kontrollmomenten är följande: 

 

2.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

2.1.1 Process: Loggkontroll i verksamhetssystemen 

Risker: Att obehöriga har tillträde till journal/verksamhetssystem 

Kontrollmoment Kommentar 

Kontroll att loggkontroller är genomförda på samtliga 
verksamheter  
 
 

 

Risker: Att loggkontroll inte genomförs enligt planering 

Kontrollmoment Kommentar 

Loggkontroll i verksamhetssystem (Procapita och 
Lifecare)  
 
 

 

2.2 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

2.2.1 Process: Avtalstrohet 

Risker: Att varor och tjänster köps utanför avtal. 

Kontrollmoment Kommentar 

Stickprovskontroller som mäter avtals- samt 
leverantörstrohet  
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3 Uppföljning av åtgärder 
Statussymbolernas betydelse för åtgärderna är följande: 

 

De åtgärder som presenteras nedan kan dels vara planerade i samband med upprättandet 

av internkontrollplanen men även insatta under året på grund av avvikelser som 

identifierats vid genomförda kontrollmoment. 

3.1 Effektivitet och produktivitet i verksamheten 

3.1.1 Process: Loggkontroll i verksamhetssystemen 

Risker: Att obehöriga har tillträde till journal/verksamhetssystem 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Information till chefer på samtliga verksamheter 
att loggkontroll ska genomföras regelbundet  
 
 

 Avslutad 

2019-12-
31 

Genomfört. 

Risker: Att loggkontroll inte genomförs enligt planering 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Samtliga verksamheter planerar in rege bunden 
loggkontroll  
 
 

 Försenad 

2019-12-
31 

Inga loggkontroller har genomförts i 
verksamheterna under 2020. Retroaktiv 
loggkontroll ska genomföras i verksamheterna för 
år 2020 när den nya rutinen för loggkontroll har 
implementerats. 

Loggkontroll chefer  
 
 

 Försenad 

2019-12-
31 

Inga loggkontroller har genomförts i 
verksamheterna under 2020. Retroaktiv 
loggkontroll ska genomföras i verksamheterna för 
år 2020 när den nya rutinen för loggkontroll har 
implementerats. 

Skapa rutin för loggkontroll  
 
 

 Försenad 

2020-12-
31 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd tog 
under 2020 fram ett förslag på rutin för 
loggkontroll i verksamheterna. Socialkontorets 
ledningsgrupp vill att förslag till rutin ska 
kompletteras med vilka åtgärder som ska vidtas 
när obehöriga haft tillträde till akter/journaler de ej 
ska ha tillträde till. Efter komplettering ska rutinen 
implementeras i verksamheterna under 2021. 
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3.2 Tillförlitlig finansiell rapportering 

3.2.1 Process: Återkrav av skulder 

Risker: Återkrav av skulder (främst hyresskulder) hanteras inte rättssäkert. 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Upprätta rutiner tillsammans med ekonomistaben 
och verksamheterna gällande återkravshantering 
av skulder.  
 
 

 Försenad 

2020-12-
31 

Boendesamordnare och chef för 
socialpsykiatrienheten träffar under mars 2021 
cheferna för myndighetsenheterna där frågan om 
skulder ska diskuteras. En rutin gällande 
återkravshantering av skulder ska tas fram. 

3.3 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

3.3.1 Process: Uppföljningar av nämndens verksamhet 

Risker: Uppföljning av intern respektive extern verksamhet sker inte i tillräcklig 

utsträckning 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Se över uppföljningsförfarandet  
 
 

 Avslutad 

2020-12-
31 

En ny plan för uppföljning är framtagen och 
beslutad av Socialnämnden. 

Översyn av uppföljningsmallar  
 
 

 Avslutad 

2020-12-
31 

Avdelningen för kvalitet- och verksamhetsstöd har 
genomfört en översyn av uppföljningsmallarna. 

Överenskommelser skapas med kommunens 
verksamheter att uppföljning kommer ske på l ka 
vil kor som för kommunens privata utförare  
 
 

 Avslutad 

2020-12-
31 

Ej färdigt med anledning av omprioritering av 
arbetsuppgifter relaterat till personalbortfall samt 
pågående pandemi. 

Färdigställa uppföljningsmallar och arbeta efter 
dem  
 
 

 Avslutad 

2020-12-
31 

Uppföljningsmallar för uppfö jning av verksamhet i 
extern regi är framtagna. 
Uppföljning i intern regi ska ske genom stickprov i 
ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. 
Arbetet med att skapa ett nytt ledningssystem har 
blivit försenat med anledning av pågående 
pandemi varav uppföljning inte har skett enligt 
plan. 

3.3.2 Process: Upphandling 

Risker: Rutiner kring upphandling följs inte. 

Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Representant i upphandlingsforum  
 
 

 Avslutad 

2020-12-
31 

Kommunens upphandlingsforum har ej startat 
upp ännu. Verksamheterna har dock en 
regelbunden samverkan med 
upphandlingsenheten i det löpande 
upphandlingsarbetet. 
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Åtgärder 
Slutdatu
m Kommentar 

Samarbete med upphandlingsenheten  
 
 

 Avslutad 

2020-12-
31 

Verksamheterna har ett fortlöpande samarbete 
med upphandlingsenheten samt medverkar vid 
kartläggning av framtida behov av upphandlingar. 
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4 Slutsatser av uppföljning 
Socialnämndens verksamheter har under år 2020 i hög grad präglats av den pågående 

pandemin och smittspridningen av covid-19.  Verksamheterna har trots detta påbörjat, 

och även avslutat, arbetet med merparten av alla moment i internkontrollplanen under år 

2020. Internkontroll genomförs även på flera andra områden som inte nämns i denna 

rapport, till exempel regelbunden uppföljning av verksamhetsplan och delårsbokslut. 

Områdena gällande loggkontroller är dock inte slutförda och har rapporterats som 

mindre avvikelser från planen. Avvikelserna beror på att rutinen för loggkontroll ännu 

inte har implementerats i verksamheterna enligt tidigare satt tidsplan. När rutinen för 

loggkontroll har kompletterats med vilka åtgärder som ska vidtas när obehörig personal 

har haft tillträde till akter/journaler de ej ska ha tillträde till, ska den introduceras och 

användas i verksamheterna. Loggkontroller för år 2020 kommer att genomföras 

retroaktivt för att säkerställa lagefterlevnad. 

Det planerade arbetet med uppföljning av verksamheter har genomförts, framförallt på 

en strategisk nivå. Socialnämnden har tagit fram och beslutat om en ny plan för 

uppföljning och en översyn av uppföljningsmallarna har skett. Intern verksamhet följs 

upp genom stickprov i ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Den externa 

familjerådgivningen granskades under år 2020 i samband med avtalsförlängning. En 

regelrätt uppföljning av verksamheten kommer att ske under senvåren år 2021. 

Verksamheten personligt ombud har inte följts upp under år 2020 då verksamheten har 

haltat under större delen av året på grund av pandemin. 

Ett fortsatt förbättringsområde från internkontrollplanen år 2019 är att göra planen till 

ett mer levande dokument under hela verksamhetsåret. Enheterna ska bli mer delaktiga i 

arbetet med riskanalyser för den egna verksamheten med målet är ta fram en 

internkontrollplan som förebygger, upptäcker och åtgärdar fel och brister. Det finns 

även ett fortsatt behov av vidareutveckling av egenkontroller inom verksamheterna. 
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Internkontrollplan 2021 - Socialnämnden 

Förslag till beslut 

Socialnämnden fastställer nämndens interna kontrollplan för år 2021.  

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen är samtliga nämnder ansvariga för att genomföra intern 

kontroll. Kontrollen ska säkerställa att verksamheten är effektiv och produktiv 

samt att den efterlever krav i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Den 

årliga internkontrollplanen arbetas fram genom att övergripande riskanalyser 

genomförs utifrån hela Socialnämndens verksamhetsområde.  

I bilagd internkontrollplan för verksamhetsår 2021 redovisar socialkontoret 

vilka kontroller som är avsedda att genomföras.  

År 2021 kommer Socialnämndens verksamheter att arbeta målinriktat med 

egenkontroller inom social dokumentation. Nämnden vill även säkra att 

verksamheterna följer rutin kring upphandling.  

Slutligen har nämnden ett kontrollmoment rörande medarbetare. Risken 

handlar om bristande uppföljning av resultat på HME- enkäten eller 

motsvarande vid negativ avvikelse.  

Utöver den interna kontrollplanen så genomför samtliga verksamheter lokala 

egenkontroller enligt SOSFS 2011:9 för att säkerställa att verksamheten följer 

gällande lagar/förordningar och drivs med god kvalitet.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 mars 2021 

 Bilaga - Intern kontrollplan 2021 - Socialnämnden 

Ärendet 

Årligen ska en intern kontrollplan upprättas för Socialnämndens verksamheter. 

Övergripande riskanalyser har genomförts för att identifiera prioriterade 

kontrollmoment. Utöver riskanalyser genomförs även bland annat 

delårsbokslut och kontinuerlig uppföljning av verksamhetsplan. 

År 2021 ska nämndens verksamheter arbeta målinriktat med egenkontroller 

inom social dokumentation. Fokus kommer ligga på genomförandeplaner och 
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Datum Vår beteckning 2 (2)  
2021-03-16 SN 20/0124 

 

 

granskningen utav dessa sker halvårsvis. Genomförandeplaner visar på om 

omsorgstagaren får rätt insatser och om insatserna blir utförda på rätt sätt. 

Nämnden vill även säkra att verksamheterna följer rutin kring upphandling. 

Kontrollmomentet uppmärksammar riskerna att frångå upprättad rutin som kan 

medföra otillåten direktupphandling med höga vitesbelopp som följd. 

Slutligen har nämnden ett kontrollmoment rörande medarbetare. 

Risken handlar om bristande uppföljning av resultat på HME- enkäten eller 

motsvarande vid negativ avvikelse. Fokus kommer ligga på att aktivt arbeta 

med resultatet av HME- enkäten eller motsvarande för att förbättra och 

utveckla kommunen till en hållbar och attraktiv arbetsplats. 

Utöver den interna kontrollplanen så genomför samtliga verksamheter lokala 

egenkontroller enligt SOSFS 2011:9 för att säkerställa att verksamheten följer 

gällande lagar/förordningar och drivs med god kvalitet. Verksamheterna fyller 

löpande i uppmärksammande kontrollmoment under fliken systematiskt 

kvalitetsarbete i Stratsys. Kontrollmomenten delas in i Socialtjänstlagens 

kvalitetsområden: helhetssyn och samordning, självbestämmande och 

integritet, trygghet och rättssäkerhet, kunskapsbaserad och effektiv verksamhet 

samt tillgänglighet och jämlikhet. Verksamheternas egenkontroller ligger sedan 

till grund för den övergripande riskanalysen som genomförs vid framtagandet 

av den interna kontrollplanen för Socialnämnden. 

Barnperspektiv 

De identifierade risker som verksamheten uppmärksammar, och som genom 

åtgärder kan minimeras, innefattar barns säkerhet och trygghet. I specifika 

egenkontrollplaner dokumenteras värdefulla mått för att säkerställa barns 

delaktighet. 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

Bilagor 

1. Internkontrollplan 2021 

Beslut sänds till 

 Avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen 

 

 



17 Internkontrollplan 2021 - Socialnämnden - SN 20/0124-3 Internkontrollplan 2021 - Socialnämnden : Bilaga - Intern kontrollplan 2021 (Socialnamnden)

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Intern kontrollplan 2021 

Socialnämnden 

 

 
  



17 Internkontrollplan 2021 - Socialnämnden - SN 20/0124-3 Internkontrollplan 2021 - Socialnämnden : Bilaga - Intern kontrollplan 2021 (Socialnamnden)

 

Socialnämnden, Intern kontrollplan 2021 2(11) 

 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .............................................................................................................. 3 

2 Kommunens arbete med intern styrning och kontroll ........................................... 4 

3 Organisation för intern styrning och kontroll ......................................................... 6 

4 Årets prioriterade risker........................................................................................ 8 

5 Årets planerade kontrollmoment ........................................................................ 10 

5.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler............................................................. 10 

6 Årets planerade åtgärder ................................................................................... 11 

6.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler............................................................. 11 

 

  



17 Internkontrollplan 2021 - Socialnämnden - SN 20/0124-3 Internkontrollplan 2021 - Socialnämnden : Bilaga - Intern kontrollplan 2021 (Socialnamnden)

 

Socialnämnden, Intern kontrollplan 2021 3(11) 

 

 

1 Inledning 
Årligen ska en intern kontrollplan upprättas för Socialnämndens verksamheter. 

Övergripande riskanalyser har genomförts för att identifiera prioriterade 

kontrollmoment. Utöver riskanalyser genomförs även bland annat delårsbokslut och 

kontinuerlig uppföljning av verksamhetsplan. 

År 2021 ska nämndens verksamheter arbeta målinriktat med egenkontroller inom social 

dokumentation. Fokus kommer ligga på genomförandeplaner och granskningen utav 

dessa sker halvårsvis. Genomförandeplaner visar på om omsorgstagaren får rätt insatser 

och om insatserna blir utförda på rätt sätt. 

Nämnden vill även säkra att verksamheterna följer rutin kring upphandling. 

Kontrollmomentet uppmärksammar riskerna att frångå upprättad rutin som kan medföra 

otillåten direktupphandling med höga vitesbelopp som följd. 

Slutligen har nämnden ett kontrollmoment rörande medarbetare. Risken handlar om 

bristande uppföljning av resultat på HME- enkäten eller motsvarande vid negativ 

avvikelse. Fokus kommer ligga på att aktivt arbeta med resultatet av HME- enkäten 

eller motsvarande för att förbättra och utveckla kommunen till en hållbar och attraktiv 

arbetsplats. 

Utöver den interna kontrollplanen så genomför samtliga verksamheter lokala 

egenkontroller enligt SOSFS 2011:9 för att säkerställa att verksamheten följer gällande 

lagar/förordningar och drivs med god kvalitet. Verksamheterna fyller löpande i 

uppmärksammande kontrollmoment under fliken systematiskt kvalitetsarbete i Stratsys. 

Kontrollmomenten delas in i Socialtjänstlagens kvalitetsområden: helhetssyn och 

samordning, självbestämmande och integritet, trygghet och rättssäkerhet, 

kunskapsbaserad och effektiv verksamhet samt tillgänglighet och jämlikhet. 

Verksamheternas egenkontroller ligger sedan till grund för den övergripande 

riskanalysen som genomförs vid framtagandet av den interna kontrollplanen för 

Socialnämnden. 
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2 Kommunens arbete med intern styrning och 
kontroll 

Under 2014 antogs ett uppdaterat reglemente för kommunens arbete med intern styrning 

och kontroll. 

Syfte 

Reglementet syftar till att Upplands-Bro kommun ska ha en god intern styrning och 

kontroll i sin verksamhet. Till reglementet finns tillämpningar samt 

nämndernas/bolagens anvisningar och mallar för arbetet med intern styrning och 

kontroll i den egna verksamheten. 

Reglementet gäller för den kommunala verksamheten i sin helhet samt för de 

kommunägda bolagen, vilka ägs av kommunen till minst 50 %. 

Definition 

”Intern styrning och kontroll är generellt definierad som en process, utförd av en 

organisations styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran 

om att målen uppfylls inom följande kategorier: 

• Effektivitet och produktivitet i verksamheten. 

• Tillförlitlig (finansiell) rapportering. 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler.” 

Ur COSO: s ramverk för ”Internal Control” 1992 

Intern styrning och kontroll (ISK) definieras som ett gemensamt angreppssätt för en 

organisations interna styrning (t ex mål, processer, riktlinjer och rutiner) och dess 

uppföljning (rapportering, analyser, kontroller och undersökningar), samt hur styrningen 

och uppföljningen hänger ihop och stödjer varandra. 

Intern styrning och kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 

• att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, det vill säga god 

ekonomisk hushållning, 

• att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är 

ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, 

• att de regler och riktlinjer som finns följs, 

• att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs. 

För att allt detta ska kunna säkerställas blir det uppenbart att den interna kontrollen 

behöver vara en integrerad del av det vardagliga arbetet, att den inte är en isolerad 

aktivitet. Den vävs in i och berör många delar och processer i verksamheten: – 

organisationen med tydliga och dokumenterade åtaganden, ansvar och befogenheter; – 

personalens förutsättningar, kunskaper och attityder; – verksamhetens styr- och 

rapporteringssystem. 

Det innebär  

• Genomtänkt och fungerande styr- och kontrollprocess krävs för att nå målen 

• Risker att inte nå målen är fokus för processen 

• Processen syftar till att ge en rimlig försäkran om att målen nås 

• Processen ska vara ett stöd för och inkludera ledningen, inte reduceras till 
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formalia 

• Processen bör utformas från en gemensam grund, för att skapa transparens och 

tillgodose krav från externa intressenter 

• Att man tar till åtgärder det vill säga styrsignaler och kontroller, för att reducera 

riskerna 

• Att verksamhetsledningen ansvarar och stödjer 

COSO-ramverket 

COSO-ramverket är ett amerikanskt ramverk som vedertaget används för arbetet med 

intern styrning och kontroll både i privat och offentlig verksamhet, men främst inom 

offentlig verksamhet. Ramverket innehåller verktyg för ett systematiskt arbete med 

intern styrning och kontroll och är grunden för arbetet i Upplands-Bro kommun. 

COSO-ramverket består av fem komponenter. 

Kontrollmiljö. Det är viktigt att sätta in den interna kontrollen i sitt sammanhang, i den 

omgivning som den interna kontrollen verkar i och påverkas av. Kontrollmiljön utgörs 

bland annat av lagar och andra regelverk, organisation, ansvar och befogenheter. 

Informella faktorer som värdegrund, intern kultur och ledarskap är minst lika viktiga. 

Tillåter klimatet en öppen dialog om brister eller problem? Hur agerar ledningen i olika 

situationer? 

Riskanalys. Det konkreta arbetet med intern kontroll behöver bygga på en 

riskbedömning. Vilka risker eller hot kan finnas? Hur troligt är det att dessa 

förekommer och hur allvarliga bedömer vi deras konsekvenser på förtroende, 

verksamhet och ekonomi? 

Kontrollaktiviteter. Intern kontroll består i praktisk gärning av många olika rutiner och 

kontrollaktiviteter. Det är både sådana som är inbyggda i det löpande arbetet och 

särskilda uppföljande kontrollinsatser vid bestämda tidpunkter. Kontrollaktiviteterna 

syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och brister. 

Information och kommunikation. Ett starkt system för intern kontroll behöver tydlig 

och löpande information och kommunikation mellan medarbetare och ledning. 

Informationen fungerar som smörjmedel och skapar också motivation – alla behöver 

veta vad som gäller. Medarbetare behöver information om uppdrag, ansvar, 

förutsättningar, rutiner m m. Ledningen behöver information för att kunna styra. 

Förtroendevalda behöver information för att kunna besluta, följa upp, omprioritera. 

Tillsyn. Det är viktigt att hålla efter hur den interna kontrollen fungerar så att inte 

rutiner glöms bort, förringas eller blir förslappade. En kontinuerlig uppföljning och 

utvärdering säkrar att systemet hålls igång och förbättras. 

Upplands-Bro kommun tillämpar alla komponenterna och fokus ligger på riskhantering 

– riskanalys, kontrollplan och tillsyn. 
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3 Organisation för intern styrning och kontroll 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och kontrollen för 

hela kommunen. Dessutom ansvarar Kommunstyrelsen för att säkerställa 

tillfredsställande intern styrning och kontroll i de verksamheter de är direkt ansvariga 

för samt att följa upp och bedöma nämndernas och bolagsstyrelsernas hantering av den 

interna styrningen och kontrollen för sina verksamheter. Kommunstyrelsen ansvarar för 

att upprätta en övergripande organisation för att säkerställa arbetet i 

tjänstemannaorganisationen. 

Nämnderna 

Kommunallagen 6 kap 7 §: 

”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller 

för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.” 

För Upplands-Bro kommun innebär detta att nämnderna ansvarar för intern styrning och 

kontroll i sina egna verksamheter genom att: 

• Fastställa anvisningar för arbetet med intern styrning och kontroll i de egna 

verksamheterna och årligen uppdatera dessa.  

• Årligen fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens 

riskanalyser 

• Årligen följa upp arbetet med intern styrning och kontroll 

• Årligen rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning 

och kontroll 

Bolagsstyrelsen 

Bolagsstyrelserna för de kommunägda bolagen har motsvarande ansvar som nämnderna 

har för sin verksamhet, det innebär att 

• Bolagsstyrelsen ansvarar för att bolaget, inom ramen för detta reglemente och 

tillhörande ramverk, säkerställer den interna styrningen och kontrollen inom 

bolaget 

• Bolagsstyrelsen fastställer anvisningar, mallar och/eller rutiner för arbetet med 

intern styrning och kontroll i den egna verksamheten 

• Bolagsstyrelsen rapporterar årligen till Kommunstyrelsen hur bolagets interna 

styrning och kontroll fungerar, vilka kontroller och åtgärder som genomförts 

samt resultatet av dessa 

Kommundirektör 

Kommundirektören ansvarar för att ta fram det underlag som årligen stödjer det 

övergripande arbetet med intern styrning och kontroll. 

  

Kontorschef samt verkställande direktör 

Kontorschef respektive VD har det yttersta verksamhets- och resultatansvaret inför 
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nämnden respektive bolagsstyrelsen samt uppgiften att tydliggöra mål och ansvar i 

organisationen. I detta ansvar ligger att kontorschef respektive VD ska leda arbetet med 

att åstadkomma och upprätthålla en god intern styrning och kontroll. Det innebär att: 

• Med utgångspunkt i de fastställda tillämpningarna organisera verksamheten för 

att på effektivaste sätt nå målen 

• Ha det yttersta ansvaret för att verksamhetens processer och rutiner finns 

dokumenterade och följs upp 

Kontorschef respektive VD är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 

interna kontrollen fungerar. Eventuella avvikelser ska snarast rapporteras till nämnd 

eller styrelse. Det är kontorschefens eller VD:s ansvar att omgående ta initiativ till 

åtgärder. 

Verksamhetsansvarig 

De ansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa beslutade 

regler och anvisningar om intern styrning och kontroll samt att informera medarbetare 

om innebörden av dessa. 

Vidare ska de verka för att medarbetarna arbetar mot uppställda mål och att 

arbetsmetoder som används bidrar till en god intern styrning och kontroll. 

Brister i den interna styrningen och kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast 

överordnad eller den funktion som är utsedd för ändamålet. 
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Kategori Process Risker 

Efterlevnad av tillämpliga lagar och 
regler 

Social dokumentation- social- och 
arbetsmarknadsavdelningen 

1  Genomförandeplaner eller 
dylikt saknas 
 
Beskrivning av risk 
Brukaren får inte rätt insatser eller 
att insatserna inte blir genomförda 
på rätt sätt. 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig Konsekvens 
3. Kännbar 
 

Upphandling 

2  Rutiner kring upphandling 
följs inte. 
 
Beskrivning av risk 
Höga vitesbelopp och otillåten 
direktupphandling 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig Konsekvens 
3. Kännbar 
 

Arbetsmiljö 

3  Uppföljning av resultat på 
HME-enkäten eller motsvarande 
följs inte upp i tillräcklig 
utsträckning i samtliga 
verksamheter 
 
Beskrivning av risk 
Enheterna visar på bristande 
uppföljning av resultat på HME- 
enkäten eller motsvarande vid 
negativ avvikelse. 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig Konsekvens 
3. Kännbar 
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5 Årets planerade kontrollmoment 

5.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler 

5.1.1 Process: Social dokumentation- social- och arbetsmarknadsavdelningen 

Risker Kontrollmoment Vad kontrolleras? 
Hur sker 
kontrollen? 

När utförs 
kontrollen? 

Ansvarig 

 
Genomförandeplaner 
eller dylikt saknas  

Egenkontroller 
av social 
dokumentation  

Social 
dokumentation 
specif kt 
genomförandeplaner 

Granskning 
enligt mall 

Halvårsvis. 
 

 
 

5.1.2 Process: Upphandling 

Risker Kontrollmoment 
Vad 
kontrolleras? 

Hur sker 
kontrollen? 

När utförs 
kontrollen? 

Ansvarig 

 Rutiner 
kring 
upphandling följs 
inte.  

Inför köp av 
tjänst eller varor 
kontrollera 
upphandlade 
leverantörer  

Att köp sker 
enligt avtal 

Kontrollera 
avtalskatalog 
inför alla köp. 

Vid varje köp 
 

 
 

Kontroll att köp 
av tjänst eller 
varor sker enligt 
avtal/upphandlad 
leverantör  

Att köp sker 
enligt avtal 

Stickprov på tre 
fakturor 

Halvårsvis 
 

 
 

5.1.3 Process: Arbetsmiljö 

Risker Kontrollmoment 
Vad 
kontrolleras? 

Hur sker 
kontrollen? 

När utförs 
kontrollen? 

Ansvarig 

 Uppföljning 
av resultat på 
HME-enkäten 
eller 
motsvarande 
fö js inte upp i 
tillräcklig 
utsträckning i 
samtliga 
verksamheter  

Avdelningschef 
begär in 
upprättad 
handlingsplan  

Att 
handlingsplan är 
upprättad och 
fö js 

Handlingsplan 
ska lämnas in till 
avdelningschef 
inom given 
tidsram 

Efter genomförd 
enkät 
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Yttrande - Storsthlms rekommendation gällande 
överenskommelse om samverkan vid 
uppsökande verksamhet – munhälsa 

Förslag till beslut 

Socialnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen  

 anta överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 

(munhälsobedömning och munvårdutbildning) och nödvändig tandvård 

 meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni år 2021 med e-

post till registrator@storsthlm.se 

 

Sammanfattning 

Denna överenskommelse är en revidering av tidigare överenskommelse från år 

2012 mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om 

samverkan vid uppsökande verksamhet. Den uppsökande verksamheten 

omfattar personer med ett varaktigt behov av omfattande vård- och 

omsorgsinsatser samt personer som omfattas av lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Personerna som omfattas har rätt till avgiftsfri 

munhälsobedömning i hemmet samt nödvändig tandvård till samma avgift som 

hälso- och sjukvård. I den uppsökande verksamheten ingår även 

munvårdsutbildning till vård- och omsorgspersonal med både teoretisk och 

praktisk information. Syftet med den uppsökande verksamheten är att skapa 

förutsättningar för en god daglig munvård. 

Denna reviderade överenskommelse har omarbetats med uppdateringar och 

förtydliganden. Revideringen har inte medfört någon betydande förändring. 

Till överenskommelsen har ett rutindokument tagits fram tillsammans med 

kommunerna i länet. 

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 18 mars 2021  
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 Rekommendation om att anta Överenskommelse om Samverkan vid 

uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och 

munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård 

 Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och 

munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård - Rutin 

 

Ärendet 

Mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm finns sedan år 

2012 en överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet 

(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård.  Denna 

överenskommelse har nu reviderats vilket innebär att vissa delar har omarbetats, 

uppdaterats och förtydligats. Revideringen har inte medfört någon betydande 

förändring. Överenskommelsen förtydligar parternas gemensamma och enskilda 

ansvar för att de personer som har rätt till munhälsobedömning erbjuds denna 

samt att vård- och omsorgspersonal får teoretisk och praktisk undervisning i 

munhälsovård. Syftet med den uppsökande verksamheten är att skapa 

förutsättningar för en god daglig munvård. Detta förutsätter en god samverkan 

mellan region och kommun där ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och 

känd hos berörda verksamheter. Tandvårdsförordningen (1998:1338) 12 § 

förtydligar att regioner och kommuner ska samverka så att de som tillhör 

målgruppen får det tandvårdsstöd de har rätt till. 

Den uppsökande verksamheten utförs av regionens avtalade tandvårdsföretag 

som ansvarar för att utföra årliga munhälsobedömningar för de personer i 

målgruppen som tackat ja till erbjudandet samt att utbilda kommunernas vård- 

och omsorgspersonal i munhälsovård.  

Uppsökande verksamhet omfattar personer med ett varaktigt behov av 

omfattande vård- och omsorgsinsatser och personer som omfattas av lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den uppsökande 

verksamheten ingår som en del i tandvårdsstödet till vissa äldre och 

funktionshindrade, som infördes den 1 januari 1999. Den berättigade ska 

erbjudas att få ett minimerat besvär från tänder och munslemhinna, bibehålla 

relevant tuggförmåga och utseende.    

Kommunens ansvar innebär bl a i denna överenskommelse att  

- aktivt arbeta för att identifiera alla som tillhör målgruppen 

- utfärda och förnya tandvårdstödsintyg skyndsamt 

- erbjuda munhälsobedömningar samt vid behov erbjuda nödvändig 

tandvård 

- erbjuda berättigade en god daglig munvård där tid för daglig munvård  

som ska ingå i den personlig hygienen 
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- tillhandahålla en kontaktperson gentemot regionen som tar emot och  

sprider information om den uppsökande verksamheten och deltar i 

möten gentemot regionen 

- administrera behörighet för intygsutfärdare, tillse att dess går regionens 

webbutbildning för intygsutfärdare samt ansvara för aktuella boende- 

och kontaktuppgifter registreras och uppdateras 

- i samverkan med regionen och dess avtalade tandvårdsföretag samverka 

för att ovanstående uppfylls 

Begreppet personer med ett varaktigt och omfattande behov av vård- och 

omsorgsinsatser innebär ett behov av personlig omvårdnad större delen av 

dygnet, det vill säga minst 3 ggr/dygn samt nattillsyn (vilken kan likställas med 

trygghetslarm). Med varaktigt behov menas ett behov som förväntas kvarstå 

minst ett år. 

Uppföljning av denna överenskommelse sker genom att årliga möten med 

kommunernas kontaktpersoner. Region Stockholm tillhandahåller rapporter till 

respektive kommun från regionens IT-system som underlag för dessa 

uppföljningar. 

 

Socialkontorets bedömning 

Socialkontorets bedömning är att då denna reviderade överenskommelse inte 

medför någon betydande förändring mot tidigare version, samt att 

Tandvårdsförordningen (1998:338) 12 § anger att regioner och kommuner ska 

samverka så att de som tillhör målgruppen får det tandvårdsstöd de har rätt till, 

så finns inget att erinra mot denna överenskommelse. 

 

Barnperspektiv 

Denna överenskommelse bedöms inte ha betydelse ur barnperspektiv då den 

bygger på ett erbjudande som är frivilligt för den enskilde att acceptera eller 

avstå från. 

 

   

Socialchef   

 Avdelningschef Social och 

Arbetsmarknadsavdelningen  
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REKOMMENDATION UT 
2020-12-10 
S/20/0164 

   
 

Kommunstyrelser 
Berörda förvaltningschefer inom 
socialförvaltning 

 

  

Storsthlm, Box 38145, 100 64 Stockholm 

Besöksadress: Södermalmsallén 36, Stockholm  
08-615 94 00 info@storsthlm.se storsthlm.se Org.nr. 222000-0448 

 

 

Rekommendation om att anta 
Överenskommelse om Samverkan vid 
uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och 
munvårdsutbildning) och nödvändig 
tandvård 

 

Rekommendation 
 
Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 10 december 2020 att 
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan kommunerna i 
Stockholms län och Region Stockholm avseende samverkan vid uppsökande 
verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård. 
 

Sammanfattning 
 
Kommunerna i Stockholms län rekommenderas att anta reviderad överenskommelse 
om samverkan med Region Stockholm vid uppsökande verksamhet 
(munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård. 
Överenskommelsen förtydligar parternas gemensamma och enskilda ansvar för att de 
personer som har rätt till munhälsobedömning får erbjudande om munhälsobedömning 
samt att personalgrupper får undervisning i munhälsovård. Den reviderade 
överenskommelsen innebär att vissa delar har omarbetats, uppdaterats och förtydligats, 
men revideringen har inte lett till någon betydande förändring.   



      renskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet – munhälsa - SN 21/0055-2 Yttrande - Storsthlms rekommendation gällande överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet – munhälsa : Rekommendation munhälsovård.pdf

 
 

 

2(3) 

Beskrivning av ärendet 

 
Mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm finns sedan år 2012 en 
överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning 
och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård. Överenskommelsen förtydligar 
parternas gemensamma och enskilda ansvar för att de personer som har rätt till 
munhälsobedömning får erbjudande om munhälsobedömning samt att 
personalgrupper får undervisning i munhälsovård. 

Den uppsökande verksamheten omfattar personer med ett varaktigt behov av 
omfattande vård- och omsorgsinsatser och personer som omfattas av lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Personerna som omfattas har rätt till 
avgiftsfri munhälsobedömning i hemmet, samt nödvändig tandvård, till samma avgift 
som hälso- och sjukvård. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet. 
 
I den uppsökande verksamheten som utförs av avtalade tandvårdsföretag ingår 
dessutom munvårdsutbildning till vård- och omsorgspersonal. Munvårdsutbildning ska 
inkludera teoretisk och praktisk information om munvård som en del i omvårdnaden. 

Syftet med den uppsökande verksamheten är att skapa förutsättningar för en god daglig 
munvård. Detta förutsätter en god samverkan mellan region och kommun där 
ansvarsfördelning och samverkan är tydlig och känd hos berörda verksamheter.  
 
Den reviderade överenskommelsen innebär att vissa delar har omarbetats, uppdaterats 
och förtydligats, men revideringen har inte lett till någon betydande förändring.  

Tills att den reviderade överenskommelsen träder i kraft kommer ett nytt 
rutindokument att tas fram tillsammans med kommunerna i länet. 

 

Ärendegång 
 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med 
undertecknande. 
 
Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat 
anta överenskommelsen, dock tidigast 2021-09-01. 
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Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 30 juni år 2021 med 
e-post till registrator@storsthlm.se. 
 

Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av  

 
 

Bilagor 
1. Ny överenskommelse 

 

Med vänlig hälsning 
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                    ndation gällande överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet – munhälsa : Komplettering av information: Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård - Rutin.pdf

 

 Sida 2 

 

Rutin fö r samverkan inöm 
uppsö kande verksamhet 

Region Stockholms tandvårdsstöd omfattar personer som är folkbokförda i 
Stockholms län. 

Rutinen gäller tidigast från 1 september 2021.  

Rutinen förvaltas och revideras löpande av tandvårdsenheten i samråd med 
tjänstemannastyrgruppen Sammanhållen vård och omsorg. 

 

Tandvårdsenheten är en del av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region 
Stockholm. Tandvårdsenheten planerar, beställer och följer upp 
tandvårdsverksamheten för barn- och ungdomstandvård samt regionfinansierat 
tandvårdsstöd till vuxna. 

Vid frågor om den uppsökande verksamheten och tandvårdsstödsintyg kontakta 
er kommunala kontaktperson för uppsökande verksamhet i kommun.  

 

Vid frågor till tandvårdsenheten:  

Telefon 08-123 133 00, knappval 3, mån-fre kl. 9-11 

Mail tandvardsenheten.hsf@sll.se   

Postadress Box 6416, 113 82 Stockholm 

 

För IT support vid systemfrågor kontakta: 

Supportformulär       http://tellus.sll.se/ 

Telefon                 08-123 133 00 knappval 1, mån-fre kl. 7-17.30 
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Inledning 

Grunden för denna rutin utgörs av tandvårdslag (1985:125) och 
tandvårdsförordning (1998:1338). Överenskommelsen mellan Region 
Stockholm och kommunerna i Stockholms län är ett övergripande dokument 
som beskriver parternas ansvarsområde medan rutinen är en beskrivning om 
hur det praktiskt ska fungera inom uppdraget.  
 
Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län ska samverka för att vissa 
äldre och funktionshindrade som omfattas av tandvårdsstödet erbjuds 
uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård. Det är kommunen som ska 
identifiera de personer som har rätt till tandvårdsstödsintyg och möjliggöra att 
tandvårdspersonal kan genomföra munhälsobedömning och 
munvårdsutbildning. I de fall en kommunkontakt saknas eller vid externa 
placeringar utfärdar tandvårdsenheten tandvårdsstödsintyg.   
 
Region Stockholm har tecknat avtal med tandvårdsföretag som utför den 
uppsökande verksamheten, där munhälsobedömning ingår. Den berättigade 
kan inte välja vem som utför munhälsobedömningen.  
 
Personer som är berättigade till uppsökande verksamhet ska erbjudas avgiftsfri 
munhälsobedömning en gång per år. Munhälsobedömningen innebär att 
tandvårdspersonalen gör en bedömning av munhåla, tänder, och 
tandersättningar samt ger den berättigade och vård- och omsorgspersonal, 
information och instruktion om behovet av daglig munvård. Bedömningen 
består även av individuell rådgivning om hur den dagliga munvården ska skötas.  
 
Om det finns behov av nödvändig tandvård ska tandvårdspersonalen informera 
den enskilde och berörd personal. Den berättigade väljer själv vem som utför 
den nödvändiga tandvården.  
 
 

Tandvårdsstödsintyg - 

Målgrupp 

Bestämmelser om uppsökande verksamhet finns i 8a § tandvårdslag  
(1985:125).  
 
För att få tandvårdsstödsintyg ska den enskilde ha ett varaktigt behov av 
omfattande vård- och omsorgsinsatser eller omfattas av lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Intyg kan utfärdas från och med det år 
personen fyller 24 år. 
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I vissa fall måste man tillämpa en samlad bedömning gällande 
omvårdnadsbehovet, se rubrik Behovet av omvårdnad. 
 

Berättigade grupp N1 

Personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 12 kap. 1 
§ hälso- och sjukvårdslag (2017:30) och som har ett varaktigt behov av 
omfattande vård- och omsorgsinsatser.  
 
Kommunen utfärdar tandvårdsstödsintyg vid biståndsbedömning alternativt av 
behörig personal på boendet. 

Berättigade grupp N2 

Personer som får varaktig och omfattande hemsjukvård (sjukvård i hemmet).  
 
Personer som får omfattande medicinsk behandling och har ett varaktigt behov 
av omfattande vård- och omsorgsinsatser. Personer som endast får enklare 
medicinsk behandling omfattas inte, exempelvis omläggning av bensår eller 
hjälp med ögondroppar.  
 
Tandvårdsenheten utfärdar tandvårdsstödsintyg efter inkommit intyg från 
sjukvården som styrker att personen tillhör målgruppen. 

Berättigade grupp N3 

Personer som omfattas av lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Boendeformen är inte avgörande och personen har 
rätt till tandvårdsstödsintyg oavsett pågående insats eller inte. 

Kommunen utfärdar tandvårdsstödsintyg. Tandvårdsenheten kan vid externa 
placeringar i annan kommun inom Stockholms län utfärda tandvårdsstödsintyg 
förutsatt att den enskilde omfattas av LSS och att underlag som styrker detta 
finns.  
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Berättigade grupp N4 

Berättigade grupp 4a 

Personer som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande vård- 
och omsorgsinsatser. Personer som får omvårdnad via kommunens hemtjänst 
och/ eller närstående.  
 

Kommunen utfärdar tandvårdsstödsintyg. Tandvårdsenheten utfärdar 
tandvårdsstödsintyg till personer som inte har kontakt med kommunen. Intyg 
om omvårdnadsbehovet måste styrkas från läkare eller distriktssköterska.  

Berättigade grupp 4b 

Personer som bor i egen bostad och har ett varaktigt behov av omfattande vård- 
och omsorgsinsatser och har en psykossjukdom eller annan grav psykisk 
störning som varat längre än ett år. Den diagnosticerade psykiska sjukdomen 
ska ha medfört ett omfattande funktionshinder som gör att man av egen kraft 
inte kan uppsöka tandvården eller inse behovet av tandvård. 
 

Kommunen utfärdar tandvårdsstödsintyg. Tandvårdsenheten utfärdar 
tandvårdsstödsintyg till personer som helt saknar kontakt med kommunen, 
förutsatt att adekvat underlag från socialpsykiatri inkommer till 
tandvårdsenheten.  

 

Behovet av omvårdnad 

Det är inte boendeformen som är avgörande för om en person omfattas, utan 
det individuella behovet av omvårdnad.  
 
Omvårdnad innebär i detta sammanhang att personal inom hemtjänst, sjukvård 
eller närstående, rent praktiskt ger vård eller omsorg till någon annan person. 
Det är den samlade bedömningen av omvårdnadsbehovet som avgör om en 
person är berättigad, det innebär exempelvis att en person kan få hjälp av både 
närstående och hemtjänstpersonal.  
 
Med omfattande, menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet, det 
vill säga minst tre gånger/dygn samt tillsyn under natten. ”Tillsyn under natten” 
kan likställas med trygghetslarm, förutsatt att omvårdnadsbehovet är varaktigt 
och omfattande. Det kan finnas personer som uppfyller kraven avseende 
omvårdnadsbehov, men avböjt nattillsyn. Även dessa personer har rätt till 
tandvårdsstödsintyg.  
 
Med varaktigt, menas ett behov som förväntas kvarstå minst ett år.  
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Munhälsobedömning 

Den berättigade ska erbjudas avgiftsfri munhälsobedömning en gång per år. Det 
är en förenklad kontroll av munhåla, tänder och tandersättningar som utförs av 
legitimerad tandhygienist eller legitimerad tandläkare i egen bostad eller på 
särskilt boende.  
 
Syftet är att ge individuella råd om munhygien till patienten och den som sköter 
omvårdnaden så att den dagliga munvården utförs, samt att en 
behovsbedömning av nödvändig tandvård görs. Om personen tackar nej till 
munhälsobedömning ska personen få ett nytt erbjudande året därpå av 
kommunen.  
 
Vård- och omsorgspersonal ska aktivt delta för att ge information om personens 
allmäntillstånd och speciella problem. Tandvårdspersonalen utför 
munhälsobedömning och registrerar epidemiologiska uppgifter, exempelvis 
tuggförmåga och eventuell förekomst av smärta. Vård- och omsorgspersonal ska 
även ta emot praktiska råd om hur den dagliga munhygienen ska skötas. 
Individuella instruktioner om munvård upprättas på ett munvårdskort som ett 
stöd för den dagliga munvården. Munvårdskortet förvaras tillgängligt för den 
som hjälper till med den dagliga munvården.  
 
Ordination ges i förekommande fall efter munhälsobedömning till ansvarig 
sjuksköterska.  
 
 

Munvårdsutbildning 

I den uppsökande verksamheten ingår utbildning i munhälsa till vård- och 
omsorgspersonal. Tandvårdsföretag som har avtal med Region Stockholm 
ansvarar för utbildningen. Munvårdsutbildning ska inkludera teoretisk och 
praktisk information om munvård som en del i omvårdnaden. 
Utbildningstillfällena ska planeras i samverkan med ansvarig för vård- och 
omsorgspersonalen och anpassas efter det behov personalen har. 
Munvårdsutbildningarna syftar till att personalen ska ha kompetens att:  

 sköta den dagliga vården av mun och tänder, inklusive broar, proteser och 
implantat,  

 tolka signaler och symptom som uttrycker behov av odontologiska 
vårdinsatser, 
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 förstå behandlingsråd från tandvårdspersonal, bl.a. genom munvårdskortets 
uppgifter. 

 
Genom regelbunden utbildning ges förutsättning för ett gott omhändertagande 
av daglig munvård. Kommunen är ansvarig för att berörd vård- och 
omsorgspersonal genomgår munvårdsutbildningar.  
 
Tandvårdsföretaget ska förutom munvårdsutbildning erbjuda att utbilda 
munvårdsambassadörer på särskilda boenden. Ambassadörerna ska få 
spetskompetens i munhälsa och vara ett stöd för övrig personal samt en länk 
mellan tandvården och boendet. Tandvårdsföretaget beskriver hur 
munvårdsambassadörer ska få sin spetskompetens. Planering sker i samråd 
mellan tandvårdsföretag och ansvarig på det särskilda boendet och/eller 
medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommun. 
 
Om fler tillfällen av munvårdsutbildning önskas per år planeras det i samråd 
med tandvårdsföretaget.   
 
 

Nödvändig tandvård 

Bedömning av tandvårdsinsatser ska göras med hänsyn till den enskildes 
allmäntillstånd. Nödvändig tandvård ges för att förbättra förmågan att äta, tala 
och inte ha ont. Om den enskildes allmäntillstånd inte tillåter mer omfattande 
behandling ska fokus riktas mot att motverka besvär, lidande och sjukdom i 
munnen.  
 
För den nödvändiga tandvården kan den berättigade själv välja 
tandläkare/tandhygienist. Om den berättigade inte har någon tandläkare/ 
tandhygienist är det den som har avtal om uppsökande verksamhet som ska 
erbjuda att utföra nödvändig tandvård. Berörd personal ska hjälpa till att boka 
tider och se till att den berättigade kommer till tandläkare/tandhygienist.  
 
Vid akuta besvär kontaktas den ordinarie tandläkaren, om sådan inte finns kan 
tandvårdföretag som har avtal inom uppsökande verksamhet kontaktas.  
 
Munhälsobedömning är inte en förutsättning för att få nödvändig tandvård. 
Personer som är berättigade till tandvårdsstödsintyg har rätt till nödvändig 
tandvård oavsett om hen tackat ja eller nej till munhälsobedömning. 
 
Nödvändig tandvård får inte utföras av tandvårdsföretaget i personens boende 
på samma dag som munhälsobedömning, såvida den inte bedöms som akut.  
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Webbutbildning för 

intygsutfärdare 

Region Stockholm tillhandahåller en webbutbildning som riktar sig till alla som 
utfärdar tandvårdsstödsintyg eller gör en bedömning om en person har rätt till 
tandvårdsstödsintyg.  

Syftet med utbildningen är att stärka kunskaperna om tandvårdsstödet och ge 
förutsättning till att alla som är berättigade till tandvårdsstödsintyg ska få det 
på lika grunder. Utbildningen handlar om Region Stockholms tandvårdsstöd 
och beskriver på vilka grunder ett tandvårdsstödsintyg kan utfärdas. Den består 
av två delar, webbutbildning i Lärtorget och kunskapstest i IT-systemet 
Symfoni.  

Webbutbildning i Lärtorget finns på lartorget.sll.se, gå till publika kurser sök på 
tandvårdsstödsintyg. Kursen heter Utbildning för utfärdare av 
tandvårdsstödsintyg.  
 
För att få utfärda tandvårdsstödsintyg i IT-systemet Symfoni krävs att 
utfärdaren även svarar på sex frågor som ingår i ett kunskapstest. 
Kunskapstestet finns i inloggat läge i IT-systemet Symfoni. Testet görs vid ett 
tillfälle och behörigheten till systemet sker automatiskt när alla svar är 
godkända.  
 
 

Erbjudande om 

munhälsobedömning 

I samband med att ett tandvårdsstödsintyg utfärdas ska den berättigade 
informeras om, och erbjudas en årlig munhälsobedömning. Det är viktigt att 
den enskilde förstår vad hen har tackat ja eller nej till. Svaret registreras i 
Symfoni.  
 
Processbeskrivning:  

1. Kommunens biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterska vid 
särskilt boende eller annan behörig intygsutfärdare identifierar de 
personer som omfattas av uppsökande verksamhet och utfärdar sedan ett 
tandvårdsstödsintyg. I samband med identifieringen erbjuds personen en 
munhälsobedömning. Blanketten Munhälsobedömning – ett erbjudande 
ska användas. Blanketten kan skrivas ut från Symfoni, svaret registreras 
sedan i IT-systemet Symfoni. Om personen tackar ja till 
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munhälsobedömning ska kontaktuppgifter registreras, dessa används av 
tandvårdsföretaget för att boka munhälsobedömningen.  
 

2. Tandvårdsföretagen som har avtal med Region Stockholm får 
information om vilka personer som tackat ja till munhälsobedömning 
genom IT-systemet Symfoni.  
Information om tandvårdsstödsintyg och vad intyget ger rätt till skickas 
till den berättigade personens folkbokföringsadress eller till den adress 
som är angiven i IT-systemet Symfoni. 
 

3. Tandvårdsföretagen som har avtal med Region Stockholm kontaktar den 
enskilde för att boka en munhälsobedömning. Det ska ske inom tre 
månader från det att tandvårdsstödsintyget utfärdats. Planeringen sker 
med de kontaktuppgifter som finns registrerade i IT-systemet Symfoni. 
Det är viktigt att kontaktuppgifterna är korrekta och uppdateras när 
något förändras.  
Om munhälsobedömningen ska utföras i särskilt boende ska uppgift om 
ansvarig kontaktperson registreras i IT-systemet Symfoni. Om 
munhälsobedömningen ska utföras i egen bostad ska utfärdaren 
registrera kontaktuppgifter till exempelvis hemtjänst eller närstående 
eller företrädare för den enskilde. 

4. Vid munhälsobedömningen ska vård- och omsorgspersonal för den 
enskilde delta för att ge information om personens allmäntillstånd och 
situation. Personalen ska också ta emot de instruktioner som ges om 
varje person. 
Tandvårdspersonal utför munhälsobedömningen och skriver 
rekommendationer på ett munvårdskort för den dagliga munvården som 
sparas i den enskildes hem. 
 

5. Om personen bedöms vara i behov av nödvändig tandvård lämnas 
ordination om detta till sjuksköterska. Detta dokumenteras i 
patientjournalen om det finns ett kommunalt hälso- och 
sjukvårdsansvar. 

  
6. Personer som är berättigade till tandvårdsstöd, men som tackat nej till 

munhälsobedömning, ska av kommunen få ett nytt erbjudande 
nästkommande år. Uppgifter om vilka de är hittas i IT-systemet Symfoni 
rapport 3. Svaret registreras i IT-systemet Symfoni, även om svaret är nej 
tack som föregående år ska svaret uppdateras med aktuellt datum.  

Personer som tackat ja till munhälsobedömning får med automatik en ny 
munhälsobedömning nästkommande år. 

 



                    ndation gällande överenskommelse om samverkan vid uppsökande verksamhet – munhälsa : Komplettering av information: Samverkan vid uppsökande verksamhet (munhälsobedömning och munvårdsutbildning) och nödvändig tandvård - Rutin.pdf

 

 Sida 11 

Tandvårdsstödsintyg 

Tandvårdsstödsintyget utfärdas av exempelvis biståndshandläggare, LSS-
handläggare, sjuksköterska eller annan behörig intygsutfärdare. Information 
om tandvårdsstödsintyget skickas till den berättigades adress eller boendeenhet 
som anges i Symfoni. Tandvårdspersonal kan se giltigt tandvårdsstödsintyg i IT-
systemet Symfoni efter att den berättigade legitimerat sig. Den berättigade kan 
logga in i 1177 e-tjänster och se sitt tandvårdsstödsintyg.  
 
Tandvårdsstödsintyg som utfärdats på felaktiga grunder dras in av 
tandvårdsenheten. Kommunens utfärdare av tandvårdsstödsintyg meddelar 
skriftligt den som fått felaktigt tandvårdsstödsintyg och kopian skickas till 
tandvårdsenheten. 

Giltighetstid 

Det går inte att förlänga ett pågående tandvårdsstödsintyg. När ett 
tandvårdsstödsintyg går ut makuleras intyget automatiskt i IT-systemet 
Symfoni. Ett nytt kan utfärdas tidigast påföljande dag efter ny bedömning. 

 N1 10 år 

 N2 4 år 

 N3 4 år 

 N4 4 år 

Giltighetstiden är fastställd enligt ovanstående men går att förkorta vid behov. 

Den som folkbokför sig i annat län eller avlider får sitt tandvårdsstödsintyg 
makulerat i IT-systemet Symfoni per automatik.  

Val av patientkategori 

Patientkategori (N1-N4) väljs automatiskt i IT-systemet Symfoni när man 
registrerar den berättigades boende.  

 För person med omvårdnadsbehov som placeras på särskilt boende väljs 
namn på boende i rullisten i IT-systemet Symfoni (N1). 

 För person med omvårdnadsbehov som tillhör hemsjukvård utfärdar 
tandvårdsenheten intyg (N2).  

 För person som omfattas av LSS och placeras på LSS boende väljs namn på 
boende i rullisten i IT-systemet Symfoni (N3). 
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 För person med omvårdnadsbehov som bor i egen bostad väljs: Egen bostad 
(N4).  

 För person som omfattas av LSS och bor i egen bostad väljs: LSS egen 
bostad (N3). 

 För person som placerats i HVB hem eller korttidsboende väljs: Egen bostad 
(N4)/ LSS egen bostad (N3), då dessa boenden inte registreras i IT-systemet 
Symfoni. 

 

Externa placeringar 

Extern placering i annan kommun inom Stockholms län 

Vid placering av en berättigad person (folkbokförd i Stockholms län) på ett 
boende i en annan kommun kan biståndshandläggaren eller LSS handläggaren 
inte utfärda tandvårdsstödsintyget. Det beror på att behörigheten endast gäller 
den kommun/stadsdel där handläggaren är verksam. I dessa fall ska ett 
underlag skickas per post för säker personuppgiftshantering till 
tandvårdsenheten för utfärdande av tandvårdsstödsintyg. Underlaget ska 
innehålla information om; 

 Personuppgifter. 

 Boendeplacering (namn och adress på boendet). 

 Munhälsobedömning (svar, ja eller nej tack). 

 Kontaktuppgifter för bokning av munhälsobedömning om personen tackat 
ja.  

 

Extern placering i annat län  

Vid placering av en berättigad person (folkbokförd i Stockholms län) på ett 
annat boende i annat län kan biståndshandläggaren eller LSS handläggaren 
utfärda tandvårdsstödsintyg på vanligt sätt i IT-systemet Symfoni. På grund av 
att boendet inte finns i IT-systemet Symfoni måste man vid utfärdandet välja att 
placera personen på egen bostad eller LSS egen bostad. Berättigad person ska 
inte registreras för munhälsobedömning i Stockholms län då 
munhälsobedömning utförs i länet där personen är boende.  
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Administration av 

boendeenheter 

Alla särskilda boenden och LSS boenden ska registreras och uppdateras av den 
boendesamordnare som är verksam i den kommun eller stadsdel i Stockholms 
stad där boendet ligger. Boende för korttidsvistelse och HVB hem ska inte 
registreras i IT-systemet Symfoni. 
 
 

Beskrivning av roller och 
behörigheter i IT-systemet 

Symfoni 

Nedan beskrivs roller och behörigheter i IT-systemet Symfoni. Kommunen 
ansvarar för vilken funktion i kommunen som ska tilldelas en eller flera roller 
med kopplad behörighet.  

Kommunal kontaktperson 

 Kommunal kontaktperson är en kontaktperson mot tandvårdsenheten. Som 
kommunal kontaktperson tilldelas behörigheterna: 

• Att administrera intygsutfärdare. 

• Att administrera tandvårdsstödsintyg i IT-systemet Symfoni.  

 Kommunal kontaktperson är ansvarig för: 

• Att utse och ge behörighet till intygsutfärdare samt uppdatera 
förändringar vid behov. 

• Att intygsutfärdare går regionens webbutbildning (Utbildning för 
utfärdare av tandvårdstödsintyg) på Lärtorget och genomför 
kunskapstestet i IT-systemet Symfoni. Kontaktpersonen ska också 
informera om att utbildningen på Lärtorget är ett kunskapsstöd som är 
tillgänglig för alla som är berörda i processen av utfärdande av 
tandvårdsstödintyg. 

• Att säkerställa att det finns en funktion inom kommunen som registrerar 
och uppdaterar boendeenheter oavsett regi. Detta kan vara 
kontaktpersonen eller överlåtas till annan funktion i kommunen. Den 
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särskilda behörigheten kallas boendesamordnare i IT-systemet Symfoni 
och läggs upp av tandvårdsenheten.   

• Att delta i möten som tandvårdsenheten bjuder in till. 

• Att information som tandvårdsenheten delger gällande uppsökande 
verksamhet kommuniceras till berörda i kommunen.  

• Att informera tandvårdsenheten om förändringar i kommunens 
organisation och annat som berör den uppsökande verksamheten. 

• Att nytt erbjudande om munhälsobedömning ges årligen till personer 
som tackat nej. Uppgiften kan överlåtas till ansvarig på särskilda 
boenden eller ansvarig handläggare för personer som bor i egen bostad.  

• Att följa upp den uppsökande verksamheten med hjälp av 
statistikrapporter i IT-systemet Symfoni. 

• Att kontakta tandvårdsenheten i de fall den uppsökande verksamheten 
inte fungerar enligt överenskommelsen.  

 

 Kommunal kontaktperson har möjlighet att överlåta administrativa 
uppgifter i IT-systemet Symfoni till person som får rollen kommunal 
administratör. Rollen tilldelas behörigheterna: 

• att administrera intygsutfärdare. 

• att administrera tandvårdsstödsintyg i IT-systemet Symfoni. 

 Rollerna kommunal kontaktperson och kommunal administratör beställs 
och registreras av tandvårdsenheten i IT-systemet Symfoni.  

 

Boendesamordnare  

I varje kommun ska det finnas en funktion som registrerar och uppdaterar 
boendeenheter oavsett regi. Detta kan vara kontaktpersonen eller överlåtas till 
annan funktion i kommunen. Den särskilda behörigheten kallas 
boendesamordnare i IT-systemet Symfoni och läggs upp av tandvårdsenheten. 

Rollen innebär att via IT-systemet Symfoni: 

 Lägga upp nya boendeenheter oavsett regi. 

 Uppdatera förändringar av kontaktuppgifter till boendeenheter. 

 Meddela tandvårdsenheten om boenden som stängt. 
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Intygsutfärdare 

Rollen intygsutfärdare tilldelas av kommunal kontaktperson eller kommunal 
administratör. Intygsutfärdare får behörigheten att administrera 
tandvårdsstödsintyg i IT-systemet Symfoni. Intygsutfärdare är exempelvis 
biståndshandläggare, LSS handläggare, sjuksköterska på boende, 
verksamhetschef på boende. Intygsutfärdare är ansvarig för: 
 

 Att genomföra webbutbildning för intygsutfärdare på Lärtorget samt 
genomföra det obligatoriska kunskapstestet i IT-systemet Symfoni. 

 Att identifiera berättigade till tandvårdsstödsintyg och utfärda 
tandvårdsstödsintyg. 

 Att erbjuda och informera den berättigade om munhälsobedömning och 
nödvändig tandvård samt skillnaden mellan dessa. 

 Att registrera berättigades ”ja tack” eller ”nej tack” till munhälsobedömning i 
IT-systemet Symfoni. 

 Att berättigade ska registreras på rätt boendetyp, se rubrik 
Tandvårdsstödsintyg/ Val av patientkategori.  

 

Ytterligare ansvar för intygsutfärdare på särskilda boenden: 

 Uppdatera patientuppgifter vid omplacering och för nyinflyttade på 
boendeenheten i IT-systemet Symfoni. 

• Alla personer på boendet som tackat ja till munhälsobedömning ska få 
det årligen. Tandvårdsföretaget som har avtal med regionen tar kontakt 
med boendet för att boka in munhälsobedömningar. 
Munhälsobedömningen ska planeras så att personal aktivt deltar. 

 I IT-systemet Symfoni, ta fram rapport 3 för egna boendeenheten och erbjud 
på nytt alla berättigade som tidigare tackat nej till munhälsobedömning. 
Uppdatera patientuppgifter i IT-systemet Symfoni även om personen tackat 
nej på nytt så att svarsdatum uppdateras. 

 Notera den berättigades fasta tandläkare/tandhygienist. Övrig personal ska 
känna till vilken tandläkare/tandhygienist som personen har. 
Vårdgivarkontinuitet är en förutsättning för hög vårdkvalitet till de patienter 
som har rätt till nödvändig tandvård.  
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Informationssystem-IT 

system 

Symfoni är ett elektroniskt system som används av Region Stockholm för att 
administrera den regionfinansierade tandvården. Systemet ska användas av 
kommunen för att administrera boendeenheter samt användas för att erbjuda 
munhälsobedömning till berättigad och registrera tandvårdsstödsintyg. I 
systemet finns även rapporter och information om tandvårdsföretag som har 
avtal med regionen.  
 
Symfoni används också av tandvårdsföretag som har avtal inom uppsökande 
verksamhet. Tandvårdsföretagen får information om vilka som tackat ja till 
munhälsobedömning och som ska munhälsobedömmas.  
 
 

Avvikelser 

Om den uppsökande verksamheten inte fungerar enligt överenskommelsen ska 
tandvårdsenheten informeras via ett formulär i IT-systemet Symfoni. Exempel 
på avvikelse som kan rapporteras är när samarbetet mellan tandvårdsföretag för 
munhälsobedömning och munvårdsutbildning och boendeenhet inte fungerar.  
 

Avgifter 

 Munhälsobedömning är avgiftsfri för den berättigade och ska erbjudas en 
gång per år. 

 Munvårdsutbildning och munvårdsambassadörsutbildning är avgiftsfri och 
ska erbjudas minst en gång på år.  

 När den enskilde är i behov av nödvändig tandvård gäller samma avgifter 
som för öppen hälso- och sjukvård. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet 
och registreras i Region Stockholms elektroniska e-frikortstjänst. För 
berättigade över 85 år är det avgiftsfritt. 
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Definitionslista 

Kommunen 
Kommunen och eventuell vårdgivare/utförare. 
 
Vård- och omsorgspersonal 
Person eller personer som i sitt yrke utför hälso- och sjukvård och/eller 
socialtjänst, här inkluderas också hemtjänstpersonal. 
 
Egen bostad 
Personer bosatta i egen bostad. I kommunen brukar det kallas ordinärt boende 
men enligt tandvårdslag (1985:125) heter det egen bostad. Tandvårdsenheten 
skriver därför genomgående egen bostad.  
 
Särskild bostad 
Personer bosatta på särskilt boende exempelvis äldreboende eller LSS-boende. 
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Socialnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Rapportering av ej verkställda och verkställda 
beslut per den 31 januari 2021 

Förslag till beslut 

1. Socialnämnden överlämnar Socialkontorets rapportering av ej verkställda 

och verkställda beslut per den 31 januari 2021 till kommunens revisorer. 

 

2. Socialnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda beslut och 

verkställda beslut per den 31 januari 2021 till Kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 

till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 

beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

 

Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2021 fanns det fem ej verkställda 

beslut enligt LSS. Inga beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har 

avslutats under perioden avseende insats enligt LSS. 

 

Utifrån rådande situation med pågående Covid-19 pandemi samt de, för 

tillfället, gällande nationella rekommendationerna fattades under våren 2020 

beslut i socialnämnden om att tillfälligt stänga delar av kommunens dagliga 

verksamheter (SN 20/0011-5). Efter årsskiftet öppnade daglig verksamhet och 

sysselsättning på halvtid med tre dagar verksamhet ena veckan och två dagar 

den andra veckan. Det här med anledning av att minska smittspridning och 

efterleva kravet om max åtta personer i grupp. Dessa åtgärder genererade icke 

verkställda eller delvis icke verkställda beslut för ett antal individer. 

Rapportering har dock fortsatt fortlöpande till Inspektionen för vård och 

omsorg under perioden. 

 

Femtionio avbrott i verkställighet (LSS) återrapporteras med anledning av 

Covid-19 fram till rapporteringstillfälle 31 januari 2021. 

 

Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2021 fanns det sex ej verkställda 

beslut enligt SoL. Inga beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har 

avslutats under perioden avseende insats enligt SoL. 

 

Fem avbrott i verkställighet (SoL) återrapporteras inom handikappomsorg fram 

till rapporteringstillfälle 31 januari 2021. Det här med anledning av att 
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Datum Vår beteckning 2 (4)  
2021-03-24 SN 21/0111 

 

 

verksamhet upphör på grund av arbetsmiljöskäl och ersättningsverksamhet 

saknas. Dock pågår arbete med tillgång till nya lokaler, vilket kommer 

möjliggöra verkställighet.  

 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 24 mars 2021.  

 Statistikrapport 

Ärendet 

Kommunerna har från den 1 juli 2006 genom en ändring i SoL samt från den 1 

juli 2008 genom ett tillägg i LSS, skyldighet att rapportera in gynnande beslut 

som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO). Från samma datum gäller även skyldigheten att 

rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom 

tre månader från dagen för avbrottet. 

 

Alla ej verkställda beslut som rapporterats ska alltid återrapporteras när 

beslutet har verkställts. 

 

Rapporteringen till IVO och kommunens revisorer ska ske på individnivå och 

lämnas in en gång per kvartal. 

 

En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd som någon är 

berättigad till kan åläggas att betala en särskild avgift. Det lägsta beloppet för 

en sanktionsavgift är tio tusen kronor och den högsta en miljon kronor. 

 

 

Nuläge vid rapporteringstillfället 31 januari 2021 

 

Insatser enligt LSS 

 

Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2021 fanns det fem ej verkställda 

beslut enligt LSS. Tre av ärendena avser stängd daglig verksamhet på grund av 

covid-19. I det ena fallet har utökning av assistans beviljats enligt LSS 9.2 

under perioden augusti till december. Det fjärde ärendet avser bostad med 

särskild service. Den enskilde har tackat ja den 28 februari 2020 och 

bostadsanpassning och renovering pågår innan beslutet kan verkställas. Det 

femte ärendet avser korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Förslag på 

verkställigheter har lämnats utan resultat och det kan eventuellt bli aktuellt med 

annan insats. 

 

Inga beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har avslutats under 

perioden i avseendet insatser enligt LSS. 

 

Femtionio avbrott i verkställighet återrapporteras med anledning av Covid-19 

fram till rapporteringstillfälle 31 januari 2021. Skäl till avbrott i verkställighet 
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är i huvudsak att daglig verksamhet LSS har varit stängd eller delvis stängd på 

grund av pandemin. I de flesta av fallen har de enskilda tackat nej till uppstart 

av daglig verksamhet. De enskilda har erbjudits bland annat aktiviteter inom 

boende LSS. Exempelvis har de enskilda under en period vistats hos anhöriga 

eller beviljats tillfällig utökad personlig assistans. I två fall har de enskilda 

blivit sjukskrivna. De enskilda har även erbjudits praktikplats, haft egna hinder 

att delta på daglig verksamhet eller inväntat specifik verksamhet. 

 

Individ och familjeomsorg, insatser enligt SoL 

 

Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2021 fanns det fem ej verkställda 

beslut enligt SoL från individ och familjeomsorgen. Ett ärende avser 

öppenvårdsverksamhet där insatsen startar efter semester enligt 

överenskommelse med familjen. Det här med anledning av att den enskilde inte 

ska få ett glapp i kontakten med familjebehandlare. De fyra övriga ärendena 

avser sociala lägenheter där det inte har funnits passande lägenheter till de 

enskilda. 

 

Handikappomsorg, insatser enligt SoL 

 

Vid rapporteringstillfället den 31 januari 2021 fanns det ett ej verkställt beslut 

enligt SoL från handikappomsorgen. Beslutet rör sysselsättning som är 

framskjuten på grund av Covid-19. 

 

Inga beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda har avslutats under 

perioden i avseendet insatser enligt SoL. 

 

Fem avbrott i verkställighet (SoL) återrapporteras inom handikappomsorg fram 

till rapporteringstillfälle 31 januari 2021. Det här med anledning av att 

verksamhet upphör på grund av arbetsmiljöskäl och ersättningsverksamhet 

saknas. Ärendena avser daglig sysselsättning. 
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Barnperspektiv 

Socialkontoret konstaterar att denna rapport inte står i strid med barnets bästa.  

  

 

 

 

Socialkontoret 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef Social och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

 

 

 

Bilagor 

1. Statistikrapport 

Beslut sänds till 

 Kommunfullmäktige 

 Kommunens revisorer 
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Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
 

Rapporteringstillfälle 31 januari 2021 

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (LSS) 

Beslutsdatum för 
gynnande beslut 
som ej verkställts 

Korttidsvistelse 
utanför det egna 
hemmet 

Bostad med 
särskild service 

Daglig 
verksamhet 

Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

Datum för 
verkställighet/avslut 

Inget att rapportera. 

 
      

 
Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (LSS) 

  

Beslutsdatum för 
gynnande beslut 
som ej verkställts 

Korttidsvistelse 
utanför det egna 
hemmet 

Bostad med 
särskild service 

Daglig 
verksamhet 

Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

Kommentar 

2014-10-15  X   X Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande – 2015-02-17, 2015-04-
15, 2016-04-05, 2019-05-15 samt 
2019-10-07, 2020-01-15. Tackat ja 
2020-02-28. Bostadsanpassning 
pågår 2020-10-02. 

2020-03-10   X  X DV stängt pga covid-19. 

2020-02-26 X    X Förslag på verkställigheter har 
lämnats utan resultat. Insats har 
följts upp, ev aktuellt med annan 
insats. 

2020-06-11   X X  DV stängt pga covid-19. 
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2020-09-08   X X  DV stängt pga covid-19 
Har beviljats utökning assistans 
enligt LSS 9.2 under perioden aug-
dec. 

 
 
 
 
 
Avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader (LSS) 

  

Datum för avbrott i 
verkställighet 

Insats  Datum för 
verkställighet/avslut  

Kvinna
/ flicka 

Man/ 
pojke 

Orsak Kommentar 

2020-03-02 Daglig verksamhet   X  100 % sjukskriven 2020-02-01-
2020-12-10. 

2020-07-17 ”  X  Covid-19 Avböjt uppstart, provat under 
november därefter sjukskriven. 

2020-09-11 ”   X ” Verksamhet upphör, 
ersättningsverksamhet saknas. 

2020-04-06 ”   X ” Utökad insats personlig assistans 
enligt LSS 9 2. 

2020-04-06 ”   X ” Avböjt uppstart 8/11. 

2020-04-06 ”   X ” Avböjt uppstart 11/9, önskar 
uppstart dec. 

2020-04-06 ”   X ”  

2020-04-06 ”   X ”  

2020-04-06 ”   4  ” Erbjudits aktiviteter inom bostad 
LSS. 

2020-04-06 ”   2  ”  
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2020-04-06 ”   2  ” Inväntar uppstart i specifik 
verksamhet. 

2020-04-06 ”   X ” Har erbjudits annan praktikplats 
men avböjt. 

2020-04-06 ”   X ” Avböjt uppstart 30/10. 

2020-04-06 ”   X ” Avböjt uppstart 1/9. 

2020-04-06 ”   X ” Avböjt uppstart 2/9. 

2020-04-06 ”   X ” Avböjt flertal erbjudanden om 
uppstart. 

2020-04-06 ”  X  ” Egna hinder att delta på DV. 

2020-04-06 ”  X  ” Avböjt uppstart 1/9. 

2020-04-06 ”  X  ”  

2020-04-06 ”  X  ”  

2020-04-06 ”  X  ” Vistats hos anhöriga under 
perioden mars-juni, aktiviteter på 
bostad LSS. Avböjt uppstart 
23/11. 

2020-04-06 ”  X  ” Avböjt uppstart 1/6, 8/7, 30/10. 

2020-04-06 ”  9  ” Erbjudits aktiviteter inom bostad 
LSS. 

2020-04-06 ”  9  ”  

2020-04-06 ” November 2020 6   Uppstart DV. 

2020-04-06 ” November 2020  6  Uppstart DV. 

2020-04-06 ”  2   Rapporterat som felreg. till IVO. 
Verkställighet har pågått hela 
perioden på praktikplats. 
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Statistikrapport ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

 

Rapporteringstillfälle 31 januari 2021 

 

 

Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum (SoL) 
 

Beslutsdatum för 
gynnande beslut som 
ej verkställts 

Sociala 
lägenheter 

Öppenvårds 
verksamhet 

Handikapp
omsorg 

Kvinna/ 
flicka 

Man/pojke Kommentar 

2020-04-21   X  X Sysselsättning framskjuten pga 
covid-19. 

2020-05-20  X  X  Ök med familj att starta upp efter 
semester för att inte få glapp i 
kontakt med familjebehandlare 
inför start av insats. 

2020-08-18 
 

X   X  Ej funnits passande lägenhet. 

2020-08-21 
 

X   X  Ej funnits passande lägenhet. 

Verkställda eller avslutade beslut som tidigare rapporterats ej verkställda (SoL) 

Beslutsdatum för 
gynnande beslut som 
ej verkställts 

Äldreomsorg Handikapp-
omsorg 

IFO Kvinna/flicka Man/pojke Datum för 
verkställighet/avslut 

Inget att rapportera.       
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2020-09-25 
 

X   X  Ej funnits passande lägenhet. 

2020-10-02 
 

X   X  Ej funnits passande lägenhet. 

 

Avbrott i verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre månader (SoL) 
  

Datum för avbrott i 
verkställighet 

Insats  Datum för 
verkställighet/avslut  

Kvinna/ 
flicka 

Man/ 
pojke 

Orsak Kommentar 

2020-09-11 Daglig sysselsättning  3  2   Verksamhet upphör, 
ersättningsverksamhet saknas. 
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 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

   

 

   

 

2021-03-25 SN 19/0008  

Socialnämnden 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Val av kontaktpolitiker för socialpsykiatri 

Förslag till beslut 

Kontaktpolitiker Socialpsykiatri 

En representant (tillsammans med Anni Ullberg (S)) 

Sammanfattning 

Sedan beslut om kontaktpolitiker togs den 31 januari 2019 har en plats blivit ledig. 

Det finns därför en ledig plats som kontaktpolitiker på ovanstående verksamhet 

som ska tillsättas.  
Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap om 

och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du även 

möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och resultat/konsekvenser ute 

i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av flera kontaktvägar mellan 

nämnden och brukare/anhöriga.  

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 

närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 timmar 

per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i riktlinjerna 

för kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2021 

Barnperspektiv 

Att de förtroendevalda besöker verksamheter är viktigt för en förståelse för hur 

verksamheten fungerar i vardagen men det är även ett sätt för de förtroendevalda 

att förstå vilken upplevelse en besökare av verksamheten får. Besökare av dessa 

verksamheter är i många fall barn och ungdomar vilket innebär att uppdrag som 

kontaktpolitiker även tar hänsyn till barnens bästa. 
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Kommunledningskontoret  
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Socialkontoret 

 

 

  

Socialchef  

 Avdelningschef social- och 

arbetsmarknadsavdelningen 

 

 

Bilagor 

1. Riktlinjer kontaktpolitiker 

Beslut sänds till 

 Den valde  

 Socialpsykiatrin Upplands-Bro kommun 

 Förtroendemannaregistret 
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1 Inledning 
Ett viktigt inslag i Socialnämndens sammanfattande bedömning över 
utvecklingen i kommunen, är politikernas besök i verksamheterna. Uppdraget 
som kontaktpolitiker ska även ses som en del av Socialnämndens kontroll av 
kvalitet i verksamheterna.  

1.1 Uppdraget kontaktpolitiker inom Socialnämndens 
verksamhetsområde 

Uppdraget kontaktpolitiker inom Socialnämndens verksamhetsområde innebär 
årliga besök samt kontakter med den verksamhet som Socialnämnden har utsett 
och där samtala med brukare/anhöriga. Ledamöter och ersättare representerar 
nämnden och dess beslut under besöket/kontakten oavsett partitillhörighet eller 
uppfattning i enskild fråga. 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
Planering av när besök ska ske bör göras upp med respektive enhetschef (eller 
dennes företrädare). 

Ledamöterna och ersättarna ska under sina besök/kontakter med verksamheten 
informera om Socialnämndens arbete men även samla in information från den 
verksamhet som besöks. Syftet med besöken är att ledamöterna och ersättarna 
ska få en ökad kunskap om, samt inblick i, nämndens verksamhetsområden. 
Denna kunskap och inblick kan komplettera skriftliga underlag och underlätta 
vid beslut i nämnden.  

Kontaktpolitikern ska även tydliggöra politikerrollen för målgrupp/ verksamhet 
samt vara en kontaktväg mellan politiker och brukare/anhöriga i ledet för en 
förbättrad dialog. 

När nämndens ledamöter och ersättare uppträder som kontaktpolitiker är det 
viktigt att de följer ett gemensamt förhållningssätt gentemot 
målgrupp/verksamheter.  Som kontaktpolitiker företräder man Socialnämnden 
och inte sitt parti. Kontaktytan mellan kontaktpolitikern och verksamheten är 
inte en politisk arena och ska inte användas för att driva politiska 
intressefrågor. Samtalen med personalen ska avse verksamheten och inte 
problemställningar i den löpande verksamheten så som personalfrågor, 
lokalfrågor och resursfrågor. 

En enskild kontaktpolitiker ska inte delta i den löpande verksamheten och kan 
inte fatta beslut som rör verksamheten. 
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I konkreta termer kan uppdraget innebära följande: 

 Besöka verksamheten, till exempel i form av studiebesök. 

 Samtala med brukare/anhöriga i den mån de själva önskar kontakt och 
dialog. 

 Ta del av verksamheternas nedbrutna mål samt dokument som 
verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

 Återrapportera till Socialnämnden om kontakter och eventuella frågor som 
tagits upp under besöken. 

1.3 Spontana besök 
Spontana besök av kontaktpolitiker bör ej förekomma. Respektive enhetschef 
(eller dennes företrädare) ska alltid informeras i förväg om besök som en 
enskild ledamot eller ersättare ska genomföra.  

1.4 Rapportering  
Efter varje besök/kontakt med verksamheten ska en rapport lämnas in till det 
närmaste nämndsammanträde efter besöket/kontakten. Denna rapportering kan 
ske såväl muntligt som skriftligt samt kan lämnas in av en eller flera 
kontaktpolitiker. En rapport kan till exempel ta upp en kort beskrivning av den 
besöka verksamheten, allmänna intryck vid besöket och eventuella särskilda 
frågor som tagits upp i kontakten. 

1.5 Ersättning 
Ersättning utgår med högst 8 timmar/år och ledamot. 

 

 

 

 




